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Oficio N 188/2021 SMAS Mozarlândia, Goiás 07 de novembro de 2021 

Para: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Assunto: Plano de Ação 2022 

A par de cumprimentá-los, venho através deste, em resposta ao oficio 09/2021, 

apresentar o Plano de Ação do CRAS e CREAS, que segue em anexo. O Plano é 

referente ao ano de 2022 em relação as campanhas de prevenção dos Direitos das 

Crianças e dos Adolescentes. 

Ima Maria Aleixo 
Secretária Municipal de Assistência Social 
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SEcvetaria Mun. de Assisténcia Social 
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CINTRO DE HdNGA ESPIGALZADO DE ASSISTÓNCIA SO0 

PLANO DE AÇÃO 2022-CREAS 
DIREITOS DAS CRLANÇAS E DOS ADOLESCENTES 

O presente plano de trabalho visa, garantir uma rede de proteção social solidária, 
composta por pessoas e organizações visando a mobilização, articulação c o 
desenvolvimento de ações e de projetos de caráter humanitário, educacional, cultural e 

socioassistencial, municipal, colocando um conjunto de conhecimentos, competências e 

experiências em tecnologia social à disposição da proteção integral da criança e 
adolescente em situação de vulnerabilidade social em territórios urbanos marcados pela violência de forma a contribuir para a construção de um mundo melhor. 

METAS 

1) Propor a organização de ciclo de palestras e cursos realizadas por profissionais do 
poder público e ou profissionais contratados para que possam discutir sobre o 

funcionamento dos Conselhos Tutelares, CRAS, CREAS entre outros, e 
distinguindo as atribuiçðes de cada órgão, violações de direitos, e outros. 

2) Visaro aprimoramento dos serviços especializados de identificação, prevenção e 

atendimento de saúde e psicossocial às vitimas de violência, negligência, maus 
tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. 

3) Apoiar a divulgação do Disque 100 (Violação dos Direitos Humanos) no 
municipio, com faixas, outdoors espalhados na cidade. 

4) Propor e apoiar o trabalho em rede entre os usuários do CREAS encaminhados a0 
CRASe a ASFAM. 

CAMPANHAS 

5) Propor através de palestras educativas, campanhas sobre: drogas, álcool, bulling, 
saiberbulling, uso abusivo da internet, perigos da internet, drogas ilicitas, tentativa 
de suicidio, gravidez na adolescência, trabalho infantil e demais temas. Nestas 
campanhas será necessário a confecção e distribuição de material informativo. 
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na 6) Campanha 18 de Maio , Dia Nacional de Combate ao Abuso e à amoaETNGA ESHOAUARO M ASETA OA CreaS MOZARLANDIA 

Violência contra Crianças e adolescentes Durante todo o més de maio a campanha 
de enfrentamento ao abuso e à exploração infantil é vinculada em meios de 

comunicação e realizada por órgãos públicos e n�o governamentais, passeatas e 

palestras, para alertar a sociedade e mobilizar no combate desse problema, neste 

ato, confecciona camisetas, faixas, e panfletos informativos e outros materiais 
necessários. 

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

São metas do projeto atender, adolescentes ejovens em cumprimento de Medidas 

Socioeducativas em meio aberto do CREAS. Valorizando a frequência, participação, 

resultados e conquistas por meio de incentivos Parceiros: CREAS, Juizado de menores, 

Ministério Público, ASFAM. Tendo como objetivo o estudoe reflexão acerca das 

questoes ou problemas relacionados às práticas profissionais visando à formulaçãoe 
experimentação de alternativas de solução e superação dos desafios da atuação do 

trabalhador no cotidiano dos Serviços de Proteção Social em Socioeducação com 

destaque para enfrentamento do desfalque do cumprimento de tais medidas pelos 

adolescentes, Além disso, fazer o registro, sistematização e socialização de 

conhecimentos de boas práticas. 

Sugestão 

Tendo em vista a carência no cumprimento das medidas socioeducativas, sugere 

um plano de ação através do CREAS onde encaminhariamos aos órgãos responsáveis 

(Juizados dos menores, Promotoia de Justiça, Poder Judiciário), as dificuldades 

encontradas, e apresentarmos o trabalho desenvolvido na ASFAM para que esses jovens 

passem a realizar uma reeducação no referido órgão, onde acreditamos que o resultado 
seria satisfatório. 

ORCAMENTO 

Em todas as campanhas de prevenção dos Direitos das Crianças e dos 

adolescentes, se faz necessário um_saldo satisfatório para confeccionar, distribuir, 

panfletos informativos em todos os órgãos públicos e escolas, confecção de camisetas da 

campanha no mês de Maio que éo principal mês de combate ao abuso e a exploração 
sexual da criança e do adolescente, faixas, banners, brindes e demais materiais que se 

julgar necessário para o bom desenvolvimentoe divulgação das campanhas. 

Certos de sua valiosa Compreensão, antecipamos nossos protestos de estima 

consideração 
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Projetos para ano de 2022 sCFVICRAS 

Janeiro 

.Reativação da fanfarra 
Projeto Percussão em sua vida 

Fevereiro: 

Proleto roda de conversa do sexo feminino (adolescente) 

Projeto roda de conversa do sexo masculino (adolescente) 
Projeto horta comunitária SCFV/ Meio Ambiente 

MARÇO/ABRIL: 
.Projeto CRAS setaSCFV/Sayde/PBF/Cagtnico/Crlença Feliz. 

MAIO: 

. Projeto Mao oaterner CRAS/SCFVICrançaFeliz. 

JULHOI 

.Projeto adanfanillia CRAS/SOFV 

Estes são alguns doS projetospara o primelro semestre do ano de 2022 
que será realizadó com as parcerias CMDCA/CREAS/Conselho 
Tutelar/COPEM/ARAE/SEMAS/ Secretaria de Educagão 
Saúde/Administaçäo/Melo Ambiente/Criança Feliz e demais entidades 

que simpatizarem apm os projetos. 
Na execução de cada projeto terá no máximo de 3 meses e mínimo de 2 

meses de antebedéncie paraser.rebassado ao.superiores para 
apreciação e aprovsgápantecipadamente.paraexecução de cada Projeto 

o Centro de Referência de Assistencla'Social/'CRAS necessita de 
recursos materiaieehurmanpspara reatizaçãon Paracada Projeto 
Proposto setá olabótádo um planéjaménto'd metodotógla especiflca. 

Coordenação do CRAS 

Rosimeire Bispos Dos Santos 


