
 

Programação das unidades da Educação e Desenvolvimento Social 

 

1)  SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

         COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

 

DATA HORÁRIO LOCAL PRESENCIAL/ 
VIRTUAL? 

LINK PROFISSIONAL (IS) 
ENVOLVIDO (S) 

AÇÃO PÚBLICO ALVO 

19/05 09:30h Creas Novo Olhar Virtual A ser disponibilizado pela 
unidade às famílias 

Equipe de referência do 
Creas Novo Olhar 

 

Abordagem acerca 
do tema de violência 
sexual contra criança 

e adolescente 

Família dos 

usuários em 

acompanhame

nto pelo 

serviço de 

proteção de 

medida 

socioeducativa 

19/05 10:00h Creas Central Virtual / Google 
Meet 

A ser disponibilizado pela 
unidade às famílias 

Equipe de referência Creas 
Central 

Explanação 
dialogada referente a 

importância do 
acompanhamento 
sistemático pelo 

CREAS. 

Famílias 

acompanhadas 

pelo CREAS 

20/05 09:00h Unidade de Saúde 
de Veredinha 

Presencial - Equipe de referência do 
Creas Intinerante 

Sala de espera 
(orientações acerca 

do abuso e 
exploração contra 

Comunidade de 

Veredinha 



crianças e 
adolescentes) 

21/05 10:00h Creas CIDCA Virtual / Google 
Meet 

A ser disponibilizado pela 
unidade às famílias 

Equipe de referência Creas 
CIDCA 

Explanação 
dialogada referente a 

importância do 
acompanhamento 
sistemático pelo 

CREAS CIDCA. 

Famílias 

acompanhadas 

pelo CREAS 

CIDCA 

21/05 10:00h Creas CIDCA Virtual / Google 
Meet 

A ser disponibilizado pela 
unidade às famílias 

Equipe de referência Creas 
CIDCA 

Explanação 
dialogada referente a 

importância do 
acompanhamento 
sistemático pelo 

CREAS CIDCA. 

Famílias 

acompanhadas 

pelo CREAS 

CIDCA 

21/05 15:00h Unidade de 
Acolhimento 
Acolhendo e 

Cuidando 

Presencial - Equipe técnica da Unidade 
de Acolhimento Acolhendo 

e Cuidando 

Atividades lúdicas de 
caráter 

socioeducativo 
abordando os riscos, 
prevenção e canais 

de denúncia. 

Crianças e 

adolescentes 

sob medida de 

proteção 

26/05 09:00h Unidade de Saúde 
de Dantelândia 

Presencial - Equipe de referência CREAS 
Intinerante 

Sala de espera 
(orientações acerca 

do abuso e 
exploração contra 

crianças e 
adolescentes) 

Comunidade de 

Dantelândia 

27/05 09:00h Unidade de Saúde 
de José Gonçalves 

Presencial - Equipe de referência do 
Creas Rural I - José 

Gonçalves 

Sala de espera 
(orientações acerca 

do abuso e 
exploração contra 

crianças e 
adolescentes) 

Comunidade de 

José Gonçalves 



COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 

CRAS DE  
REFERÊNCIA 

DATA HORÁRIO LOCAL PRESENCIAL
/ 

VIRTUAL? 

PROFISSIONAL 
(IS) ENVOLVIDO 

(S) 

AÇÃO PÚBLICO ALVO 

CRAS I 
(Bruno Bacelar) 

18,19, 20,24, 
25,26,27 

08hs CRAS I Presencial Técnicos de 
referência  

Roda de conversa sobre 18 
de MAIO 

Usuários do CRAS I 

CRAS I 
(Bruno Bacelar) 

19/05 08:30 UBS - Unidade Básica de 
Saúde do Bruno Bacelar 

Presencial Equipe Cras I Divulgação e apresentação 
sobre o 18 de maio na sala 
de espera da Unidade de 

Saúde. 

Pacientes e 

comunidade local. 

CRAS I 
(Bruno Bacelar) 

 

20/05 09:00 Policlínica de Atenção 
Básica Dr. Ademário Silva 

Santos 

Presencial Equipe Cras I Divulgação e apresentação 
sobre o 18 de maio na sala 
de espera da Unidade de 

Saúde. 

Pacientes e 

comunidade local. 

CRAS I  
(Bruno Bacelar) 

21/05 09:00 Semáforo da Avenida 
Brumado/Frei Benjamim 

Presencial Equipe Cras I Ação de conscientização e 
divulgação do 18 de maio. 

População dos bairros 

adjacentes da avenida 

Brumado/Frei 

Benjamim e a 

população em geral. 

 
CRAS I  

(Bruno Bacelar) 

 
24/05 

 
15:00 

 
Plataforma digital Google 

Meet- Bruno Bacelar, 
Brasil, Urbis V, 

Alegria,Santa Helena e 
Santa Cruz. 

