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*Centro para Crianças e Adolescentes - CCA CrêSer II

S E G U I M O S

J U N T O S !

Sabemos das dificuldades que o novo
coronavírus vem provocando nas três
esferas do governo. Os impactos na
população que vive em situação de
vulnerabilidade foram severos. Houve uma
grande ampliação das dificuldades com o
provimento de alimentação, geração de
renda e acesso à educação.
Diante deste cenário, a CrêSer somou
esforços com as avaliações, feedbacks e
criação de novas estratégias para a
continuidade e ampliação do trabalho,
visando o cuidado com a população
atendida e com os colaboradores.
Seguimos navegando em mares revoltos e
buscando aprofundar o conceito de que
"Juntos Somos Mais Fortes".

COM O APOIO DOS NOSSOS

PARCEIROS DISTRIBUÍMOS:

2.250
Cestas Básicas

320
Máscaras de Proteção
Individual

360
Kits Pedagógicos

1.240
Ovos de Páscoa
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*Centro de Educação Infantil - CEI CrêSer I

Educação Infantil

Nos Centros de Educação Infantil, CEI
CrêSer I e CEI CrêSer II , retornamos ao
atendimento presencial, prioritariamente
para as crianças cujos pais atuam nos
serviços da saúde, educação, assistência
social, serviço funerário, transporte público
e segurança. Após o levantamento de
dados, verificamos que não há muitas
famílias atuando nesses setores. Diante
disto,
as
crianças
em
situação
de
vulnerabilidade
também
estão
como
prioridade para o atendimento presencial,
respeitando o limite de 35% da capacidade
dos prédios. Para as famílias que não
optaram pelo retorno, o atendimento
continua remoto através das plataformas
digitais.
Os

atendimentos

às

famílias

para

esclarecimento de dúvidas, cadastramento,
atualização de dados no sistema Escola
Online - EOL e/ou acolhimento, acontecem

diariamente via WhatsApp, telefone e/ou
presencial.
Com

o

objetivo

cuidado

na

de

contribuir

saúde

mental

com

o

dos

colaboradores, continuamos com a reflexão
e

acompanhamento

da

equipe

com

a

capacitação da psicóloga Márcia Brito, com
o

tema

suporte

“Saúde
para

resiliência.

Emocional”,

agir

Além

com

oferecendo

assertividade

disso,

os

e

profissionais

também participam de outras formações
disponibilizadas pela Diretoria Regional de
Educação que acontecem através de lives
online.
As

equipes

esforços,
desenvolver

permanecem

criatividade
as

e

atividades

depositando
afeto

para

presenciais

online.
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Assistência Social

Os Centros para Crianças e Adolescentes, CCA CrêSer I e CCA CrêSer II , continuam com o
atendimento em 35% da capacidade do serviço. São disponibilizados kits de atividades para
as crianças e adolescentes que permanecem em atendimento remoto.
No Serviço de Assistência Social à Família e Proteção Social Básica no Domicílio, SASF
Cidade Ademar II , seguindo todos os protocolos de segurança e orientações, continuamos
ativos no que se refere ao acompanhamento familiar. Neste trimestre recebemos retornos
significativos dos impactos positivos das Oficinas Online de Geração de Renda. Algumas
famílias começaram a empreender a partir dos conteúdos ofertados.
Para as pessoas atendidas no Núcleo de Convivência de Idoso, NCI CrêSer , estamos
monitorando via telefone os casos de COVID-19, isolamento, negligência, exploração, conflito
familiar, abandono por parte dos responsáveis, dentre outras demandas, no intuito de
realizar escutas, intervenções, encaminhamentos e/ou orientações. Os atendimentos
presenciais aos idosos que se encontram emocionalmente abalados ocorrem de forma
segura, a fim de resguardá-los de possíveis contágios dentro da unidade.

"Ótimo para os nossos filhos. Eles conseguem trabalhar
muito bem o lado humano, como respeitar o próximo e a
parte psicológica da criança, entendendo as formas
delas pensarem. E isso eles trabalham junto com a
família. Ajuda muito os pais."
*Depoimento realizado na Avaliação Semestral efetuada com as famílias
atendidas pelo Centro para Crianças e Adolescentes, CCA CrêSer II.

