
ATIVIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO 

 

No mês de fevereiro Eu, Caliane Almeida Santos, fui apresentada como Coordenadora do 

CREAS, e no mesmo momento também a Psicóloga Victória Araújo Alves, como as mais novas 

integrantes para compor a equipe no ano de 2021. Logo após iniciamos uma conversa com a 

Assistente Social Laiza Silva, com intuito de conhecer o andamento do trabalho realizado neste 

órgão durante esses anos. A partir dai iniciamos as nossas atividades com atendimentos 

presenciais e também visitação dos técnicos na residência dos demandantes do CREAS. Nesse 

mês também aconteceu à reunião de prestação de contas da Secretaria de Assistência Social 

apresentada a toda equipe da Secretaria. 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DO MÊS DE MARÇO 



 

No mês de março continuamos os nossos atendimentos seguindo todas as orientações do OMS. 

Começamos a trabalhar interno em decorrência ao aumento de pessoas com Covid-19 no 

Município.  No dia 08 de março fizemos um vídeo em homenagem ao dia Internacional das 

mulheres.  Também neste mês a Prefeitura Municipal de São Felipe por meio da Secretaria de 

Assistência Social, distribuiu peixes para a população em vulnerabilidade social do nosso 

Município e ovos da Páscoa para os demandantes inseridos no programa PAEFI. 

 

 

 

 

ATIVIDADES DO MÊS DE ABRIL 



 

Seguimos com atendimentos/acompanhamentos psicossocial, jurídicos, visitas domiciliares, 

articulação com a rede socioassistencial e outras politicas públicas, como alternativa de extensão 

dos serviços ofertados. 

     

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DO MÊS DE MAIO 

 



 No dia 08 de Maio foi ofertado um café da manhã para homenagear as mães demandantes do 

CREAS, sendo um momento de trabalhar as relações interpessoais, e presenteamo-las com 

brindes.  

Maio é o mês alusivo ao combate à violência sexual contra as crianças e adolescentes, sendo 

assim, foi realizada uma ação educativa com objetivo de sensibilizar a população, referente a 

essa temática na qual foi distribuído panfletos, nas Secretarias do Município, Escolas e vias 

públicas, com restrições devido ao contexto pandêmico. Estivemos na emissora do programa de 

JC Repórter para abordarmos a temática supracitada. 

A Coordenadora Caliane Almeida participou de uma live com o tema: Abuso e exploração sexual 

infantil e do adolescente, com a Vereadora Ana Vitória.  

 

 



 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DO MÊS DE JUNHO 



 

No dia 12 de junho, foi realizada uma ação de combate ao trabalho infantil para sensibilizar a 

comunidade sobre o tema em questão. O CRAS, CREAS, SCFV e Conselho Tutelar, realizaram 

um trabalho informativo e educativo na feira livre, no comércio, nas redes sociais e nas Escolas 

do Município com objetivo de conscientizar a população.  

 

 

 

ATIVIDADES DO MÊS DE JULHO 



No mês de Julho devido ao aumento significativo nos casos de covid-19 a Unidade do CREAS foi 

fechada e trabalhamos interno com atendimentos remoto das 08h:00min às 14h:00min, a equipe 

técnica atendeu os demandantes via telefone e whatshapp, contudo alguns casos necessitaram 

atendimento presencial. Na oportunidade aproveitamos esse momento para realização da busca 

ativa (mediante contato telefônico) dos demandantes da unidade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DO MÊS  DE AGOSTO 



 

No mês de Agosto as unidades voltaram a funcionar no horário normal de 08h00min as 17h00min, 

Retomamos a nossa rotina reorganizando a unidade para atender os demandantes, sendo 

realizado: processos jurídicos em andamentos, Ofícios do Ministério Públicos. 

Foi realizado entre os dias 14 e 21 do presente mês, o curso Básico para conselheiros Tutelares 

de São Felipe-BA, visando aperfeiçoamento das equipes nos atendimentos do seu público alvo. 