 
Virtual 

Gerentes, 
técnicos PAIF, 

técnico SCFV, PIS 
e CadÚnico. 

Unidades 
Educacionais da 

área de 
abragência do 

Cras I 

Ação  
Live abordando sobre o 

tema proposto: 18 de maio. 

Usuários do PAIF, 

SCFV, PIS. 

 



 
CRAS I 

(Bruno Bacelar) 

 
25/05 

 
09:00 

USF- Unidade de Saúde da 
Família Solange Hortelio 

 
Presencial 

 
Equipe Cras I 

 
Divulgação e apresentação 
sobre o 18 de maio na sala 
de espera da Unidade de 

Saúde. 

          Pacientes e 

comunidade local. 

 
CRAS I 

(Bruno Bacelar) 

 
26/05 

 
09:00 

USF- Unidade de Saúde da 
Família da Urbis V 

 
Presencial 

 
Equipe Cras I 

Divulgação e apresentação 
sobre o 18 de maio na sala 
de espera da Unidade de 

Saúde. 
 

Pacientes e 

comunidade local. 

 
CRAS I 

(Bruno Bacelar) 

 
27/05 

 
09:00 

Semáforo na Av. Alagoas 
no Bairro Brasil 

 
Presencial 

 
Equipe Cras I 

 
Ação de conscientização e 
divulgação do 18 de maio. 

População dos bairros 

adjacentes da Avenida 

Alagoas e a população 

em geral. 

 
CRAS I 

 (Bruno Bacelar) 

 
28/05 

 
09:00 

Ponto de vacinação contra 
a Covid- Salão Paroquial 
da Santa Luzia/Colégio 

Paulo VI 

 
Presencial 

Equipe Cras I  
Ação de conscientização e 
divulgação do 18 de maio. 

Público alvo da 

vacinação, moradores 

da Urbis da V, Brasil, 

Ibirapuera e bairros 

adjacentes. 

 
CRAS II  

(Vila América) 

 
19, 20, 24/05 

 
09:00 

Vila América, Ipanema, 
Jurema  

 
Virtual 

 
Equipe CRAS II 

 
Ação de Prevenção ao abuso 

e exploração sexual de 
crianças e adolescentes  

População 

referenciada no CRAS 

II assistidas pelo PAIF, 

SCFV e PIS. 

 
CRAS III 

(Pedrinhas) 
19/05 9h30 

Terreiro de Xangô - Rua 
das Pedrinhas, nº. 452, 

Bairro Cruzeiro  
Presencial 

Equipes de 
referência do 

CRAS  

 
Visita Dinâmica  

Famílias do “Beco de 

Dôla” 



21/05 9h30 
Praça Sá Barreto, Bairro 

Cruzeiro 
Presencial 

Equipes de 
referência do 

CRAS 
Pit Stop Informativo Motoristas 

24/05 9h30 - Virtual 

Equipes de 
referência do 

CRAS e equipe do 
do Instituto Social 

Vivendo e 
Aprendendo 

Bate Papo Dinâmico 
Famílias cadastradas 

no Instituto Social 

 
CRAS IV 

(Jardim Valéria) 

 
14/05 

 
10:00 hrs 

Jardim Valéria, Patagônia, 
Campinhos 

 
Virtual 

 
Gerente, Técnicos 

do PAIF, 
SCFV,PIS,CadÚnic

o 

 
Campanha 18 de Maio 

Famílias do PAIF, 

SCFV, PIS, Equipe do 

CRAS IV 

 
CRAS V (Zona 

Rural) 

 
20/05- J. 

Gonçalves; 
21/05- 

Dantilândia; 
25/05- 

Veredinha; 
27/05- São 
Sebastião 

 
15h –  

Pode ter 
modifica-

ção no 
horário 

José Gonçalves, São 
Sebastião, Veredinha e 

Dantelândia.  

 
Virtual e/ou 
Presencial 

Gerentes, 
técnicos PAIF, 

técnico e 
Ed.Social SCFV e 

PIS 

 
A programar 

Pais e responsáveis de 

crianças e 

adolescentes, 

diveresos stores da 

comunidade local : 

Direção e professores 

de escolas, agentes 

comunitáros de saúde, 

líderes comunitários, 

usuários do CRAS V e 

participantes do 

Serviço de 

Convivência e 



Fortalecimento de 

Vínculos (grupo de 

adolescentes e 

mulheres) 

 
CRAS VI (Nova 

Cidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

21/05  
15hrs 

Nova Cidade, Primavera – 
Residenciais PMCMV, 

Vivendas da Serra, 
Panorama I e II, Alto da 

Conquista, Alto da Colina e 
Alto Maron. 

