A X SEMANA DO BEBÊ EM SOBRAL VIRTUAL
NOS TERRITÓRIOS DOS CRAS

A Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social (Sedhas), através dos Centros de
Referência da Assistência Social (Cras) realizou 29 atividades online pelos diversos canais remotos,
por ocasião da X Semana do Bebê, que abordou a temática: “O Impacto da COVID -19 na Saúde do
Bebê”. As atividades representaram um desafio e uma nova maneira de promover política pública,
em tempos de isolamento social.
Na sua 10ª edição, a Semana do Bebê se consolida como um evento da agenda da cidade e conta com
o envolvimento direto das Secretarias de Educação e de Saúde. A abertura da semana ocorreu no
sábado (06/06) e contou com a participação da vice-prefeita Christianne Coelho e do articulador
municipal do Selo, Emídio Silva.
Em virtude do isolamento social, foram realizadas lives, encontros virtuais e divulgações de vídeos
por meio de várias modalidades de canais remotos. A Sedhas promoveu ainda uma das três macro
lives, no dia 09/06, abordando o tema: “A dimensão socioafetiva entre criança e família em situação
de isolamento social”. cada Cras realizou ainda um Encontro virtual com famílias e profissionais,
com o tema: “Cuidados conectados: como cuidar do cuidador em tempo de pandemia”, no
encerramento da Semana, em 12/06.
As ações aconteceram com contribuição dos (as) dos(as) coordenadores (as) dos Cras, profissionais
que atuam nos Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família / PAIF, do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), do Projeto #ocupaCRAS e dos profissionais que
atuam nos Programas direcionados a Primeira Infância no SUAS: Criança Feliz e do Crescer Bem.

CRAS ARACATIAÇU
Com a temática: “A importância do aleitamento materno para o desenvolvimento da criança e
cuidados durante a pandemia de COVID-19”, iniciou as ações no território (08/06); e as
apresentações por ações em vídeos. Vídeo 1 com o tema: “Cuidando da Saúde Mental da Criança:
Como diminuir a ansiedade e o estresse na criança provocado pelo isolamento social”, em 09/06;
Vídeo 2: “Brincando em Família: A importância do brincar para o desenvolvimento sadio da criança
em tempos de isolamento social”, em 10/06; Vídeo 3: “Cuidando de Quem Cuida: O estresse causado
pelo isolamento social nos cuidadores e a importância da estimulação familiar para o desenvolvimento
das crianças”, em 11/06; e a atividade de encerramento com o Vídeo 4 de contação de história: “Vida
em tempos de pandemia: relatos das famílias sobre os impactos na mudança de rotina e cuidados da
saúde da criança durante o isolamento social”, em 12/06.

CRAS DOM JOSÉ
Abertura com o vídeo: “A Semana do Bebê e a necessidade da continuidade dos serviços em tempo
de pandemia” (08/06); seguido de apresentações em canal remoto, com o Vídeo 1: “Minha Família
na Quarentena, e agora? Um olhar através do lúdico”, em 09/06; Vídeo 2: “A Saúde física com ideias
de brincadeiras e circuito com bebês e crianças em casa, em 10/06; Vídeo 3: “Saúde Mental: Quem
canta e dança o vírus espanta”, em 11/06; e o Encontro virtual com as facilitadoras e supervisora do
Programa Primeira Infância no SUAS/ Criança Feliz e psicóloga com todas as Famílias na Plataforma
Google Meet, em 12/06, encerrando a semana.

CRAS IRMÃ OSWALDA
Com a Live: “ X Semana do Bebê para as mães e responsáveis pelas crianças sobre o COVID- 19”,
foi feito a abertura das atividades (08/06), seguido de apresentações de Vídeo 1: “O impacto do
COVID - 19 na saúde do bebê e orientações sobre a prevenção e cuidado com as crianças na
pandemia”; Vídeo 2: “Contação de Estórias Infantis com fantoches nas plataformas digitais”, em
09/06; Vídeo 3: “Paródia infantil musical sobre COVID - 19 para as famílias”, promovida por
facilitadoras sociais do Programa Crescer Bem e educador social do Projeto #ocupaCRAS, em
10/06; e como atividade de encerramento (12/06), a Videoconferência: “Como manter a Saúde
Mental com os cuidadores e das crianças em tempos de isolamento social?”.

CRAS JAIBARAS
A Abertura ocorreu no dia 08/06, com o Vídeo: X Semana do Bebê nas redes sociais, facebook e
grupos de whatsapp e contação de histórias, propostas de brincadeiras divertidas e depoimento de
usuárias que participam do SCFV virtual no período da Pandemia. No período de 09 a 12/06, tivemos
canais remoto com as atividades abordando: “O CRAS: isolamento social na Pandemia, reinventado
o cuidado e o amor”, e chamadas de vídeos pelos orientadores sociais do SCFV e usuários abordando
as temáticas relacionadas com o tema da X Semana do Bebê.

CRAS MIMI MARINHO
Realizou atividade com divulgação em canais remotos de Vídeos de Contação de Histórias
Desenhadas (09/06); Brincadeiras lúdicas no período da Pandemia (10/06); Vídeo: “Poesia Cantada:
sensibilização para a arte de amar, cuidar e proteger os bebês no período de isolamento social”. O
encerramento da programação do território se deu com o Vídeo “Coletânea: A vida como ela é:
relatos e registros de vivências sobre os impactos do isolamento social e os cuidados maternos em
tempos de pandemia”, através de depoimentos e registros das mães e seus filhos.

CRAS REGINA JUSTA
A abertura ocorreu no dia 08/06 com a Live: “Como promover um bate papo entre mãe e filho sobre
o COVID 19 e a importância do isolamento social”, promovida pelas técnicas do Programa Crescer
Bem dos territórios dos bairros Vila União e Residencial Nova Caiçara; a exibição de Vídeo:
“Promovendo o fortalecimento de vínculos entre mãe e filho por meio da música” (09/06) e do
Vídeo: “Canta daí que eu canto daqui” com as mães e filho através da música(10/06) conduzido
pelas visitadoras do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz; e ainda pelas facilitadoras
do Programa Crescer o Vídeo: “Cultivando empatia e o cuidado” (11/06). Neste território, as ações
foram encerradas com a Live: “Saúde mental em tempos de isolamento social” (12/06) direcionadas
as famílias acompanhadas de Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.

