
Relatório de Atividades 

NEACA – JULHO 2020
De 01/07/2020 à 31/07/2020



As fotos selecionadas a seguir registram as ações e 

atividades do NEACA-SG, realizadas respeitando o Plano de 

Ações Emergenciais do Movimento de Mulheres em São 

Gonçalo. Este Plano foi apresentado nos Relatórios Técnicos 

dos meses de abril, maio, junho e julho do ano corrente.



Atendimentos 1

Realizar atendimentos presenciais em 

casos de extrema urgência nas 

instalações do NEACA e remotamente 

(oficinas infantis e Videoconferências) às 

crianças, adolescentes e familiares que 

são acompanhados pela equipe do 

NEACA e

Ofertar orientação através de ligações 

telefônicas, fale conosco/chat do site da 

instituição e através de mensagens 

eletrônicas aos usuários que acionarem 

estas modalidades de ajuda remota;



Atendimentos Presenciais com plantões duas vezes na 

semana na Sede do MMSG e continuidade do Atendimento 

Remoto através do Site www.movimentomulheres.com.br, de 

ligações telefônicas e vídeo chamadas.

Os profissionais foram orientados a terem o aplicativo Wix em seus aparelhos eletrônicos para terem acesso 

às solicitações de atendimento e realizarem estes remotamente nos seus dias e horários de trabalho.

http://www.movimentomulheres.com.br/


Atividades Alusivas aos 30 Anos do ECA 

Setor de Educação do NEACA  

Cartilha sobre o Estatuto da Criança e o Adolescente

https://www.facebook.com/MovimentodeMulheres/videos/1126624457723327

https://www.facebook.com/MovimentodeMulheres/videos/1126624457723327


Atividades Alusivas aos 30 Anos do ECA 

Setor de Educação do NEACA

Direitos e Deveres previstos no ECA

https://www.facebook.com/MovimentodeMulheres/videos/281992183085072

https://www.facebook.com/MovimentodeMulheres/videos/281992183085072


Atividades Alusivas aos 30 Anos do ECA 

Setor de Educação do NE

Rap dos Direitos da Criança e do Adolescente

https://www.facebook.com/MovimentodeMulheres/videos/617645682460236

https://www.facebook.com/MovimentodeMulheres/videos/617645682460236


Atividades Alusivas aos 30 Anos do ECA 

Setor de Educação do NEACA

Galeria de Artes Temáticas – 30 Anos do ECA

https://www.movimentomulheres.com.br/criancaseadolescentesemmovimento

https://www.movimentomulheres.com.br/criancaseadolescentesemmovimento


Atividades Alusivas aos 30 Anos do ECA 

Setor de Educação do NEACA

Galeria de Artes Temáticas – 30 Anos do ECA

https://www.movimentomulheres.com.br/criancaseadolescentesemmovimento

https://www.movimentomulheres.com.br/criancaseadolescentesemmovimento


Atividades Alusivas aos 30 Anos do ECA 

Setor de Educação do NEACA

Galeria de Artes Temáticas – 30 Anos do ECA



https://www.facebook.com/MovimentodeMulheres/videos/373141860333844

Atividades Alusivas aos 30 Anos do ECA 

Setor de Educação do NEACA

Mosaico dos Direitos

https://www.facebook.com/MovimentodeMulheres/videos/373141860333844


Atendimento 2

• Mapear as crianças, adolescentes e familiares

acompanhados pelos NEACA, visando localizar as famílias

que estão em situação de vulnerabilidade social e/ou de

extrema pobreza para acompanhamento, orientação e

assistência social;

• Aplicar questionário social junto às famílias mais

vulneráveis para identificar as pessoas que compõem os

grupos de risco sob o olhar da saúde e assistência social;

• Identificar, por meio da aplicação de questionário

social, pessoas que estejam em consonância com o perfil

para o recebimento do Auxílio Emergencial do Governo

Federal, visando a orientação;

• Realizar levantamento dos direitos e benefícios

sociais ofertados pelo município de São Gonçalo, visando

localizar as formas de acesso e os critérios de elegibilidade

para inclusão das famílias assistidas pelo NEACA;

• Selecionar dentre os atendidos aqueles que

possuem necessidades materiais face às dificuldades

econômicas, de forma a oferecer cestas básicas, kits de

limpeza, higiene pessoal e máscaras.



Entrega de cestas básicas, produtos de limpeza e 

de higiene pessoal.



