


DADOS GERAIS

➢NÚMERO DE HABITANTES: ESTIMATIVA

IBGE 2019 – 100.209

➢IDH (INDÍCE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO): PNUD

(PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O

DESENVOLVIMENTO) 2013 – 0,720 – ALTO

➢PIB MUNICIPAL: R$ 2.060,463 REFERENTE

2016 (IBGE/IPARDES)



LOCALIZAÇÃO

➢O município possui localização geográfica privilegiada e

posicionamento logístico estratégico, próximo aos centros

consumidores.

➢É um território plano, com acesso direto e facilitado a

municípios vizinhos;

➢Proximidade com Curitiba-PR;

➢Saída para o Porto de Paranaguá

➢Fácil acesso à energia

➢Corredor para o Mercosul



Conhecendo 

o Município 

de Fazenda 

Rio Grande



ROTAS



Localização de Fazenda Rio Grande no Estado do Paraná.



1ª PALESTRA





SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS –

SCFV

➢Reordenamento em 2013 em todo o país;

➢Divisão de atendimento por faixa etária.



➢Definição de equipes exclusivas;

➢Capacitação para as equipes;

➢Readequar o serviço conforme Orientação Técnica;

➢Atingir a meta de atendimento.

DESAFIOS



➢ Instituição da Divisão de Apoio Pedagógico;

➢Contratação de uma Pedagoga Social, através de 

concurso público, para o trabalho exclusivo no SCFV;

➢ Implantação da Semana Pedagógica;

➢Colônia de Férias para o SCFV;

➢Criação do Protocolo de Atendimento do SCFV.

DIFERENCIAL DO SERVIÇO



➢Capacitar as equipes do SCFV bem como demais

atores da rede de proteção, mostrando a importância e

responsabilidade de cada equipamento na execução e

nos encaminhamentos corretos do Serviço.

OBJETIVOS DA SEMANA PEDAGÓGICA









➢Estratégia para superar a baixa participação de crianças

e adolescentes no período de férias;

➢Proporcionar momentos de lazer e fortalecer vínculos

entre os usuários (crianças e adolescentes dos grupos

do SCFV) dos três territórios e a equipe técnica que

executa o serviço;

➢Trabalhar de forma lúdica o tema proposto para cada

ano

OBJETIVOS DA COLÔNIA DE FÉRIAS









➢A 1ª Colônia de Férias que ocorreu em 2018, teve como

Tema: “O Território no Combate ao Trabalho Infantil”. A

média do público atingido por esta ação foi de 100

usuários.

➢Em 2019 o Tema o tema abordado foi “ODS”, com uma

média de público de 120 usuários.

➢No próximo ano será “Inclusão Social” onde iremos

realizar uma parceria com a APAE do município.

TEMAS COLÔNIA DE FÉRIAS







➢As inovações no Serviço ocorreram após a adesão do

município ao Programa Prefeito Amigo da Criança

(Julho 2017), onde o olhar da Gestão voltou-se para as

possibilidades de transformação social através do

empoderamento e do protagonismo das crianças e

adolescentes do município.

CONSIDERAÇÕES FINAIS













2ª PALESTRA





IMPLANTAÇÃO

➢ A criação do Núcleo Municipal da Infância e

Adolescência se deu a partir da implantação da Lei

13.431/2017 em âmbito municipal;

➢ Início em Fevereiro de 2018;

➢ Ação intersetorial pactuada entre as secretarias

municipais de Assistência Social, Saúde e Educação;



➢ Concessão de um servidor ;

➢ Gestão sob a responsabilidade da Secretaria

Municipal de Assistência Social;

➢ Elaboração do Plano do Núcleo Municipal da Infância

e Adolescência;

➢ Aprovação dos Conselhos Municipais (CMDCA e

CMAS);

➢ Capacitação para os servidores e profissionais atuam

no Núcleo;

➢ Elaboração da Lei Municipal que cria o Núcleo da

Infância e da Adolescência;





AÇÕES

➢ Escuta Especializada: Procedimento de entrevista

com crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de

violência.

➢ Projetos Socioeducativos: Prevenção e intervenção,

elaborado a partir de uma demanda apresentada pela

rede de proteção.

➢ Apoio à Rede de Proteção: Capacitações para a

rede de proteção.



OBJETIVOS

➢ Realizar o procedimento de escuta especializada;

➢ Capacitar a rede de proteção sobre as diversas

formas de violência, bem como sobre a abordagem e os

encaminhamentos a serem realizados diante de uma

revelação espontânea de situação de violência;





➢ Realizar projetos socioeducativos com vistas na

prevenção;

➢ Garantir maior agilidade no atendimento e

acompanhamento de crianças e adolescentes;

➢ Garantir a proteção da criança e do adolescente de

abordagens múltiplas e insatisfatórias;

➢ Garantir a avaliação precoce acerca dos

encaminhamentos necessários.



