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APRESENTAÇÃO

Considerando a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), que apresenta as
diretrizes para efetivação da assistência social como direito de cidadania e
responsabilidade do Estado.
Considerando o SUAS, que organiza as ações da assistência social em dois tipos
de proteção: Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais,
por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias
em situação de vulnerabilidade social e, Proteção Social Especial, destinada às famílias e
indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados
por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros
aspectos.
Considerando a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, que
possibilita a padronização dos serviços de Proteção Social Básica e Especial,
estabelecendo diretrizes de estruturação e organização destes serviços, em âmbito
nacional.
Apresentamos o Protocolo de Serviços dos Centros de Referência de Assistência
Social do Município de Pinhais.
Tal documento norteia as ações e os procedimentos profissionais que tem como
premissa assegurar o acesso à população, a uma assistência social de qualidade.
A Proteção Social Básica deve identificar as situações de vulnerabilidade das
famílias, respeitando as características e especificidades de cada território, alargar a
capacidade e as formas de transformar esta situação, ser diligente acerca dos riscos
sociais mediante a descoberta de potencialidades e aquisições, afirmando a oferta dos
serviços tipificados na via de amenizar e superar as vulnerabilidades sociais.
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A Rede Socioassistencial da Proteção Social Básica dispõe de quatro CRAS, um
Centro da Juventude, um Núcleo de Inclusão Produtiva, um Núcleo de Convivência
Familiar e Comunitária e um Centro de Convivência do Idoso.
Os serviços ofertados nestes Equipamentos atuam na prevenção, por meio do
conhecimento de suas regiões e histórias de vida de suas famílias, para se acautelar de
acontecimentos, ocorrências ou agravos de situações de vulnerabilidades e risco social.

Rosângela Batista da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social
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CRAS NORTE – 3912-5627. Rua Nilo Peçanha, 502 – Jardim Amélia.
Bairros atendidos: Jd. Karla, Jd. Amélia, Parque das Águas, Parque das Nascentes, Privê, Rosi Galvão,
Graciosa e Canguiri.
CRAS SUL – 3912-5613. Rua Rio Trombetas, 828 – Weissópolis.
Bairros Atendidos: Weissópolis, Tarumã, Centro, Estância Pinhais, Varginha e Guilherme Weiss
CRAS LESTE – 3912-5223/3912-5544. Rua Leila Diniz, 631 – Maria Antonieta.
Bairros Atendidos: Esplanada, Vila Dignidade, Triangulo, Vargem Grande, Palmital e Maria Antonieta.
CRAS OESTE – 3912-5628 Av. Jacob Macanhãn, 3363 – Jardim Cláudia.
Bairros atendidos: Boa Esperança, Pineville, Atuba I e II, Alto Tarumã, Emiliano Perneta, Perdizes I e II, Sol
Nascente, Jd. Eliza, Bonilauri, Joaquina, Jd. Fênix, Vila União, Pedro Demeterco, Moradias Palmital,
Conjunto Áquila, Jd. Cláudia e Vila Tebas.
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INTRODUÇÃO
A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) de nº. 8.742, promulgada em 07 de
dezembro de 1993, dispõe sobre a forma de organização da Assistência Social. Nesta lei
são apresentados os objetivos, princípios, diretrizes, forma de gestão e organização, bem
como os benefícios, serviços, programas e projetos previstos por esta política, além de
ser referenciado o modo de financiamento que provê os recursos financeiros necessários
para sua efetivação.
A LOAS define os serviços socioassistenciais como “as
atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e
cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os
objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas nesta lei”. (1993, art.
23).
A criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), institucionalizou uma
nova concepção socioassistencial no Brasil: o rompimento da lógica da assistência social
como filantropia e caridade e a adoção da concepção de direito reclamável de todo
cidadão brasileiro.
O Sistema Único de Assistência Social (SUAS), sancionado em 2011, estabelecese de forma descentralizada e participativa, com o propósito de superar a fragmentação e
a sobreposição das ações governamentais e não governamentais. Objetiva-se sob esta
ótica, considerar as diversidades e peculiaridades regionais e territoriais, bem como as
características específicas de cada população.
A gestão compartilhada, os serviços e benefícios ofertados pelos equipamentos
públicos, bem como a possibilidade de parcerias entre os setores públicos e privados,
além do sistema informativo, a proposta de vigilância social e a própria gestão do
trabalho, incluindo a regulação, o monitoramento, a avaliação e o controle social, são
ações previstas no escopo de atuação do SUAS.
A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais possibilita a padronização
dos serviços de proteção social básica e especial, estabelecendo diretrizes de
estruturação e organização destes serviços em âmbito nacional.
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A Proteção Social Básica é destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por
meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em
situação de vulnerabilidade social.
O Equipamento de referência da Proteção Social Básica é o Centro de Referência
de Assistência Social – CRAS - que é responsável pelos serviços de: Proteção e
Atendimento Integral à Família (PAIF); Serviço de Convivência e Fortalecimentos de
Vínculos (SCFV); Serviços de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com
Deficiência e Idosos (SPSB no domicílio).
Os objetivos principais dos CRAS são a prevenção de situações de risco, por meio
do desenvolvimento de potencialidades e de novas aquisições, e o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários. As ações deste equipamento destinam-se à população
que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência
de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização
de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias,
étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). É previsto o desenvolvimento de
serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de
famílias e de indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade vivenciada.
A inclusão de pessoas com deficiência deve ser organizada em rede, de modo a
proporcionar participação nas diversas ações ofertadas. É prevista na Proteção Social
Básica a concessão de benefícios eventuais e benefícios de prestação continuada (BPC),
dada à natureza específica desta política.
Em

Pinhais-PR,

os CRAS

foram

implantados conforme

o

princípio

da

territorialidade e, a partir de 2008, subdividiram-se em quatro, nomeados de acordo com o
território de abrangência: NORTE, SUL, LESTE e OESTE. A divisão territorial do
município busca garantir que a política de assistência social esteja presente em toda a
região, ou seja, nos 61,01 km² de extensão do município.
O

presente

protocolo

prevê

a

operacionalização

dos

três

serviços

socioassistenciais previstos na Tipificação: PAIF, SCFV, SPSB no Domicílio para Pessoas
com Deficiência e Idosas, além de definir conceitos e instrumentalizar o trabalho técnico.
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SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
INTEGRAL À FAMILIA – PAIF
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1.

Descrição
A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) destaca que os programas de

Proteção e Promoção Social demandam novas exigências que deverão ser traduzidas em
estratégias de ação, onde focaliza a família como núcleo alvo das ações conduzidas pelas
políticas públicas. A PNAS indica a focalização do grupo familiar e da comunidade como
lugares naturais de proteção e inclusão social, capazes de oferecer vínculos relacionais
que possibilitem o desenvolvimento pessoal e social, bem como permitir a implementação
de projetos coletivos de melhora de qualidade de vida.
Com os avanços da PNAS consolidou-se o SUAS, um sistema descentralizado que
pretende superar a ação fragmentada e segmentada, que direciona sua organização em
torno da matricialidade sociofamiliar e descentraliza os serviços, ofertando-os em
territórios com maior índice de vulnerabilidades sociais.
Considerando as orientações e normativas técnicas, que embasam a organização
e funcionamento referente aos serviços da Proteção Social Básica destaca-se a
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.
Segundo a Tipificação dos Serviços socioassistenciais, o Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família - PAIF consiste no trabalho social com famílias, de caráter
continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a
ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na
melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e
aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio
de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. O trabalho social do PAIF deve
utilizar-se também de ações nas áreas culturais para o cumprimento de seus objetivos, de
modo a ampliar universo informacional e proporcionar novas vivências às famílias
usuárias do serviço.
O PAIF foi concebido a partir do reconhecimento de que as vulnerabilidades e
riscos sociais, que atingem as famílias, extrapolam a dimensão econômica, exigindo
intervenções que trabalhem aspectos objetivos e subjetivos, relacionados à função
protetiva da família e ao direito à convivência familiar.
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Todos os serviços da proteção social básica desenvolvidos no território de
abrangência do CRAS, em especial os Serviços de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos e o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com
Deficiência e Idosas, devem ser a ele referenciados e manter articulação com o PAIF. É a
partir do trabalho com famílias no serviço PAIF que se organizam os serviços
referenciados ao CRAS.
A articulação dos serviços socioassistenciais do território com o PAIF garante o
desenvolvimento do trabalho social com as famílias dos usuários desses serviços,
permitindo identificar suas necessidades e potencialidades dentro da perspectiva familiar,
rompendo com o atendimento segmentado e descontextualizado das situações de
vulnerabilidade social vivenciadas.
O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) é um trabalho que
visa o empoderamento da família, como forma de prevenir a ruptura de vínculos e
resgatando a função protetiva.
Os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) são responsáveis pela
oferta e desenvolvimento do PAIF, com o objetivo do reconhecimento da Proteção Básica
como referência de diretos de cidadania, informação e orientação. Não existe CRAS sem
a oferta do PAIF.
A partir da compreensão das famílias em seu contexto sociohistórico, com
diferentes experiências, o serviço promove maiores impactos na valorização e autonomia
da família.
Dessa forma o PAIF torna-se a principal referência da política de assistência social,
constituindo-se em um dos principais serviços que compõem a rede de proteção social de
assistência social, que vem consolidando no país de modo descentralizado e
universalizado, permitindo o enfrentamento da pobreza, da fome e da desigualdade,
assim como, a redução da incidência de riscos e vulnerabilidades sociais que afetam
famílias e seus membros. Visa a garantia de acesso dos seus usuários às informações,
aos bens, aos serviços, aos direitos socioassistenciais e às demais políticas setoriais e de
defesa de direitos. (Caderno de Orientações Técnicas do PAIF - vol. 1).
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2.