 
Virtual 

+ 
Sala de 
Espera 

Tecnicos do Paif, 
SCFV, PIS, 
Gerente e 
servidores 

 Sala de espera nas duas 
unidades; 

 Live: exiição de um curta 
(9 mim) + roda de conversa 
com o psicologo Wagner; 

 Criação do grupo 18 de 
Maio do WhatsApp, para 
convite, informes, videos e 
envio do link. 

 Final da Live, sorteio de 
brindes. 

 Familias 

Acompanhadas pelo 

PAIF, PIS e SCFV 

 Famílias atendidas 

durante a semana. 

 

 
CRAS VII (Nossa 
Srª Aparecida) 

 
13/05 

 
15 hrs 

Nossa Srª Aparecida, 
Ibirapuera, Lagoa das 

Flores 

 
Virtual 

Gerentes, 
técnicos do PAIF, 
técnicos do SCFV, 
PIS e tecnico do 

PSF 

 
MAIO MATERNO 

SERVIDORES DO CRAS 

VI, VII E VIII, 

USUSARIOS DOS 

SERVIÇOS E TÉCNICO 

DO PSF 

CRAS VII (Nossa 
Srª Aparecida) 

14/05 Manhá  Falar da campanha nas 
salas de espera da unidade 
de saude Madalena Souza 

–bairro Ibirapuera 

Presencial Tecnico do Paif e 
técnico do SCFV 

Lançamento da Campanha - 
18 de Maio 

Usuarios da Unidade 

de Saúde João Melo 

CRAS VII (Nossa 
Srª Aparecida) 

14/05 Manhã Falar da campanha nas 
salas de espera  do Cras VII 

Presencial  Gerente e 
mobilizador do 

Lançamento da Campanha - 
18 de Maio 

Usuários do Serviço 



PIS 

CRAS VII (Nossa 
Srª Aparecida) 

17/05 Manhã Falar da campanha do 18 
de maio na sala de espera  

do Cras VII 

Presencial Técnico do Paif e 
Tecnica de 

referencia do 
SCFV 

Lançamento da Campanha - 
18 de Maio 

Usuários do Serviço 

CRAS VII (Nossa 
Srª Aparecida) 

19/05 15h, Fazer uma 
videoconferencia com 
todos os servidores, 

familias do paif, pis, scfv, 
diretores de creche, 
agentes de saúde e 

conselheira tutelar etc.. 

Virtual Gerente e 
tecnicas do PAIF 

Lançamento da Campanha - 
18 de Maio 

Servidores do Cras, 

diretoras de escolas, 

do aparecida, 

ibirapuera, lagoa das 

flores, agentes de 

saúde das referidas 

localidades e 

conselheira tutelar. 

CRAS VII (Nossa 
Srª Aparecida) 

22/05 15h, Falar da campanha do 18 
de maio e do serviço do 
CRAS para um grupo de 
mulheres da lagoa das 

flores. 

Presencial Gerente do Cras e 
Coordenação de 

Renda e 
Cidadania. 

Campanha 18 de Maio GRUPO DE MULHERES 

DA LAGOA DAS 

FLORES 

 
CRAS VIII (Miro 

Cairo) 

 
13/05 

 
15 hrs 

Miro Cairo, Henriqueta 
Prates, Lot. São Pedro  

 
Virtual 

Gerente , Equipe 
Tecnica  PAIF, PIS, 

SCFV e SESI 

Vídeos produzidos  
internamente e 

encaminhados para os 
grupos de whatsapp. 

 

Usuários  

referenciados e/ou 

acompanhados pelo 

CRAS VIII – Miro Cairo. 

 

 

2) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 



 

Semana de Prevenção e Combate a Violência Sexual contra Criança e Adolescente – SMED – Do dia 18 a 21/05/2021. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 Material 1 – vídeo “Pipo e Fifi para bebês: proteção contra violência sexual” https://www.youtube.com/watch?v=Ij-iFUL6Osk  

            Duração 2min  
 

 Material Material 2 – Música “O seu corpo é um tesourinho” https://www.youtube.com/watch?v=WGbA1ewVX-c   

            Duração 4min 
 

** Letra resumida – conteúdo  
 
“O seu corpo é um tesourinho,  

Tão precioso você tem que guardar  

Se alguém tocar em você  

Você não pode esse segredo esconder. 

 Fale pra o papai, conte pra mamãe,  

Fale com seu professor  

Se alguém tocou em você e você triste ficou  

Fale para alguém.  

Não tenha medo, não guarde segredo  

Conte pra alguém  

https://www.youtube.com/watch?v=Ij-iFUL6Osk
https://www.youtube.com/watch?v=WGbA1ewVX-c


Não tenha medo, não guarde segredo.”  

