
 

 RELATÓRIO MENSAL – CRAS    SETEMBRO DE 2018 

CRAS 

 

ATENDIMENTOS QUANTIDADE 

Assistente Social – Atendimento Individual 90 

Atendimento INSS 23 

Atividades Coletivas               05 

Parecer e Relatórios 04 

Visitas domiciliares 17 

Inclusão no Cadastro Único - PBF 27 

Informação Cadastro Único 99 

Transferência Cadastro Único para o Município 05 

Atualização do Cadastro Único - PBF 106 

Encaminhamento - Programa do Leite 20 

Inclusão no Baixa Renda  26 

Informações / Orientações 36 

Usuários atendidos pelo Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, 

adolescentes e idosos). 

              207  

Benefício Eventual 05 

2ª via de documentação 08 

 Folha do NIS 13 

 Famílias em Acompanhamento pelo Família Paranaense 103 

TOTAL 794 

 

 

 



 

 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – PSE 

 

ATENDIMENTOS QUANTIDADE 

 Visitas domiciliares 28 

 Encaminhamentos 17 

 Acompanhamento Psicológico 02 

 Relatório Psicossocial ao Fórum/Atendimentos 

Psicológicos 

19 

Adolescentes em conflito com a Lei em cumprimento de 

medida sócio educativa (MSE) e Liberdade Assistida (LA) 

03 

Pessoas vítimas de violência psicológica 02 

Audiência no Fórum 01 

Reunião  03 

Orientações e Informações 44 

Direitos violados 02 

Crianças acolhidas na Casa Lar 

Usuários  participantes de atividades coletivas 

06 

07 

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS 134 

  

 

 

FOTOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE 

SETEMBRO DE 2018 

 



 

 

 

Preto no branco: Desenhos com o lápis grafite. 

O lápis grafite é um excelente material para trabalhar o desenho e apresentar uma nova 

forma de enxergar o fazer artístico. Atividade desenvolvida pelo Grupo de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos- Faixa etária de 07 à 09 - anos

 

 

 

 

 



 

No dia 21 de setembro de 2018 a equipe da Secretaria de Promoção e Assistência Social 

realizou a 2ª Ação Comunitária do CRAS, que ocorreu no pavilhão da Igreja Bom Jesus na 

Comunidade de Rio do Meio, onde as famílias beneficiárias do Programa Família 

Paranaense e Bolsa Família, receberam informações sobre o trabalho da rede de Proteção, 

direitos sociais e benefícios, além de atividades lúdicas voltas às crianças. O evento contou 

com a participação de aproximadamente 50 pessoas, entre crianças, jovens, adultos e 

idosos pertencentes a Comunidade Quilombola. 
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21 DE SETEMBRO- DIA DA ÁRVORE. 

As crianças juntamente com a equipe de trabalho do Serviço de Convivência realizaram 
comemorações alusivas ao dia da árvore através de dinâmica, historinhas, vídeos e 
desenhos. Houve a integração e participação de todos, as atividades além de despertar 
nas crianças o interesse pela do meio onde vivemos buscou orientar de forma lúdica a 
importância da preservação 

 

.  



 



 



 

 

 



 

 ENCERRANDO AS ATIVIDADES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018  

As atividades realizadas no grupo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos das idosas 

no CRAS durante o mês de setembro foram voltadas para o tema do “Setembro Amarelo”.O 

objetivo foi falar sobre a prevenção do suicídio utilizando a metodologia da roda de conversa, 

pois falar é a melhor solução. Visando conscientizar as senhoras e seus familiares , caso 

estejam passando por algum tipo de sofrimento emocional e/ou pensamento suicida, foi 

repassada a informação sobre o CVV – Centro de Valorização da Vida, que disponibiliza 

uma linha no número 188 de forma gratuita em todo o país e auxilia na prevenção do 

suicídio, por meio desse número, pessoas que sofrem de ansiedade, depressão ou que 

correm risco de cometer suicídio conversam com voluntários da instituição onde recebem 

orientações profissionais. Durante os encontros e após as discussões , foram realizadas 

oficinas lúdicas, onde as participantes confeccionaram o laço AMARELO (símbolo da 

campanha) e um porta retrato caracterizando a temática "Quem sou e a Importância que 

tenho. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