Público Alvo
 Famílias 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 de vulnerabilidade e
risco social residentes nos territórios de abrangência dos CRAS, em especial;
 Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios
assistenciais;
 Famílias que atendem aos critérios de elegibilidade a tais programas ou
benefícios, mas que ainda não foram contempladas;
 Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades
vivenciadas por algum de seus membros;
 Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de
vulnerabilidade e risco social.

2.1

São

prioridades

as

seguintes

situações

consideradas

de

maior

vulnerabilidade social:

 Famílias vivendo em territórios com nulo ou frágil acesso à saúde, à educação e
aos demais direitos, em especial famílias mono-parentais chefiadas por mulheres,
com filhos ou dependentes;
 Famílias provenientes de outras regiões, sem núcleo familiar e comunitário local,
com restrita rede social e sem acesso a serviços e benefícios socioassistenciais;
 Famílias recém-retiradas de seu território de origem, em função da
implementação de empreendimentos com impactos ambientais e sociais; Famílias
com moradia precária (sem instalações elétricas ou rede de esgoto, com espaço
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muito reduzido, em áreas com risco de deslizamento, vivenciando situações
declaradas de calamidade pública, dentre outras);
 Famílias ou indivíduos com vivência de discriminação (étnico-raciais e culturais,
etárias, de gênero, por orientação sexual, por deficiência e outras);
 Famílias vivendo em contextos de extrema violência;
 Famílias que enfrentam o desemprego, sem renda ou renda precária com
dificuldades para prover o sustento dos seus membros;
 Famílias com criança(s) e/ou adolescente(s) que fica(m) sozinho(s) em casa, ou
sob o cuidado de outras crianças, ou passa(m) muito tempo na rua, na casa de
vizinhos, devido à ausência de serviços socioassistenciais, de educação, cultura,
lazer e de apoio à família;
 Família que entregou criança/adolescente em adoção;
 Família com integrante que apresenta problemas de saúde que demandam do
grupo familiar proteção e/ou apoio e/ou cuidados especiais (transtornos mentais,
doenças crônicas etc).
OBS.: Vale ressaltar que isso não significa que todas as famílias residentes nos territórios de abrangência
dos CRAS e que vivenciam tais situações precisam ser obrigatoriamente inseridas no PAIF. O atendimento
pelo Serviço deve ser de total interesse e concordância das famílias, precedido da análise da equipe
técnica.

3.

Objetivo Geral
Potencializar a função protetiva das famílias e realizar acompanhamento para a

superação das situações de vulnerabilidade e risco social.
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4.

Objetivos Específicos
 Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua
qualidade de vida;
 Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a
superação de situações de fragilidade social vivenciadas;
 Promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o
protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades;
 Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços
socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção
social de assistência social;
 Promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de
direitos;
 Apoiar famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam
de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de
vivências familiares.

5.

Formas de Acesso
 Procura espontânea;
 Busca ativa;
 Encaminhamento da rede socioassistencial;
 Encaminhamento das demais políticas públicas;
 Acolhida;
 Oficinas com Famílias;
 Ações Comunitárias;
19
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 Ações Particularizadas;

 Encaminhamentos.

6.

Ações que compõem o Trabalho Social com Famílias do PAIF
O trabalho social com famílias do PAIF é materializado por meio de ações que

convergem para atender determinado objetivo. As ações do PAIF devem ser planejadas e
avaliadas com a participação das famílias usuárias, das organizações e movimentos
populares do território, visando o aperfeiçoamento do Serviço, a partir de sua melhor
adequação às necessidades locais, bem como o fortalecimento do protagonismo destas
famílias, dos espaços de participação democrática e de instâncias de controle social.
As ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF são de
caráter individual ou coletivo, conforme demonstrado abaixo:

AÇÕES DO PAIF

Individuais

Coletivas

Acolhida

6.1.

Ações particularizadas

Oficinas com Famílias

Encaminhamentos

Ações comunitárias

Acolhida Particularizada
Pode ocorrer no CRAS ou no domicílio da família.
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 CRAS: no espaço físico do CRAS
 Domicílio: a acolhida no domicílio é utilizada em situações específicas, quando
as famílias não respondem ao convite para comparecer ao CRAS ou vivem
situações de vulnerabilidade, famílias/indivíduo por incapacidade de locomoção em
decorrência de alguma doença, deficiência física ou idosos dependentes.
O atendimento das famílias que chegam ao CRAS ocorre primeiramente pela
recepção, que é momento no qual a família recebe a primeira atenção.
Neste momento a família relata sua solicitação ou demanda para o servidor que faz
as orientações necessárias, referente à realidade apresentada:
Se a demanda não for da Política de Assistência Social é realizado o
encaminhamento para o setor responsável e/ou orientações sobre a demanda
apresentada.
Caso contrário, o servidor verifica se a família está incluída no Cadastro Único para
Programas Sociais, avaliando a necessidade de inclusão ou atualização do mesmo.
Dependendo da solicitação, deve ser verificado se a família já participou da reunião de
acolhida, que em cada CRAS é realizada em dias e horários distintos.
Cabe a recepção verificar a possibilidade de a família participar primeiramente da
Acolhida em Grupo e posteriormente ser encaminhada para o atendimento. Visto que o
encaminhamento direto para o técnico se dará nos casos em que a família já tenha
participado da acolhida em grupo, ou apresente demanda de caráter emergencial para
uma ação particularizada.
Para realização do atendimento familiar, a recepção realiza a triagem, em seguida
encaminha o(s) usuário(s) para o atendimento.
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AÇÕES

PROCEDIMENTOS

INSTRUMENTOS

REGISTRO RESPONSÁVEL

Triagem da demanda

Cadastro da família

Recepção

Entrevista

CadÚnico

Encaminhamento para
Cadastro único e familiar
(inclusão, atualização e/ou
transferência)

Servidor de nível
médio

Encaminhamento para
atendimento técnico
Encaminhamentos para
Acolhida em grupo

Encaminhamento

Cadastro
Sistema de
Informação

Outros encaminhamentos

A recepção das famílias usuárias deve ser compreendida como um momento importante
na execução do PAIF, pois corresponde ao primeiro contato dos usuários com o CRAS.
Muitas vezes os usuários chegam, à Unidade, fragilizados, pois estão vivenciando
situações de vulnerabilidade. Por isso a importância do profissional que trabalha nesse
atendimento demonstrar sensibilidade para compreender as diversas situações
enfrentadas pelas famílias, evitando posturas inquiridoras ou mesmo preconceituosas.
Para tanto, as capacitações revelam-se extremamente necessárias. A recepção constitui,
portanto, ocasião fundamental para a adesão e criação de vínculos fundamentais para o
seu retorno. (CADERNO DE ORIENTAÇÕES PAIF VOLUME 2 PAG 20)

6.2.

Acolhida em Grupo
É o processo de acolhida realizado de modo coletivo (duas ou mais famílias).
A acolhida oportuniza às famílias o compartilhamento e identificação das

demandas comuns, ou seja, as famílias passam a compreender que as vulnerabilidades
vivenciadas são fenômenos sociais e não problemas individualizados, sensibilizando-as
para a importância do protagonismo e da participação social visando alcançar seus
direitos.
As famílias que participam deste processo são as que buscam atendimento social,
psicológico, ou ainda, benefícios socioassistenciais, inserção em programas sociais entre
outros. Todos os usuários que não participaram desta reunião à medida que procuram o
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CRAS devem ser inseridos na Acolhida, conforme a realidade territorial de cada
equipamento.
A reunião ocorre da seguinte forma:
Público participante: Todas as pessoas que procuram o CRAS para atendimento
durante a semana são orientadas a fazer/atualizar o Cadastro Único e participar da
reunião de acolhida que ocorre semanalmente e/ou quinzenalmente.
Recepção: Identificação dos usuários na recepção; Confecção de crachá com nome dos
usuários; Relação com nomes dos usuários demanda inicial e seqüência de chegada para
atendimento particularizado (quando necessário) após a reunião; Verificação do cadastro
familiar, Sistema de Informação e cadastro único; Registro do usuário no Sistema de
Informação em atividades coletivas.
Reunião: Acomodação dos usuários na sala de reuniões, sentados em circulo, com oferta
de lanche; Inicia-se a reunião com a entrega do Quadro Resumo, com os Serviços,
Programas e Benefícios da Assistência Social, critério de renda para cada serviço,
programa e benefício e documentação necessária; Realização da apresentação dos
profissionais que irão facilitar a Acolhida, normalmente realizada pela assistente social e
psicóloga, acompanhadas pelos estagiários de serviço social e psicologia; Aplicação de
dinâmica de grupo; Solicitação para que os participantes falem sobre suas demandas,
necessidades e comentem sobre as causas; Após todos se expressarem, é apresentado
de forma mais detalhada o funcionamento dos serviços, programas e benefícios
demandados para sanar as dúvidas que surgirem; Explanação sobre o PAIF, importância
e função do Cadastro Único e funcionamento do Programa Bolsa Família (critérios de
renda, condicionalidades e sanções); Durante a fala dos usuários sobre suas demandas e
necessidades e as causas, estando atualizado o cadastro único, já é realizada a avaliação
para liberação de alguns benefícios eventuais; Usuários que apresentem necessidade de
atendimento particularizado (seja do serviço social ou psicologia) retornam a recepção
onde será agendado horário conforme demanda da reunião; Atendimentos para
encaminhamento para isenção tarifária (pericia da URBS e para METROCARD),
encaminhamento para AJC ou Defensoria Pública são priorizados para realização logo
após a acolhida (realizados pelo(s) estagiário(s), assistente(s) social(s) e psicóloga; Os
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profissionais permanecem na sala por alguns minutos tirando dúvidas particulares dos
usuários participantes da reunião; Os usuários continuam na sala para o café e
confraternização entre eles.
AÇÕES