Para
os
Serviços
de
Medidas
Socioeducativas em Meio Aberto, SMSE-MA
Cidade Ademar e SMSE-MA Pedreira , o
Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP
manteve
suspensos
os
atendimentos
presenciais em virtude do agravamento da
pandemia.
As
equipes
permanecem
efetivando os atendimentos e oficinas
socioeducativas de maneira remota,

As equipes do Núcleo de Proteção JurídicoSocial e Apoio Psicológico, NPJ CrêSer , e
do Serviço de Proteção Social às Crianças e
Adolescentes Vítimas de Violência, SPVV Casa CrêSer , continuam os atendimentos e
monitoramentos das famílias de forma
remota e presencial, atentos às situações
de violações de Diretos e necessidade de
Proteção Especial.

Em continuidade às ações realizadas no
território, o Centro de Defesa e Convivência
da Mulher, CDCM - Casa da Mulher CrêSer ,
participou da parada técnica do Centro de
Referência de Assistência Social, CRAS II
Cidade Ademar, apresentando o serviço e
levando temas como, questão de gênero,
aspectos psicológicos da mulher em
situação
de
violência
e
rede
de
enfrentamento
à
violência
doméstica.
Também iniciamos, junto à Pinacoteca de
São Paulo, um projeto intitulado "Olhares
Plurais”.
*SASF Cid. Ademar II
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Unidade

Mantemos a gestão dos Serviços de acordo com o
Decreto Municipal nº59.283 de 16/03/2020 e Portarias e
Normativas vigentes que dispõem sobre a Suspensão e
Retomada Parcial das Atividades em virtude do Contexto
Pandêmico.

FUNCIONAMENTO DOS NOSSOS SERVIÇOS
A Politica Pública de Assistência Social está designada
como linha de frente para o enfrentamento deste
momento. Sendo assim, garantimos o funcionamento de
todos Serviços conforme Termos de Parcerias com a
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social - SMADS e com a Secretaria Municipal de
Educação - SME. Os atendimentos e monitoramentos das
famílias atendidas foram mantidos de maneira remota e,
quando necessário, presencial. As visitas domiciliares são
realizadas para os casos emergenciais,
CAMPANHAS EDUCATIVAS
Em prol da luta de 18 de Maio, “Dia de Combate ao Abuso
Sexual Contra Crianças e Adolescentes”, as equipes
realizaram
campanhas
distribuindo
informativos,
orientando, discutindo e articulando com o território
espaços de formação continuada sobre a temática para
os colaboradores. E em comemoração ao Dia das Mães,
as unidades realizaram celebrações e homenagens a
todas as mulheres que exercem a maternidade em suas
mais diversas formas.

*CEI CrêSer I

*CCA CrêSer I

DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS
Junto com os nossos parceiros distribuímos cestas
básicas, kits de higiene, máscaras de proteção individual,
kits pedagógicos, ovos de Páscoa e esperança para
centenas de pessoas. Todas as nossas ações visam
diminuir os impactos causados pela pandemia.

*SASF Cid. Ademar II

CAPTAÇÃO
Como estratégia de arrecadação de fundos, o Bazar do
Bem continua ativo e seguimos buscando estratégias
ampliando o olhar para novos horizontes,
AÇÕES DIRECIONADAS
Acreditamos que o trabalho praticado proporciona o
entendimento
de
novos
paradigmas
sobre
o
fortalecimento de vínculos e garantia de direitos.
A atenção ofertada através de cada ação desenvolvida é
diferenciada, visando a singularidade de cada indivíduo.
Desta forma, destacamos o empenho, dedicação e
cuidado de toda a diretoria e de cada colaborador.
Juntos somos mais fortes!

*CCA CrêSer I

*CCA CrêSer I

SEJA UM DOADOR!
Existem diversas maneiras de compartilhar o amor.

NOS ACOMPANHE!
www.cresersp.org.br

Uma delas é abraçando uma grande causa.

/GFWC CrêSer

Clique aqui e confira a melhor forma de nos apoiar.

/GFWC CrêSer

A sua doação pode contar muitas histórias!

@cresersp