No dia 20 de Agosto ocorreu a Conferência de Assistência Social, com participação de todas as 

Unidades da Secretária de Assistencial Social, com ênfase na reelaboração em prol de melhorias 

no SUAS. 

A Equipe do CREAS compareceu no Programa Jc Repórter, onde detalharam as ações da 

Instiruição  através da Campanha Agosto Lilás (mês de conscientização pelo vim da violência 

contra a mulher).   

Ainda neste mês foi divulgado um vídeo nas redes sociais, promovido pelas profissionais, atinente 

a Campanha supracitada.  

 

 

ATIVIDADES DO MÊS DE SETEMBRO 



 

 No referido mês continuamos com atendimentos e visitas aos demandantes do CREAS,  

No dia 24/09, a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Reparação, por meio do CREAS, 

CRAS e SCFV, promoveu a ação “BLITZ DA VIDA”, para conscientizar a nossa população da 

importância dos temas suicídio e inclusão das pessoas com deficiência. 

Foi promovida no dia 29/09, uma ação intersetorial com os usuários do SCFV com uma roda de 

conversa “ Você está vivo, esse é seu espetáculo” para salientar a importância da vida. 

Vale ressaltar que durante os meses, foi realizado reunião entre secretária e subsecretária da 

Assistência Social e Coordenadoras,  a fim de fortalecer a intercomunicação entre os serviços. 

 

 

 

ATIVIDADES DO MÊS DE OUTUBRO 



 

Iniciamos a primeira semana do mês, com a entrega das lembranças para as crianças inseridas 

neste órgão. 

No dia 24 do mês supracitado, realizamos o primeiro encontro de boas vindas para selar o 

comprometimento da família e Unidade para participação do  grupo de crianças e adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DO MÊS DE NOVEMBRO 



 

 Foi realizada visitas domiciliares, atendimentos, reuniões interesetorial, reunião anual, processo 

de desligamentos dos prontuários devido superação dos direitos violados e planejamento para 

plano de ação de 2022. 

Urge salientar que todos os meses trabalhados foram realizados estudos de casos. 

 

 

 

 

ATIVIDADES DO MÊS DE DEZEMBRO 

 



No último mês do ano, a Equipe se reuniu para fazer uma retrospectiva dos serviços prestados, 

após esse momento de avaliação, observamos a necessidade de um maior comprometimento dos 

demandantes para com a Equipe, no que se refere aos grupos. 

Ainda no mês, o município de São Felipe foi contemplado com o Programa de Aquisição de 

Alimento( leite), em que a rede socioassistencial realizou a distribuição para as famílias.  

Antes da distribuição do PAA leite, iniciamos o processo de busca ativa para inserção das famílias 

no programa. 
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CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL 

 

      O Centro de Referencia Especializado de Assistência Social (CREAS) atende pessoas que 

vivenciam situações de violação de direitos ou de violências. Famílias e indivíduos serão 

atendidos no CREAS, entre outras situações por sofrerem algum tipo de assédio, de 

discriminação, de abuso, de violência ou por demandarem cuidados em razão da idade ou 

deficiência dos integrantes do núcleo familiar. 

         O principal objetivo do CREAS é prevenir e combate a violação de direitos, fortalecer as 

famílias no desempenho de sua função e proteção, contribuir para romper com atos e situações 

que geram violação de direitos e violência.  

         O CREAS oferta acolhimentos as famílias, visitas domiciliares, atendimentos psicossociais, 

orientações jurídico-sociais, promoção ao acesso de outras politicas públicas, articulação 

interinstitucional com os demais órgãos  do Sistema de Garantia de Direitos (Conselho Tutelar, 

Ministério Publico). 

         A unidade CREAS deste município é multidisciplinar composta por: Uma coordenadora, 

Uma Assistente Social, uma Psicóloga, uma recepcionista, uma Auxiliar de Serviços Gerais, um 

Segurança. 

 