PROCEDIMENTOS

INSTRUMENTOS

REGISTRO RESPONSÁVEL

Apresentação de Serviços,
Benefícios Programas e
Projetos do DPSB.
Acolhida
em grupo

Escuta qualificada

Reunião
informativa e
participativa

Sistema de
Informação

Equipe Técnica

Encaminhamento

A acolhida é primordial na garantia de acesso da população ao SUAS e de
compreensão da assistência social como direito de cidadania.

6.3.

Ações Particularizadas:
As ações particularizadas podem ocorrer em dois momentos diferenciados : no

CRAS ou no domicílio da família.
No CRAS referem-se ao atendimento prestado pela equipe técnica à família de
modo individualizado, seja o atendimento ao núcleo familiar ou a um de seus membros.
Em se tratando de demanda espontânea, o usuário é atendido no equipamento, na
recepção é realizada a acolhida e triagem da família e encaminhado ao atendimento.
Na ação particularizada, o atendimento ocorre de forma a garantir a individualidade
da entrevista e o sigilo profissional.
O usuário apresenta suas vivencias cotidianas, angustias fragilidades nos vínculos
familiares e necessidades, bem como suas vulnerabilidades, possibilitando ao técnico
uma leitura da demanda apresentada, podendo assim fazer a mediação entre os serviços
e encaminhamentos, utilizando-se dos instrumentais técnicos das profissões.

32

Proteção Social Básica
Centros de Referência
de Assistência Social

No que se refere o atendimento individualizado no domicílio, ocorre na residência
familiar, em situações específicas, nas quais a família ou o responsável familiar apresenta
dificuldades em comparecer ao CRAS por motivos diversos (situações de saúde, de risco,
e ou incapacidade).
O técnico realiza visita domiciliar também com objetivo específico de conhecer
famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, e as suas demandas.
Proporciona a aproximação in loco, e garante uma entrevista com elementos concretos do
cotidiano familiar.
Contudo

a

visita

domiciliar

possibilita

estratégia

de

aprofundamento

de

intervenções, orientações e encaminhamentos que se fizerem necessários, bem como a
garantia do direito do sigilo.
AÇÕES

Ação
Particularizada

6.4.

PROCEDIMENTOS

INSTRUMENTOS

Identificação das
vulnerabilidades sociais
e situações de violação
de direitos

Entrevista /
atendimento

Identificação de
situações que
pressupõem sigilo de
informação

REGISTRO

RESPONSÁVEL

Sistema de
informações

Equipe Técnica

Visita domiciliar

Atendimento e Acompanhamento
O desenvolvimento do trabalho social com famílias do PAIF pode ocorrer em dois

processos distintos, mas complementares: a) as famílias, um ou mais de seus membros,
podem ser atendidos pelo PAIF e b) as famílias podem ser acompanhadas pelo PAIF.
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Assim, o atendimento às famílias, ou a alguns de seus membros, refere-se a uma
ação imediata de prestação ou oferta de atenção, com vistas a uma resposta qualificada
de uma demanda da família ou do território. Significa a inserção da família (um ou mais de
seus membros), em alguma das ações do PAIF: acolhida, ações particularizadas, ações
comunitárias, oficinas com famílias e encaminhamentos.
Já o acompanhamento familiar consiste em um conjunto de intervenções,
desenvolvidas de forma continuada, a partir do estabelecimento de compromissos entre
famílias e profissionais, que pressupõem a construção de um Plano de Acompanhamento
Familiar - com objetivos a serem alcançados, a realização de mediações periódicas*, a
inserção em ações do PAIF, buscando a superação gradativa das vulnerabilidades
vivenciadas.
Tanto o atendimento como o acompanhamento podem ser realizados por meio de
intervenções: a) particularizado, se destinado a somente uma família ou b) em grupo, se
dirigido a um grupo de famílias que vivenciam situações de vulnerabilidade ou têm
necessidades similares.
TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS NO ÂMBITO DO PAIF
Atendimento às Famílias

Acompanhamento Familiar
Conjunto de intervenções desenvolvidas com uma
ou mais famílias, de forma continuada, com
objetivos estabelecidos, que pressupõe:
Plano de Acompanhamento Familiar

Inserção do grupo familiar, um ou mais de seus
membros, em alguma(s) ação (ões) do PAIF

Mediações Periódicas
Inserção de ações do PAIF
Alcance gradativo de aquisições e superação
gradativa das vulnerabilidades vivenciadas

Atendimentos
Particularizados

Acolhida

Ações Particularizadas

Atendimentos
Coletivos

Acompanhamento
Familiar Particularizado

Acompanhamento
Familiar em Grupo

Foco em somente uma
família

Foco em um grupo de
famílias que vivenciam
vulnerabilidades ou têm
demandas similares

Acolhida

Oficinas com Famílias
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*Mediações Periódicas: se inicia com a construção conjunta entre técnico/família, a fim de alcançar
a superação das situações de vulnerabilidade, principalmente daquela(s) que originou o acompanhamento
particularizado.

6.4.1. Atendimento Familiar
O atendimento familiar é a denominação dada ao procedimento de inclusão nas
ações do PAIF, ou seja, é a qualificação da imediata inserção da família ou de algum de
seus membros, em alguma(s) ação(ões) do Serviço. À participação nas ações de
acolhida,

ações

encaminhamentos

particularizadas,
designa-se

oficinas

atendimento,

com
que

famílias,
não

ações

deve

comunitárias

ser

realizado

e

sem

planejamento e finalidades estabelecidas.
O atendimento, apesar de caracterizar-se como “ação imediata de prestação ou
oferta de atenção”, requer planejamento e olhar atento do profissional e o uso de seus
conhecimentos técnico-metodológicos. As famílias ou indivíduos que demandam uma
atividade podem enfrentar outras vulnerabilidades, cuja resposta dependerá da inserção
em outras ações do PAIF ou mesmo de um processo de acompanhamento familiar.
Portanto, atender a um indivíduo ou família não deve significar o encerramento de um
“caso”.
Todas as famílias referenciadas no CRAS são alvo das ações proativas e
preventivas do PAIF, bem como da busca ativa do CRAS. Da mesma forma, todas devem
ser acolhidas ao procurarem o Serviço, independentemente de já terem sido atendidas
anteriormente pelo PAIF.
O Atendimento é prestado pela Equipe Técnica às famílias ou a algum de seus
membros de modo individualizado, tem como princípio conhecer a dinâmica familiar mais
aprofundadamente e prestar um atendimento especifico à família.
Este

atendimento

prevê

a

concessão

de

benefícios

socioassistenciais,

encaminhamento para outros serviços de proteção social básica, especial e ou para as
ações complementares, demais serviços setoriais e rede socioassistencial.
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É no atendimento que o técnico fará a avaliação da necessidade de a família e/ou
integrantes ser incluídos em acompanhamento social ou outras ações do PAIF. Cabe ao
técnico e à família, a decisão conjunta quanto à necessidade ou não de acompanhamento
familiar.
O atendimento é registrado no prontuário da família e no Sistema de Informação,
seus documentos físicos são arquivados na pasta da família no CRAS.
AÇÕES