RESULTADOS 

Até o momento:

➢ Escuta Especializada:

Realizadas 288 escutas especializadas, o que corresponde a 104

casos atendidos.

➢ Projetos Socioeducativos: 45 crianças e adolescentes

afastados do convívio familiar.

➢ Apoio à Rede de Proteção:

1.361 servidores capacitados (Unidades Básicas de Saúde, UPA,

Serviços Socioassistenciais, Escolas Municipais) – 15.214

crianças (atendimento indireto).



➢ Trabalho intersetorial articulado com a rede de

proteção, desenvolvido na perspectiva do atendimento

integral da criança e do adolescente;

➢ Redução do processo de revitimização;

➢ Inserção das famílias na rede de proteção, sobretudo

à rede socioassistencial com vistas ao fortalecimento da

função protetiva das famílias e dos vínculos familiares e

comunitários;

➢ Profissionais capacitados para a abordagem com

crianças e adolescentes vítimas de violência.



DIFERENCIAL

➢ Efetivação do trabalho intersetorial;

➢ Execução das ações de forma articulada com a rede

de proteção;

➢ Atendimento à criança e ao adolescente de forma

integral por todas as políticas públicas;

➢ Baixo custo para a implantação.



DIFICULDADES

➢ Mobilização inicial das políticas de Assistência Social,

Educação e Saúde, devido à falta de cultura do trabalho

intersetorial no que diz respeito ao atendimento de

crianças e adolescentes em suas diversas demandas.







3ª PALESTRA





O QUE É O PROJETO RG ITINERANTE?

➢É um Projeto pioneiro desenvolvido pelo Município de

Fazenda Rio Grande, que trabalha de forma itinerante

dentro das escolas do município realizando o feitio do

documento de RG.







DATA DA IMPLANTAÇÃO

➢O projeto começou a ser implantado a partir de junho de

2019.

➢Ampliação da equipe para o próximo ano para suprir a

demanda municipal.



EMISSÃO DO RG

➢1º via – Gratuita 

➢2º via – Não há custo para o aluno, assegurado pelo 

projeto. 





COMO É DESENVOLVIDO?

➢É desenvolvido dentro das escolas municipais com

previsão de atingir para o próximo ano os Colégios

Estaduais e CMEIs (Centros Municipais de Educação

Infantil).





QUAL É SEU PÚBLICO ALVO?

➢Crianças e adolescentes que freqüentam a rede

pública de ensino municipal e estadual do município.









DIFERENCIAL  DO  PROJETO

➢ Facilitar o feitio do documento por atender dentro das

escolas, sem precisar que o responsável legal se

desloque em dois momentos, na primeira vez para

levar o aluno para fazer o documento e na segunda

para retirar o RG.



QUAL É O OBJETIVO DO PROJETO?

➢Levar a cidadania que este documento de registro

geral representa a um indivíduo;

➢Incentivar e facilitar o acesso a este documento;

➢Conscientizar sobre importância na identificação que

este documento representa;

➢O projeto auxilia na contagem populacional.









DESENVOLVIMENTO:

➢Levantamento quanto ao número de Escolas

participantes da ação;

➢Levantamento quanto ao número de alunos que não

possuem este documento de RG e interesse em fazê-lo;

➢Cronograma de atendimento da equipe para realizar o

RG dos alunos dentro de cada Escola.



DESENVOLVIMENTO:

➢A equipe responsável pelo feitio dos documentos

deslocam-se entre as Escolas do municipais com toda a

sua estrutura e realizam os atendimentos dos alunos que

trouxeram a documentação para fazer o RG.



ATENDIMENTOS EM 2019:



ATENDIMENTOS EM 2019:

➢24 Escolas Municipais, atende, Educação Infantil de 4 e

5 anos e Ensino Fundamental de 1º a 5º ano, totalizando

13.403 alunos.

➢Já Atendemos 4.062 alunos

➢Entregamos 1.953 RGs

➢Atendimento de 30% dos alunos.



AQUISIÇÕES 

➢No início do mês de outubro a equipe do RG Itinerante

recebeu um automóvel para melhor atender o projeto.



METAS PARA 2020
Atender:

➢13 Centros Municipais de Educação Infantil;

➢24 Escolas Municipais;

➢11 Colégios Estatuais;

➢2 CEEBJA (Centro Estadual de Educação Básica para Jovens

e Adultos);

➢1 CEEP (Centro Estadual de Educação Especializada).

➢Atingindo cerca de 25 mil alunos.



METAS FUTURAS

➢Passar a atender de forma itinerante, Associações,

Igrejas e afins, com o intuito de promover ações coletivas

de cidadania.



EXECUÇÃO DO PROJETO:

PARCERIAS:



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

➢O Projeto RG Itinerante: levando a cidadania a

comunidade escolar, visa o bom atendimento do cidadão

fazendese em idade escolar propondo uma facilidade no

feitio do documento de identidade.





OBRIGADO!




