




C R A S  X I V  D E  N O V E M B R O  

•   O CRAS é o equipamento estatal que 
referencia as famílias no seu território de 
abrangência 

• O CRAS deve articular os serviços sócio 
assistenciais do território tendo em vista as 
situações de vulnerabilidade social 
vivenciadas, atuando de forma integrada com 
a rede socioassistencial e intersetorial. 

 



•  OBJETIVO:  

Prevenir a ocorrência de situações de 
vulnerabilidades sociais e riscos sociais nos 
territórios, por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições, do fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários, e da 
ampliação do acesso aos direitos de cidadania. 



• PÚBLICO ALVO:  

Famílias, residentes nos territórios de 
abrangência do CRAS (XIV de Novembro, 
Guarujá, Santa Felicidade, Pioneiros 
Catarinense), em situação de vulnerabilidade 
social decorrente da pobreza, do precário ou 
nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização 
de vínculos, de pertencimento e sociabilidade 
e/ou qualquer outra situação suscetível ao risco. 
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 Recepção 



 Sala de Assistência 
social 



Sala de Assistência social e 
Psicóloga 



Sala de atendimento 



Sala da coordenação 



• Sala do CAD 



• SCFV 



• Educação Física 

  Os jogos cooperativos realizados durantes a 
aulas de Educação Físicas possibilitam o aluno 
desenvolver os valores com respeito mútuo, 
confiança e trabalho em equipe, que para a 
criança, é nada mais, que uma grande 
brincadeira com os amigos. 

    Na formação humana o professor tem como 
principal objetivo ensinar o aluno os valores 
humanos, fazendo atividades que possibilitem 
essa vivência como cooperação, 
responsabilidade, amizade entre outros.  
Além disso, essa aprendizagem é levada pelo 
aluno ao longo de sua vida ajudando a 
transformá-lo em um cidadão. 



•Cozinha 
 



Equipe  
Nossa equipe é formada por; 

01 - Coordenadora 
03 - Assistentes sociais 
01 - Psicóloga  
02 - Zeladoras 
01 - Agente Administrativo 
01 – Estagiaria do CA 
01 - Estagiário de Administração 
02 - Estagiarias de Psicologia  
01 - Estagiário de Educação Física  
01 - Estagiaria de Artes 
 



CRAS XIV DE NOVEMBRO 

  

Rua Romário Correia de Oliveira, 487, bairro XIV 
de Novembro 

  

Fones: 45. 3326.5041 / 3902.1774 

  

  

e-mail: cras14denovembro@cascavel.pr.gov.br 

 