PROCEDIMENTOS
Escuta qualificada

INSTRUMENTOS REGISTRO RESPONSÁVEL

Entrevista

Avaliação

Atendimento

Encaminhamentos

Acompanhamentos

Observação

Sistema de
Informação

Equipe Técnica

Visita domiciliar

No atendimento a família, que o técnico avaliará a necessidade ou não, de inserção
da família e algum dos seus membros nos programas, projetos, serviços e benefícios do
equipamento, bem como para outros serviços da rede socioassistenciais, e ou demais
encaminhamentos e acompanhamentos, que fizerem necessários.
6.4.2. Acompanhamento Familiar
A metodologia proposta de trabalho com as famílias atendidas no equipamento é
advinda do reconhecimento da pluralidade de arranjos familiares presentes na sociedade,
assim como do respeito à diversidade cultural. Não obstante, traz o reconhecimento de
todo um histórico das formações familiares em seu relacionamento com o contexto social
e cultural são determinantes no cumprimento pelas famílias, no que concerne suas
funções de proteção e de desenvolvimento de seus membros.
O fortalecimento visando à proteção social na família não restringe as
responsabilidades públicas de proteção para com os indivíduos e a sociedade. O enfoque
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do trabalho com a família está pautada em um trabalho com a rede de vínculos dentro de
um contexto sócio cultural. È trabalhar no binômio família/território.
As ações com as famílias abarcam o reconhecimento da organização do cotidiano,
o exercício dos papéis e funções na família, as relações de gênero, de autoridade e afeto,
as representações, os valores, assim como, práticas de cuidado e socialização de seus
membros e, ainda, a convivência a participação e a ação na comunidade.
O acompanhamento familiar no âmbito do SUAS, é definido como o “conjunto de
intervenções desenvolvidas em serviços continuados, com objetivos estabelecidos, que
possibilitam à família acesso a um espaço onde possa refletir sobre sua realidade,
construir novos projetos de vida e transformar suas relações – sejam elas familiares ou
comunitárias”.
Trata-se de um processo tecnicamente qualificado, executado por profissionais de
nível superior, com base em pressupostos éticos, diretrizes teórico metodológicas,
conhecimento do território e das famílias residentes no mesmo.
•

Dimensão Teórico-Metodológica (capacidade de apreensão do método e das

teorias e sua relação com a prática): a Teoria Social proposta na metodologia de
acompanhamento familiar traz no seu bojo um método, um arcabouço categorial
articulado, propiciador de um conhecimento do ser social, bem como da possibilidade de
captação de direções a serem assumidas na intervenção no real;
•

Dimensão Ético-Política (pontua a necessidade de um posicionamento político

do técnico que oriente os objetivos e finalidades das ações): um posicionamento ético a
partir de princípios e valores humanos genéricos que se encontram balizados em cartas
de direitos universais na Constituição Federal de 1988 e que imprimem novos valores e
diretrizes, além de propor um novo projeto de sociedade, que se encontra presente
também na PNAS e que se constitui em utopia para Lowy, 1987, e que finalmente pontua
a direção na construção de uma ordem social justa. É, portanto, uma dimensão de
natureza eminentemente ético-política;
•

Dimensão Técnico-Operativa (capacidade de articular meios e instrumentos

para materializar os objetivos com base nos valores): o instrumental teórico-técnico de
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intervenção constitui o corpo de conhecimentos imediatamente ligados à dimensão
operativa propriamente dita das profissões. Esta dimensão da matriz comporta o
conhecimento de natureza basicamente interventiva, ou seja, o instrumental técnico de
que se vale a profissão para viabilizar o atendimento das demandas institucionais, além
do componente técnico da ação profissional.
O procedimento de acompanhamento familiar trata-se de um processo de caráter
continuado, por um período de tempo determinado e seus objetivos são definidos a partir
de vulnerabilidade e potencialidades apresentados pelas famílias e precedido de busca
ativa no território. O procedimento adotado com as famílias tem como objetivo, enfrentar
situações de vulnerabilidade social, prevenir ocorrência de risco e, ou violação de direitos,
identificar e estimular as potencialidades das famílias e territórios, afiançar seguranças de
assistência social, bem como, promover o acesso à família e seus membros.
É desenvolvido em caráter continuado e planejado, por período de tempo
determinado, no qual há, a partir de vulnerabilidades, demandas e potencialidades
apresentadas pelas famílias e definição dos objetivos a serem alcançados. Tem como
finalidade enfrentar as situações de vulnerabilidade social, prevenir a ocorrência de riscos
e/ou violações de direitos, identificar e estimular as potencialidades das famílias e
territórios, apoiar a família na sua função protetiva, afiançar as seguranças de assistência
social e promover o acesso das famílias e seus membros a direitos, sejam civis, políticos,
sociais, econômicos, culturais e ambientais.
O processo de acompanhamento familiar requer a realização de intervenções com
as famílias reunidas em grupo: acompanhamento familiar em grupo ou com a família em
particular: acompanhamento particularizado, e sempre que identificada necessidade ou
interesse, inserção das famílias em combinações de ações do PAIF que, por sua vez,
podem ser particularizadas/individualizadas ou coletivas, dependendo da disponibilidade
dos membros das famílias e de suas demandas, identificadas a partir do estudo social,
quais famílias necessitam e desejam participar do processo de acompanhamento familiar.
O acompanhamento familiar inicia-se posterior decisão conjunta das famílias e dos
profissionais, no que tange as necessidades apresentadas, desde que a família esteja de
acordo e orientada quanto aos compromissos que ambas as partes assumirem.
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Após a realização do estudo social efetuado na acolhida dá-se início aos
procedimentos inter-relacionados que compõem o acompanhamento de uma família seja
em grupo e/ou particularizado:
 Encontro Inicial – é o momento no qual os técnicos recebem a(s) família(s),
escutam

suas

demandas,

necessidades

e

apresentam

o

processo

de

acompanhamento familiar: do que se trata, quais seus objetivos, os tipos de
acompanhamento, de modo a proporcionar-lhes os esclarecimentos necessários
para participação nesse processo. É a partir desse encontro que se estabelece
com a família sobre o modo de acompanhamento a ser utilizado: se em grupo ou
particularizado.
 Plano de Acompanhamento Familiar – consiste no planejamento conjunto
entre a(s) família(s) e profissional do acompanhamento familiar, imprescindível
para o alcance dos objetivos deste processo. No Plano devem ser descritas: As
demandas e necessidades da(s) família(s) - as vulnerabilidades a serem
superadas; As potencialidades que o(s) grupo(s) familiar(es) possui(em) e que
devem ser fortalecidas, a fim de contribuir nas respostas às vulnerabilidades
apresentadas pela(s) família(s); Os recursos que o território possui que podem ser
mobilizados na superação das vulnerabilidades vivenciadas pela(s) família(s); As
estratégias a serem adotadas pelos profissionais e família(s) no processo de
acompanhamento familiar; Os compromissos da(s) família(s) e dos técnicos (como
representantes do Estado) no processo de superação das vulnerabilidades. A
elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar é inerente, ou seja, não se
pode pensar em um sem o outro.
 Intervenções em Ações Particularizadas ou em Grupos de Famílias: são
desenvolvidos temas que buscam incentivar a reflexão das famílias sobre o
enfrentamento das vulnerabilidades.
 Inserção em Ações do PAIF: através de oficinas, ações comunitárias, ações
particularizadas e encaminhamentos.
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 Mediações periódicas: realizadas entre famílias e profissional responsável pelo
acompanhamento familiar, tem como objetivo materializar o processo de
acompanhamento das famílias, ou seja, “estar junto“ das famílias no decorrer do
percurso que devem realizar para superação das vulnerabilidades vivenciadas.
 Avaliação – realizada em conjunto pela(s) família(s) e profissional(is) no
processo de acompanhamento familiar, constituindo etapa fundamental para a sua
efetividade. Assim, devem ser realizadas avaliações periódicas dos efeitos da
intervenção em curso e, baseadas nestas avaliações, deverão ser tomadas
decisões quanto à continuidade das ações de acompanhamento e do momento
adequado para o seu encerramento. Ou seja, a partir de uma avaliação conjunta
entre família e profissional, é possível ponderar o êxito do acompanhamento
familiar. Assim, caso haja a superação das vulnerabilidades vivenciadas, que
motivaram

o

início

do

processo

de

acompanhamento

familiar

há,

consequentemente, o encerramento desse processo. Caso não haja a superação
das vulnerabilidades vivenciadas, propõe-se para a família a continuidade do
processo de acompanhamento, com a adequação do Plano de Acompanhamento
Familiar em busca da superação das vulnerabilidades ainda vivenciadas.
6.4.2.1