Chegada de cestas 

básicas e produtos de 

limpeza e higiene 

pessoal



https://28ad2d89-0794-4609-aa7f-7c73fbb84d6f.filesusr.com/ugd/c00d30_1540716a69c14bf59731c9d64530e437.pdf

Relatório de 

Transparência: 

doações durante 

a pandemia da 

COVID-19

https://28ad2d89-0794-4609-aa7f-7c73fbb84d6f.filesusr.com/ugd/c00d30_1540716a69c14bf59731c9d64530e437.pdf


LIVES  



Projeto Crianças e Adolescentes em Movimento

Uma nova proposta de levar as ações do NEACA às crianças e 

adolescentes em isolamento social



Lançamento da Página “Crianças e Adolescentes em 

Movimento” no Site – uma página com conteúdos  

educativos para o público infantojuvenil



https://www.movimentomulheres.com.br

/criancaseadolescentesemmovimento

https://www.movimentomulheres.com.br/criancaseadolescentesemmovimento


Campanha de 

Mobilização

(Continuidade)



Campanha de Mobilização para a Prevenção à 

COVID 19 através das redes sociais do 

Movimento de Mulheres em São Gonçalo



Campanha de 

Mobilização e 

Visibilidade



Campanha De Visibilidade e Enfrentamento à 
Violência Doméstica contra a Mulher em 
tempos de Pandemia COVID -19 em parceria 
com a Defensoria Pública do RJ e SEMIND –
Prefeitura de São Gonçalo

Produção de Folheto Informativo Impresso 
para ampla distribuição e posts para 
mobilização através das Redes Sociais



Campanha de 

Arrecadação

(Continuação)

https://www.movimentomulheres.com.br/single-

post/campanhadearrecadacao



Campanha realizada através do Site do 

Movimento de Mulheres em São Gonçalo



Divulgação dos 

Serviços de 

Atendimento às 

Mulheres



Serviços de Ajuda às Mulheres em 

Situação de Violência

Fonte: www.movimentomulheres.com.br



Serviços de Ajuda às Mulheres em 

Situação de Violência

Fonte: www.movimentomulheres.com.br



Serviços de Ajuda às Mulheres em 

Situação de Violência

Fonte: www.movimentomulheres.com.br



Incidência 

Política

Participação nas Reuniões virtuais do 

CMDCA – SG e do CEDCA - RJ com 

registros de fotos.

Embora a equipe tenha participado de 

outras reuniões junto aos Conselhos de 

Direitos Municipais e Estaduais, descritas 

no Relatório Técnico de Abril/2020, sem o 

registro de fotos.



Participação em Reuniões de Conselhos e Fóruns

01/07/2020 - Reunião do Fórum DCA do Estado do Rio de Janeiro

Posse dos Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho estadual de    

Assistência Social

Reunião Ordinária do CMAS - SG

04/07/2020 - Reunião das instituições da Sociedade Civil que integram o CEAS 

16/07/2020 – Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Assistência Social 

22/07/2020 - Reuniões Ordinárias do CEDCA – Conselho Estadual dos      Direitos da 

Criança e do Adolescente

Reunião do Fórum de Saúde Mental de SG 

24/07/2020 - Reunião do Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual – CEDECA 

29/07/2020 - Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de São Gonçalo

30/07/2020 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de São Gonçalo

Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Assistência Social 



Reunião entre Equipes NEACA/ NACA-SG  e Coordenação  

CREAS - SG realizada no dia 30/07/2020



Participação no Curso de Capacitação para os 

Conselheiros Estaduais de Assistência Social –

CEAS-RJ realizada nos dias 21, 23, 30 de julho de 2020



Curso de Capacitação Online para Conselheiros de 

Direitos organizado e promovido pelo Movimento de 

Mulheres em São Gonçalo – 48 participantes



Reuniões 

de Equipe 



Reuniões de Equipes do MMSG (virtuais) através 

da Plataforma Zoom realizadas nos dias

02, 09, 16, 23 e 30/07/2020



Relatório Elaborado por:

Cristiane Neves Pereira

Psicóloga – CRP 05/31733 

Movimento de Mulheres em São Gonçalo 

Responsável Técnica:

Marisa Chaves de Souza

Coordenadora Geral do MMSG

Oscarina Souza Siqueira 

Diretora Executiva do MMSG

São Gonçalo, 15 de agosto de 2020.


