O Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar, realizado por duas
importantes áreas do conhecimento, o Serviço Social e a Psicologia, e
pretende, através do trabalho contínuo com as famílias, fortalecer suas funções
protetiva e educativa, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu
acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida,
bem como, auxiliar as crianças no seu desenvolvimento físico, intelectual,
social e psicológico.
Sendo assim, este Serviço está situado no contexto da Atenção Primária, isto
é, caracteriza-se por ações preventivas.

Durante toda a pandemia mantivemos nosso
trabalho, reinventando a forma de manter algum
vinculo e aproximação com as crianças e famílias
atendidas nas duas unidade de atuação da
instituição - Centro e Jd. Itatinga.

Sabemos que a pandemia têm sido responsável por uma profunda recessão
econômica que causou o aumento das vulnerabilidades sociais, incluindo a
necessidade de alimentos.
Assim, iniciamos ações de mobilização e estabelecemos parcerias que nos
possibilitaram atender essas famílias, ajudando-as a suprir essa necessidade.

De março a dezembro foram entregues mais de
3000 cestas básicas, leite, hortifruti e cartões de alimentação

E nesse momento, a solidariedade se tornou um dos principais recursos contra
a pandemia, somamos parcerias e contamos com diversas doações.

Estiveram conosco:
• Associated Spring
• 3M

• Althaia Indústria Farmacêutica
• Amigos do Taquaral
• Prefeitura Municipal de Campinas

• Doações do Sr. Penha
• Doações de ações voluntárias que arrecadaram através de Vakinhas,
arrecadações espontâneas, etc.
• FEAC
• FMC Química do Brasil Ltda

Além da necessidade de alimentos buscamos atender
outras necessidades apresentadas pelas famílias, tais
como: de kits de higiene, roupas, fraldas, etc e
mais de 1200 máscaras

Além das doações necessárias nesse momento,
mantivemos outras ações para subsidiar e atender
as famílias:
• Orientação quanto os auxílios disponíveis durante
a Pandemia;
• Usamos recursos virtuais para levar informação
sobre o coronavírus e ajudar na prevenção;
• Atendimento de 15 famílias com a psicologia, por telefone e com
regularidade semanal. Sendo que as queixas principais referiram-se à
quadros depressivos graves, de ansiedade e dificuldades para lidar com os
filhos em casa;
• Foram realizados 7 encaminhamentos para avaliação psiquiátrica, estando
as 6 mães medicadas;
• 1 criança foi encaminhada para avaliação psiquiátrica em que foi
recomendada medicação e tratamento psicológico;

• Elaboramos textos com diferentes temáticas
destinados às famílias com o intuito de
promover reflexão sobre o dia-a-dia em casa
com os filhos;

• Foram realizadas reuniões online com as famílias das
crianças que estão encerrando o ciclo da educação
infantil e indo para o ensino fundamental. O objetivo
destas reuniões foi o de orientar as famílias sobre a
importância de contextualizarem para seus filhos essa
mudança de etapa escolar, principalmente neste
período de pandemia em que não estão frequentando
a creche.
• Mantivemos a articulação com a rede de serviços socio assistenciais,
mediante a necessidade.

Com o retorno gradual das atividades presenciais, conseguimos realizar algumas
ações com as famílias, como:

• Outubro Rosa: Ação educativa de
conscientização sobre a prevenção do
câncer de mama.

• Novembro Azul: Ação educativa de
conscientização sobre a prevenção do
câncer de próstata.

• Ação de apoio ao trabalhador
autônomo através da divulgação
de seus trabalho.

• Atendimento presencial das famílias e crianças em decorrência do luto,
dificuldades financeiras, entre outras demandas surgidas durante a
Pandemia.
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