Acompanhamento Familiar em Grupo

O acompanhamento familiar em grupo é indicado para o fornecimento de respostas
às vulnerabilidades vivenciadas pelas famílias com forte incidência no território. Assim é
necessário realizar um diagnóstico socioterritorial, conhecer as vulnerabilidades,
potencialidades e incidências de modo a constituir grupos de famílias com afinidades,
necessidades, características similares, de forma que seja possível efetivar seu
acompanhamento tornando o grupo um local de compartilhamento de experiências entre
os participantes, de reflexão sobre a realidade, de acesso à informação sobre direitos, de
apoio à família em sua função protetiva e de construção de projetos de vida que
possibilitem ampliação dos direitos sociais.
O que determina a formação de grupo é as situações econômicas, sociais e
culturais, requerendo a interação social entre os participantes, algum tipo de vínculo.
Neste sentido, é necessária a realização de dinâmicas que favoreçam a socialização e
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integração dos participantes dos grupos de acompanhamento familiar, buscando estimular
a criação de vínculos entre seus membros. O estabelecimento do vínculo entre os
participantes favorece a participação, interação, exposição de opiniões, ideias e
experiências.
Resumidamente, pode-se dizer que o Acompanhamento Familiar em Grupo definese como um processo contínuo em longo prazo, planejado em função das
vulnerabilidades, demandas e potencialidades identificadas, em especial, por meio de um
qualificado diagnóstico socioterritorial. Os objetivos principais deste trabalho, dentro das
ações do PAIF, referem-se à busca da garantia de seguranças e à promoção do acesso a
direitos, visando ao fortalecimento da capacidade protetiva da família. Esta modalidade de
intervenção se justifica porque os elementos que comportam a subjetividade (emoções,
sentimentos e pensamentos) são expressos e elaborados no espaço relacional e o
trabalho visa justamente o fortalecimento dos vínculos existentes nestas trocas.
O trabalho é desenvolvido por meio de encontros com famílias (um ou mais
representantes), sob a coordenação de um técnico de nível superior da equipe de
referência do CRAS. Para formação do grupo devem ser consideradas afinidades,
necessidades e características similares entre as famílias previstas. Isto por que, a
descoberta, em especial, de aspectos em comum gera identificação e sentimento de
pertença ao grupo, favorecendo a coesão de seus integrantes. O primeiro desafio trata
exatamente do favorecimento desta criação de vínculos, via que promoverá a
participação, a interação, a exposição de opiniões / ideias e a troca de experiências.
Cabe ao técnico promover a discussão e a reflexão sobre as vulnerabilidades
enfrentadas e as potencialidades observadas. Para isso, além da prévia definição das
famílias participantes, o profissional deverá elaborar um Plano de Acompanhamento
Familiar, elencando os objetivos comuns e específicos a serem alcançados pelos
integrantes do grupo, bem como a forma como estes objetivos serão trabalhados neste
processo. As famílias podem participar da construção destes objetivos, do desenho das
atividades e da avaliação do alcance das metas propostas.
O caderno do MDS “Orientações Técnicas sobre o PAIF. Vol. 2” aponta a
intervenção técnica por meio de questionamentos como uma forma de mobilizar sistemas
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paralisados, como os implícitos, por exemplo, na naturalização da pobreza ou na precária
percepção dos indivíduos enquanto sujeitos de direitos. A reflexão sobre as formas de
pensar pode mobilizar a apreensão dos fenômenos sociais e potencializar a construção
de novas posturas diante das vulnerabilidades vivenciadas. O compartilhar experiências
possibilita a percepção de que outras pessoas são atingidas pelas mesmas
vulnerabilidades, o que pode proporcionar, mediada pelos questionamentos, uma nova
compreensão da realidade e favorecer a construção conjunta de alternativas para o
enfrentamento das dificuldades. Este movimento favorecido pelo grupo atua na superação
da condição de passividade, que não é inerente, favorece o desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia, prevenindo a ocorrência de novas situações de risco.
Segundo as orientações referidas, o técnico atuaria ainda como um elo de
comunicação ou auxiliar das conexões entre os membros do grupo, encorajando os mais
calados, traduzindo ou reorganizando as ideias levantadas através dos temas abordados.
O acesso a filmes, teatros, recitais e demais atividades externas pode ser proporcionado,
visando, entretanto, maior sensibilização do que foi discutido no grupo, favorecendo a
ampliação das estratégias com vistas a mudança e transformação dos participantes, em
especial, no que se refere à capacidade crítica e autônoma na relação com o meio.
O MDS ainda orienta que o técnico, se dirigir o grupo sozinho, deve procurar
compartilhar as observações e reflexões com a equipe, buscando ampliar sua própria
capacidade de intervenção e atenção às demandas. A fala dos participantes é apontada
como um norteador quanto à análise qualitativa do alcance do trabalho realizado, servindo
como feedback bem como indicativo de novas propostas de atuação.
Em suma, pode-se dizer que o trabalho com grupos mostra-se eficaz no sentido de
fornecer apoio ao desenvolvimento da função protetiva da família, ao impulsionar seus
membros à reflexão e às iniciativas de participação social, na defesa e conquista de
direitos, além de favorecer a capacidade de expressão de suas demandas em outros
contextos e viabilizar a construção de novos projetos de vida. A conquista que se tem com
o empoderamento da família expande-se para o território, por meio da produção de
consensos, redes de apoio e projetos comunitários, viabilizando a ampliação da conquista
do protagonismo e da autonomia, por seu efeito multiplicador.
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O Grupo de acompanhamento do PAIF é o trabalho social realizado com famílias
em situação de vulnerabilidade social elencadas por cada equipamento que demandam
ações e intervenções da assistência social e de outras políticas, em uma perspectiva
crítica, que reconheça a família como sujeito de direitos, sendo necessário que seja
desenvolvido de forma articulada a uma gama de serviços, objetivando a emancipação,
autonomia e o protagonismo das famílias. Neste acompanhamento em grupo o técnico de
referência poderá estar inserir seu grupo nas demais ações do PAIF.

6.4.2.2.

Acompanhamento Particularizado

O acompanhamento particularizado deve ser proposto às famílias em situações de
vulnerabilidades, em condições desfavoráveis para acompanhamento em grupo quando
esta necessita de uma atenção imediata, por risco, de retornar à situação de extrema
pobreza ou recair em risco social, mediante a dificuldade em se deslocar até o CRAS,
necessidade de proteção de algum de seus membros, quando a família não se sente à
vontade para participar do grupo, em situações de sigilo e até mesmo quando os seus
horários são incompatíveis com os dos grupos.
O acompanhamento familiar particularizado prevê: a) a elaboração de um Plano de
Acompanhamento Familiar, no qual constarão os objetivos a serem alcançados pela
família, bem como o desenvolvimento do processo de acompanhamento; b) a realização
de encontros com a família para desenvolver reflexões que a auxilie na superação das
vulnerabilidades enfrentadas; c) realização de mediações periódicas com os técnicos,
para monitoramento e avaliação do processo de acompanhamento, efetividade da
intervenção, ampliação da capacidade protetiva da família e definição de novos
compromissos, quando for o caso; e d) inserção em ações do PAIF, conforme
necessidades.
O acompanhamento particularizado difere do atendimento particularizado, na
questão em que o atendimento pode se encerrar na resolução de uma demanda
específica dos indivíduos ou famílias, com ou sem retorno, ou seja um atendimento
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pontual. Uma família que participou de uma Ação Particularizada pode demandar a
inserção em processo de acompanhamento familiar

.

O Acompanhamento Particularizado consiste então, na inserção da família em um
conjunto de intervenções desenvolvidas de forma continuada, a partir do estabelecimento
de compromissos entre a família e o técnico, que pressupõem a construção de um Plano
de Acompanhamento Familiar - com objetivos a serem alcançados, a realização de
mediações periódicas, a inserção em ações do PAIF, a fim de superar, gradativamente,
as vulnerabilidades vivenciadas.
Citamos por exemplo a situação de uma Família com uma adolescente gestante e
parou de frequentar a escola por vergonha, pelo mesmo motivo não vai à Unidade Básica
de Saúde fazer o pré-natal. Por conta da ausência não justificada na escola, o valor
recebido do PBF diminuiu. A genitora, desempregada, não compreende a filha e ficou
irritada com a redução do valor do benefício. As duas têm se desentendido muito. Após a
acolhida no PAIF, o técnico do Cras compreendeu que o processo de vulnerabilidade
vivenciado pela família necessitava de uma atenção diferenciada, um olhar mais próximo.
A

técnica

então

convidou

a

família

para

participar

do

processo

de

acompanhamento familiar. A família mencionou que tinha vergonha de participar do
acompanhamento familiar em grupo, por isso foi decidido que a família participaria do
acompanhamento familiar particularizado. Após a decisão, a família e a técnica
elaboraram um Plano de Acompanhamento Familiar, elencando vulnerabilidades
vivenciadas e potencialidades do grupo familiar bem como as respostas possíveis para a
superação da situação vivenciada, acordado com a família que será realizado encontros
periódicos para acompanhamento do Plano familiar e encaminhamentos para outras
Ações do Paif.
O Acompanhamento Familiar particularizado consiste para desenvolvimento de
capacidades, acesso a direitos, proteção de um ou mais de seus membros, bem como
superação das situações de vulnerabilidade vivenciadas, conforme realidade local.
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AÇÕES

Elaboração do
Plano de
Acompanhamento
Familiar

PROCEDIMENTOS

INSTRUMENTOS

Identificação de objetivos
específicos de cada
família

Entrevista

Elaboração conjunta do
diagnóstico familiar e das
estratégias para
superação das
vulnerabilidades
apontadas

ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO FAMILIAR

Identificação de situações
de vulnerabilidade no
território

Reunião

REGISTRO

RESPONSÁVEL

Plano de
Acompanhamento
Familiar

Equipe Técnica

Visita Domiciliar
Relatórios
Planejamento
Listagens de
famílias

Diagnóstico de território
Reunião
Identificação de famílias
com demandas similares

Elaboração do
Plano de
Acompanhamento
do Grupo

Sensibilização da família
para participação

Lista de presença
para reunião
Visitas Domiciliares

Produção de material
socioeducativo para
utilização no grupo
Pactuação do
funcionamento do grupo

Formulário de
Planejamento das
Rodas de
Conversa
Atividades

Estabelecimento dos
encontros periódicos
Identificação de objetivos
comuns ao grupo
Monitoramento e
avaliação do processo