 

 Material 3 - “Defenda-se: autodefesa de crianças contra a violência sexual” https://youtu.be/vjwSPkguQxc   

            Duração 1min40s 

 

 Material 4 – Vídeo musical: “Quebrando o silêncio”  https://youtu.be/aL11f4M8tEA  

            Duração 6min. 

 
 
** Letra da música do vídeo “Quebrando o silêncio 1”  

“A vida é bela é uma maravilha  

Fazer amigos e ter uma família  

A felicidade é boa em todo momento, o que ninguém quer é o sofrimento  

Se alguém te deixou triste ou te deixou confuso  

Se deixou com raiva  

Corre e conta tudo  

Se você desconfia ou está com medo  

Conte para quem quiser este seu segredo  

Essa é a chance para quem quiser aprender  

Liberdade é ter sua privacidade  

Essa é a hora de encontrar felicidade  

Diga a verdade e dê um basta na maldade  

https://youtu.be/vjwSPkguQxc
https://youtu.be/aL11f4M8tEA


Corra conte tudo e não tenha medo  

Escolha alguém pra conversar e conte o seu segredo 

Quem te quer bem, vai te ajudar 

Corre e conta tudo  

Não deixe pra depois  

Corre e conta tudo e não tenha medo  

Tenha coragem, ainda é tempo.” 

 

 Material 5 – Vídeo musical: “Quebrando o silêncio” 2 https://youtu.be/9TbqB-OEZRw  

            Duração 3min.  

 

 Material 6 - Vídeo “O segredo de Tartanina”. https://youtu.be/yW9NjNS-y8k   

            Duração 12min 

 

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 Material 8 – Vídeo “O segredo” https://youtu.be/a3LOwjI2Jpg    

            Duração 24min.  

 

 Material 9 – Vídeo “O segredo de Lara” https://youtu.be/PyPT6yF5llY     

https://youtu.be/9TbqB-OEZRw
https://youtu.be/yW9NjNS-y8k
https://youtu.be/a3LOwjI2Jpg
https://youtu.be/PyPT6yF5llY


            Duração 26min.  

 

 Material 8 – Vídeo musical “Rap da Proteção” https://youtu.be/FbLNjltbfJA  

            Duração 3min. 

 

**Letra da música 

“Me olhe 

Me escute  

Me proteja  

Olhe sou criança ao seu lado  

Sou o seu maior tesouro e devo estar sempre guardado 

Me escute se alguém me machucou  

Se partiu meu coração, se me bateu, abandonou  

Me proteja, esse é o seu papel, se cumpri-lo bem evitará algo cruel  

Olhe bem com quem vai me deixar, até pessoas conhecidas podem vir a me tocar  

Escute o que eu tenho a dizer, se eu ficar muito calado algum conflito posso ter Me proteja, cuide do meu coração  

Me dê sempre bons conselhos, boa orientação 

Me olhe  

Me escute  

Me proteja  

Olhe com atenção o meu corpinho, se está com alguma marca ou se foi só um raladinho  

https://youtu.be/FbLNjltbfJA


  Escute quando eu muito chorar e aprenda a discernir uma pirraça ou um clamar  

Me proteja e não desista do meu bem  

E se precisar, denuncie disque 100. 

 

             Observações: 

 Os vídeos sugeridos podem ser disponibilizados na plataforma da prefeitura para acesso remoto das famílias e alunos, após a 

contextualização antecipada da campanha, através de atividades explicativas. As atividades podem ser as mais diversas, a partir da 

utilização dos recursos: solicitação de desenhos, escrita de textos, cartazes ou outras que envolvam mais as artes. Roda de conversa 

sobre que segredo carrega Tartanina e o motivo de cada vez ir ficando mais pesado, por exemplo, é uma boa maneira de verificar o 

entendimento das crianças.  A partir de qualquer uma das indicações é importante que se fale sobre toques bons e toques ruins, sobre os 

limites do carinho e do cuidado; sobre a necessidade de não haver segredos entre crianças e pessoas adultas. Incluam a flor símbolo da 

campanha no planejamento, principalmente para trabalho com crianças até 3º ano. É facilmente encontrada na internet.   

 

 Para as crianças maiores, 4º e 5º anos é importante conversar sobre tudo que foi colocado antes e incluir ainda um debate sobre a 

assertiva “criança não namora”; sobre a adultização e a pressa de se fazer coisas do mundo adulto; sobre pessoas de confiança, de 

referência. Nessas turmas pode-se promover debates, solicitar a produção de textos ou frases sobre o entendimento dos textos estudados. 

 

 Vídeo institucional gravado antecipadamente com o apoio da SECOM com falas direcionadas às crianças e adolescentes, com a 

participação da delegada da polícia civil, Dra. Rosilene Moreira Correia e Conselheiro (a) Tutelar, para ser reproduzida pelas escolas na 

semana da Campanha. 

 