Mediações
periódicas com os
técnicos

Avaliação da efetividade
da intervenção
Análise de dados e
informações e seu
encaminhamento

Técnico de nível
superior,
Educador

Dinâmicas de
Grupo

Formulário de
Memória de
Reunião

Reunião
Interdisciplinar

Reunião
Intersetorial

Relatórios mensais

Equipe técnica

Organização da gestão do
Reunião de Gestão
serviço
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AÇÕES

PROCEDIMENTOS

INSTRUMENTOS

REGISTRO

Escuta qualificada

Entrevista

CadÚnico
(consulta)

Estudo Social

Sistema de
Informação

RESPONSÁVEL

Orientações/esclarecimentos
sobre direitos, serviços,
benef., programas e projetos

Técnico

Concessão de benefícios

Técnico de
Referência

Registro de informações
Elaboração de relatórios
técnicos (quando
necessário)

Estudo
Psicossocial

Formulário de
Encaminhamento

Identificação de famílias que
necessitam/desejam
participar do
acompanhamento

ATENDIMENTO

Outros encaminhamentos

Visita Domiciliar

CadÚnico

Formulário de
Registro de
Atend. Técnico
Sistema
Informatizado de
Registro de
Dados

Outros Serviços de
Proteção Social Básica
Serviços de Proteção

Encaminhamentos

Formulário de
Social Especial

Ações de Integração

Técnico de nível
superior

Entrevista

Outros Serviços setoriais
e órgãos públicos
Encaminhamento
Rede Socioassistencial

Atendimento coletivo

Acompanhamento
familiar

Formulário de
Registro de
Atend. Técnico
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6.5.

Encaminhamentos
São processos de orientação e direcionamento das famílias ou algum de seus

membros, para serviços e ou benefícios socioassistenciais ou de outros setores com o
objetivo de promover o acesso aos direitos e à conquista da cidadania.
As formas de Encaminhamentos são:
a) Para a rede socioassistencial do SUAS: diz respeito aos procedimentos de
orientação e direcionamento das famílias, ou algum de seus membros para os
serviços, programas e projetos no âmbito da Proteção Social Básica - PSB e no
âmbito da Proteção Social Especial – PSE.
b) Para a rede setorial de políticas públicas: dizem respeito aos procedimentos de
orientação e direcionamento das famílias ou algum de seus membros para serviços
de outros setores, seguindo os direcionamentos dos fluxos e/ou protocolos
estabelecidos, e específicos de cada serviço.
Para os equipamento da rede socioassistencial, o CRAS utiliza-se de um formulário
denominado Encaminhamento de Referência e Contra Referência que pode ser entregue
ao usuário e/ou enviado para a outra unidade. A contra referência deverá retornar ao
CRAS com a descrição das ações e ou atendimentos que foram direcionados. Porém
exige monitoramento para que possa ser efetivo.
Mensalmente

o

CRAS

elabora

um

relatório

quantitativo

referente

aos

encaminhamentos realizados que são registrados em controles internos de cada CRAS,
assim como no Sistema de Informação.
Os encaminhamentos internos e intersetoriais realizados são:
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B. Encaminhamentos internos e intersetoriais
B1. CREAS
B2. Centro Convivência do Idoso – CCI
B3. Assistência Judiciária e Cidadania – AJC
B4. Defensoria Pública
B5. Isenção Tarifária – URBS
B6 Isenção Tarifária – METROCARD
B7. Carteira do Idoso
B8. INSS – BPC Idoso
B9. INSS – BPC Deficiente
B10. Centro da Juventude
B11. Agência do Trabalhador
B12. Associação dos Recicladores de Pinhais – AREPI
B13. Conselho Tutelar
B14. Educação
B15. Saúde
B16. Cultura, Esporte e Lazer
B17. Horta no Quintal de Casa
B18. Programa Armazém da Família
B19. Projeto Orquestra para todos

Os encaminhamentos realizados a família complementam todas as ações do PAIF,
é um mecanismo de intervenção no qual podem ser realizados na acolhida particularizada
e em grupo, nas ações particularizadas, no atendimento e acompanhamento familiar.

6.6.

Oficinas com Famílias
Consistem na realização de encontros previamente organizados, com objetivos de

curto prazo a serem atingidos com um conjunto de famílias, por intermédio de seus

48

Proteção Social Básica
Centros de Referência
de Assistência Social

responsáveis ou outros representantes, sob a condução de técnicos de nível superior do
CRAS, conforme planejamento anual.
Têm por intuito suscitar reflexão sobre um tema de interesse das famílias,
situações vivenciadas, sobre vulnerabilidades e riscos, ou potencialidades, identificados
no território, contribuindo para o alcance de aquisições, em especial: o fortalecimento dos
laços comunitários, o acesso a direitos, o protagonismo, a participação social, prevenção
a riscos e a função protetiva das famílias.
As oficinas com famílias podem ser denominadas como: Oficinas Abertas, onde
se recebem novos integrantes a qualquer instante do processo de operacionalização da
oficina, ou seja, não há uma restrição à entrada de novos integrantes – mesmo que no
último encontro da oficina; e Oficinas Fechadas, com formato fechado, restringe a
inserção de novos componentes após sua inicialização;
As oficinas abertas ou fechadas são planejadas anualmente. Algumas oficinas
abertas e fechadas, possuem temas pré-estabelecidos preconizando o acompanhamento
e ações do PAIF e outros advindos das acolhidas realizadas no CRAS.
Dentre as oficinas abertas temos as oficinas Gestação com Informação,
ressaltamos que as oficinas Gestação com Informação, são realizadas mensalmente e ou
quinzenalmente com as gestantes, dividido em dois semestres. Com temas e atividades
voltadas para o acompanhamento das gestantes para que estas tenham uma melhor
qualidade de vida, bem-estar e autonomia.
As oficinas abertas têm como proposta priorizar o público dos novos beneficiários
do Bolsa família (conforme relação de usuários encaminhados do MDSA bimestralmente),
reunião dos beneficiários em descumprimento das condicionalidades do programa bolsa
família (conforme relação de usuários encaminhados do MDSA bimestralmente).

49

Proteção Social Básica
Centros de Referência
de Assistência Social

AÇÕES QUE COMPÕEM O TRABALHO DO PAIF
OFICINAS ABERTAS
TEMAS

Equipe Envolvida

Periodicidade

Novos Usuários do
Bolsa Família

Equipe CRAS

Oficinas Abertas

Equipe Técnica

Mensal e/ou Bimestral

Condicionalidades

Equipe Técnica

Bimestral

Gestação com
Informação

Equipe Técnica

Quinzenal e ou Mensal

Bimestral
Mensal

As oficinas fechadas são executadas mensalmente, ou conforme demanda de cada
equipamento.
Dentre as oficinas fechadas, temos as oficinas do PAIF, oficinas conforme a
demanda e as oficinas com usuários do Programa Família Paranaense.
Verificado em atendimento individual ou coletivo uma demanda especifica para
trabalhar referente aos temas a serem abordados, e também a demanda por meio do
grupo de acompanhamento do PAIF, visto que estas famílias possuem demandas de
informações e conhecimentos similares sobre direitos e acesso a politicas públicas.

OFICINAS FECHADAS
TEMAS

Equipe Envolvida

Periodicidade

PAIF

Equipe Técnica

Mensal

Família Paranaense

Equipe Técnica

Bimestral

Oficina Conforme
Demanda

Equipe Técnica

Conforme Demanda
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SUGESTÕES DE TEMAS A SEREM ABORDADOS NAS OFICINAS
Álcool e/ou outras Drogas
Auto Estima
Consciência ambiental
Controle Social
Cultura e lazer
Direitos: civis, políticos, sociais, culturais, econômicos, ambientais.
Economia Solidária
Educação sem Violência
Emprego e Renda
Planejamento Familiar
Reutilização de materiais recicláveis
Segurança Alimentar
Sexualidade: Infância e Adolescência
Violência contra mulher

6.6.1. Finalidades das oficinas com famílias no PAIF:
 Fomentar vivências que questionem padrões estabelecidos e estruturas
desiguais, estimulando o desenvolvimento de autoestima positiva dos membros
das famílias;
 Estimular a socialização e a discussão de projetos de vida, a partir de
potencialidades coletivamente identificadas;
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 Possibilitar a discussão sobre as situações vivenciadas pelas famílias e as
diferentes formas de lidar com tais situações, levando à reflexão sobre os direitos,
os papéis desempenhados e os interesses dos membros das famílias;
 Propiciar a melhoria da comunicação e fomentar a cooperação entre os
membros das famílias;
 Romper com preconceitos, estereótipos e formas violentas de interação e
repensar os papéis sociais no âmbito da família.

6.6.2. Orientações sobre a Composição
 As oficinas devem realizadas com no mínimo 7 (sete) e no máximo 20 (quinze)
participantes, de acordo com os objetivos a serem alcançados;
 A inserção de famílias ou de seus membros em oficinas ocorrerá a partir do
convite. Esta ação não deverá consistir como a única possibilidade de atendimento
à família, pois além de ser uma indicação dos profissionais, é uma escolha da
família ou dos seus integrantes;
 As oficinas podem agrupar tanto participantes com características homogêneas,
quanto heterogêneas. Algumas temáticas podem ser melhor trabalhadas com
participantes que enfrentam as mesmas situações e compartilham as mesmas
experiências.

6.6.3. Procedimentos Iniciais
 Os profissionais responsáveis pela condução de oficinas com famílias devem
buscar conhecer as expectativas dos participantes, suas formas de comunicação,
inclusive aquelas não verbais, para que se verifique de modo antecipado, a
necessidade de estímulo à coesão do conjunto de pessoas reunidas na oficina;
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 O conjunto de famílias reunidas em oficinas deve estabelecer suas regras de
funcionamento de forma democrática, acordar os objetivos da oficina e construir
um contrato de convivência (definição conjunta de regras, tais como duração das
falas, sigilo necessário, escuta respeitosa das colocações dos participantes, entre
outros).

6.6.4. Duração
Sugere-se que tenha duração de 60 a 120 minutos. O planejamento relativo à
duração desta ação dependerá da temática trabalhada, número de participantes e da sua
disponibilidade. Esse período permite o desenvolvimento de dinâmicas, possibilita
ampliação de oportunidades de participação dos membros e resguarda tempo para a
finalização do trabalho por parte dos profissionais responsáveis por sua condução.

6.6.5. Locais para a Realização
Compreendendo que o espaço físico contribui para a melhoria da qualidade do
serviço prestado, recomenda-se que o ambiente escolhido seja provido de: adequada
iluminação, ventilação, conservação, privacidade, salubridade e limpeza.
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AÇÕES

PROCEDIMENTOS INSTRUMENTO

REGISTRO

RESPONSÁVEL

Formulário de
Realizações de

Planejamento

encontros com

das Atividades

temas diversos de

OFICINAS

Abertas

interesse dos
usuários -

Formulário

demanda

Lista de

espontânea

presença para
reunião
Reunião

Equipe Técnica
Registro
sistema

Acompanhamento
Fechadas

informação

das famílias em
encontros mensais.

Formulário de
Avaliação
Individual

6.7.

Ações Comunitárias
São ações de caráter coletivo, voltados para dinamização das relações no território.

Possuem escopo maior que as oficinas com famílias, por mobilizar um número maior de
participantes, e devem agregar diferentes grupos do território a partir do estabelecimento
de um objetivo comum.
Tem como objetivo promover a comunicação comunitária, a mobilização social e o
protagonismo da comunidade; fortalecer os vínculos entre as diversas famílias do
território, desenvolver a sociabilidade, o sentimento de coletividade e a organização
comunitária – por meio, principalmente, do estímulo à participação cidadã.
Quanto ao processo de operacionalização, estas devem ser planejadas pelos
técnicos de nível superior do CRAS - a partir de uma demanda, do diagnóstico do
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território ou ainda pelo resultado da mobilização da comunidade. O foco central dessas
ações é no âmbito do PAIF, no exercício da cidadania ativa, num processo de
participação da vida social e política de novos direitos, na tentativa de romper com o
isolamento cultural, social e político a que muitas famílias são submetidas.
Ações comunitárias são: Palestras, Campanhas e Eventos Comunitários.
 Palestras: Consistem em exposições orais a respeito de um tema, que atendem
expectativas e necessidades das famílias;
 Campanhas: Refere-se a um conjunto de procedimentos dirigidos para
sensibilização,

informação,

sobre

temáticas

relacionadas

aos

direitos

socioassistenciais, com objetivo de induzir a uma reflexão crítica;
 Eventos Comunitários; objetivam a promoção e defesa de direitos, o estímulo
à convivência comunitária, o repasse de informações, a valorização da cultura local
ou de grupos culturais e das potencialidades do território.
AÇÕES PROCEDIMENTOS INSTRUMENTOS
Reunião

Ações Comunitárias

Levantamento de
demandas

REGISTRO

RESPONSÁVEL

Formulário de
Planejamento
das Atividades

Mobilização da
Comunidade

Celebrações de
Palestras
temáticas
Ações

Formulários
Especificos de
cada ação

Equipe técnica

Campanhas
educativas

Planejamento

Eventos
institucionais e
intersetoriais

Formulário de
Avaliação
Individual

Assembléias
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As ações comunitárias são planejadas para serem realizadas durante o ano
conforme cronograma estabelecido pelo Departamento de Proteção Social Básica, que
segue exemplos descritos abaixo:

AÇÕES COMUNITÁRIAS
TEMAS

Equipe Envolvida

Periodicidade

Justiça nos Bairros

DPSB

Anual

Casamento Comunitário

DPSB

Anual

Campanha do Agasalho

DPSB

Anual

Ação com Meio Ambiente

DPSB

Mensal

Dia da Família

DPSB

Anual

Estes exemplos são ações realizadas e executadas de acordo com a demanda
levantada pelos profissionais do Departamento de Proteção Social Básica, contudo por se
tratar de ações para as famílias, as ações podem ser implantadas e reformuladas, num
processo dinâmico de construção de novas propostas.
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7. Fluxograma de Ações que Compõem o Trabalho do PAIF nos CRAS
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8. Diretrizes para a Organização Gerencial do Trabalho Social com Famílias do
PAIF
O coordenador do CRAS é o responsável por mediar a execução das ações que
compõem o trabalho social com famílias do PAIF, devendo orientar as tomadas de
decisões sobre o alocação dos recursos humanos e materiais disponíveis de modo a:
 Direcionar o desenvolvimento das atividades cotidianas no trabalho da equipe de
referência do CRAS a partir das demandas, encaminhamentos, informações
disponíveis, prioridades definidas e planejamento das ações;
 Estimular um ambiente de trabalho interdisciplinar, promovendo a atuação,
participação e cooperação entre os profissionais;
 Estabelecer um fluxo de comunicação e encontros regulares com a equipe
técnica para o planejamento, monitoramento e avaliação das atividades
desenvolvidas;
 Disponibilizar para a equipe técnica normativas atualizadas sobre o PAIF e
demais serviços socioassistenciais, assim como diretrizes de gestão do SUAS,
reservando tempo para seu estudo e discussão;
 Promover modelo de gestão participativa (em todo seu ciclo: planejamento,
monitoramento e avaliação), entre as famílias e os técnicos do CRAS;
 Organizar as ações e informações oriundas da Gestão da Proteção Social
Básica no Território do CRAS.
Conforme já ilustrado nas orientações técnicas o trabalho social com famílias do
PAIF pode ser visualizado como importante peça de uma engrenagem, conforme
ilustração a seguir:

58

Proteção Social Básica
Centros de Referência
de Assistência Social

 Direção refere-se ao processo administrativo que conduz e coordena a execução
de tarefas antecipadamente planejadas;
 Planejamento constitui ferramenta que visa administrar os acontecimentos
futuros, com vistas ao alcance de objetivos determinados. São atos do
planejamento: análise da situação atual, decisão pelas ações a serem executadas,
deliberação dos recursos necessários, entre outros;
 Monitoramento é o processo de acompanhamento contínuo das ações
executadas, aferindo cada etapa de seu processo de operacionalização, com vistas
à

tomada

de

medidas

corretivas

de

modo

a

cumprir

as

finalidades

preestabelecidas;
 Organização consiste na disposição, de forma estruturada, dos recursos
necessários ao cumprimento de uma ação, facilitando a realização dos seus
objetivos. São atos da organização: especificar as responsabilidades por tipo de
atividade, resguardar tempo e espaço físico para execução de atividades
essenciais ao trabalho, entre outros;
 Avaliação é a análise dos aspectos de efetividade, eficácia e impactos de uma
ação em relação à finalidade inicialmente traçada, subsidiando seu aprimoramento
ou

o

seu

redirecionamento,

com

vistas ao

cumprimento dos objetivos

estabelecidos.
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9.

Articulação entre PAIF e o SCFV
Conforme já sinalizado neste documento o PAIF tem como um de seus objetivos

o fortalecimento da função protetiva da família, compreendendo como lugar de cuidado e
proteção. O SCFV tem como proposta a vivencias entre os usuários, assim como
desenvolver o seu sentimento de pertença e de identidade.
O CRAS é a referência para o desenvolvimento de todos os serviços
socioassistenciais de proteção básica.
No que se refere a articulação entre o PAIF e o SCFV é primordial, visto que
estes serviços têm se tornado referência na garantia desta proteção.Tal articulação
possibilita a operacionalização e a organização do atendimento e/ou acompanhamento
das famílias dos usuários inseridos no SCFV, executado no CRAS, assim como nas
entidades socioassistenciais que ofertam o serviço por meio da rede conveniada,
lembrando sempre de referenciar as famílias ao CRAS.
Essa articulação da rede de serviços cabe ao Coordenador de CRAS e a sua
equipe técnica. São responsáveis por promover esta integração do PAIF com as ações
presentes no território ou no próprio CRAS, com reuniões e visitas sistemáticas,
monitoramento das vagas, entre outras, pressupõe a organização das informações,
fluxos,

procedimentos,

além

dos

compromissos

entre

as

unidades

da

rede

socioassistencial.
Tendo em vista que ações coletivas são estratégias de ambos os serviços, requer
cuidado dos profissionais para sua execução nas ações distintas entre as “Oficinas com
Famílias” do PAIF e os “Grupos do SCFV”.
Resumidamente as “Oficinas do PAIF”, tem como estratégias coletivizar as
demandas do território, consiste em encontros previamente organizados com um conjunto
de famílias, em um dado período de tempo, podendo ser abertas ou fechadas, conforme
planejamento do equipamento.
Os “Grupos do SCFV” são grupos formados por até 30 usuários reunidos
conforme seu ciclo de vida, sob condução do orientador social, podendo ser diários,
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semanais ou quinzenais. O Planejamento para a execução do serviço segue três eixos
orientadores e os ciclos de vida dos usuários. No SCFV as oficinas é uma estratégia para
potencializar e qualificar as ações dos grupos formados.
Para atingir a finalidade dos serviços, é necessário que a composição da equipe
atenda as diretrizes da NOB/RH do SUAS, observe-se as particularidades de cada
equipamento, como situações de vulnerabilidade e risco social, número de famílias e
indivíduos referenciados ao CRAS, além da clareza das atribuições por parte dos
profissionais envolvidos.
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
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1.

Descrição
A Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de

Assistência Social - CNAS, Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, instituiu,
entre os serviços da Proteção Social Básica, o Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos - SCFV, que objetiva estimular o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários.
O SCFV atua de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado
pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF ou pelo Serviço de
Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos - PAEFI.
Organiza-se em grupos de acordo com o ciclo de vida dos usuários em razão de
suas especificidades, e para tanto, deve-se observar as faixas etárias definidas na
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, a saber:
FAIXAS ETÁRIAS
CRIANÇAS

até 6 (seis) anos

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

de 6 (seis) a 15 (quinze) anos

ADOLESCENTES E JOVENS

de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos

O reordenamento do SCFV, proposta em 2013, consiste em unificar as regras de
oferta e estabelecer que os recursos federais originários dos Pisos que co-financiavam os
serviços Projovem Adolescente - serviço socioeducativo (PBVI); serviço de proteção
social básica para crianças e, ou pessoas idosas (PBVII); e serviço socioeducativo e de
convivência do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PVMC/PETI) passem a cofinanciar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com o Piso Básico
Variável.
No SUAS, o Reordenamento significa um avanço na consolidação e organização
do serviço socioassistencial voltado às crianças, aos adolescentes e as pessoas idosas,
fortalecendo o princípio da gestão descentralizada entre os entes e o respeito à
diversidade das características de organização do trabalho grupal realizado com o público
da Assistência Social em cada território.
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O reordenamento do SCFV modifica a lógica de oferta e de co-financiamento
repassado pelo governo federal para o trabalho com crianças, adolescentes e pessoas
idosas, antes repassados por meios de três pisos.
Dentro deste contexto o Município de Pinhais avança, embasado na Política
Nacional de Assistência Social, na construção deste documento que organiza as ações e
estratégias que atendam os objetivos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos e do reordenamento proposto.
É um serviço de proteção social básica, realizado em grupos, cujo objetivo é
garantir o desenvolvimento humano de seus usuários.
O SCFV parte da concepção de que os ciclos de vida familiar estão ligados aos
ciclos de vida das pessoas. Trata-se de uma ação continuada e deve estar relacionada ao
trabalho social com as famílias, visando ainda à prevenção de situações de
vulnerabilidade e risco social. O objetivo é promover o convívio familiar e comunitário,
estimular e fortalecer os aspectos culturais das famílias, e trabalhar a questão do
pertencimento e da identidade dos usuários. O reordenamento permite flexibilização na
formação dos grupos conforme demanda dos municípios, podendo ser utilizado sugestões
de faixa etária e instruções técnica dos responsáveis.

2.

Público Alvo
Os usuários do SCFV são divididos em grupos a partir das seguintes faixas etárias:
Faixa etária

Nome do Grupo

Crianças de 04 a 05 anos

Pró – Criança (a ser implantado)

Crianças de 06 a 12 anos

Prejovem

Adolescentes e Jovens de 13 a 17
anos

Projovem
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Havendo necessidade de inserção de usuários em outros grupos de faixa etárias
não compatíveis com as definidas neste documento, será necessária a realização de uma
avaliação técnica seguida de um parecer com a autorização de um responsável legal.
Dentre esse público será priorizado o atendimento a pessoas inseridas nas
seguintes situações, conforme deliberado na Resolução nº 1 de 21 de fevereiro de 2013:
I - situação de isolamento;
II - trabalho infantil;
III - vivência de violência e/ou negligência;
IV - fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos;
V - em situação de acolhimento;
VI - em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto;
VII - egressos de medidas socioeducativas;
VIII - situação de abuso e/ou exploração sexual;
IX - com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA;
X - crianças e adolescentes em situação de rua;
XI - vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência.*
*Em relação ao Inciso XI, entendemos que o adequado seria: Pessoas com deficiência que estejam
em situação de vulnerabilidade.
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3.

4.

Formas de Acesso


Procura espontânea;



Busca ativa;



Encaminhamento da rede socioassistencial;



Encaminhamento das demais políticas públicas.

Objetivo Geral
Ressignificar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças,

adolescentes e idosos juntamente com toda a matricialidade das famílias, promovendo as
famílias no empoderamento e reconhecimento de pessoas de direitos e deveres,
suscitando a consciência crítica na tomada decisões. Buscar a construção

da

estruturação e fortalecimento do convívio familiar e comunitário, no desenvolvimento da
autonomia e promovendo o fortalecimento de vínculos, trabalhando no território, de
maneira preventiva e voltada à identificação de vulnerabilidades, riscos e potencialidades
sociais de famílias.

5.

Objetivos Específicos
 Complementar o trabalho social com a família, prevenindo a ocorrência de
situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária;
 Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens
e idosos, em especial, das pessoas com deficiência, assegurando o direito à
convivência familiar e comunitária;
 Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a
rede de proteção nos territórios;
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 Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação,
saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto
dos usuários aos demais direitos;
 Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã,
estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários;
 Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais,
esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;
 Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas
de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos
familiares e comunitários.

6.

Objetivos dos Grupos SCFV

6.1.

Público Alvo - Prejovem
Crianças e Adolescentes de 06 a 12 anos, membros de famílias usuárias dos

serviços de Assistência Social do Município de Pinhais.
6.1.1. Objetivo geral
Oferecer ações socioeducativas às crianças e adolescentes de 06 a 12 anos,
possibilitando a ampliação do universo informacional, cultural e social, bem como
estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos, propiciando a
formação cidadã.
6.1.2. Objetivos específicos
 Completar as ações da família e da comunidade na proteção e no
desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos
familiares e sociais;
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 Assegurar espaços de referência para convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
 Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das
crianças

e

adolescentes,

bem

como

estimular

o

desenvolvimento

de

potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;
 Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências
para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
 Contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional.

6.1.3. Temas Propostos
Os temas abordados nos encontros serão:
 Deficiência;
 Infância, Ludicidade e Brincadeiras;
 Cultura;
 Esporte;


Cultura de Paz;
 Violação de Direitos;



Trabalho Infantil;
 Exploração Sexual Infanto-Juvenil;
 Violências contra Crianças e Adolescentes;
 Afetividade;
 Primeiros Socorros;
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 Alimentação/Nutrição;
 Higiene e Cuidados;
 Planejamento Familiar;
 Igualdade de Gênero;
 Diversidade Étnico-Racial, Cultural, Social, entre outras;
 Autocuidado e Auto Responsabilidade na Vida Diária;
 Uso e Abuso de Álcool e Outras Drogas;
 Cuidado e Proteção ao Meio Ambiente.
OBS.: A abordagem dos temas respeitará a faixa etária do público atendido.

6.1.4. Metodologia
Os temas abordados serão trabalhados em:
 Sessões de cinema;
 Montagem de peças teatrais e musicais;
 Gincanas desportivas e culturais;
 Brincadeiras tradicionais e dinâmicas de grupo;
 Rodas de conversa;
 Contação de histórias;
 Oficinas de arte com materiais recicláveis;
 Passeios orientados: repartições públicas, teatro, museus, cinemas, entre
outros;
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 Confecção artesanal de instrumentos musicais;
 Oficinas de pintura e escultura;
 Oficinas de músicas;
 Oficinas de danças populares;
 Jogos;
 Oficina de produção de texto;
 Trabalho Áudio Visual: filmes e músicas;
 Palestras para usuários, pais e responsáveis;
 Seminários para usuários, pais e responsáveis.

6.2.

Público alvo - Projovem
Adolescentes de 13 a 17 anos, membros de famílias usuárias dos serviços de

Assistência Social do Município de Pinhais.

6.3.

Objetivo geral
Oportunizar a convivência e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários,

bem como o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã,
estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos adolescentes e a orientação para o
mundo do trabalho.

6.4.

Objetivos específicos
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 Completar as ações da família e da comunidade na proteção e no
desenvolvimento de adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e
sociais;
 Assegurar espaços de referência para convívio grupal, comunitário e social, o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
 Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das
crianças

e

adolescentes,

bem

como

estimular

o

desenvolvimento

de

potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;
 Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social;
 Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências
para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
 Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direitos de
cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e
competências específicas básicas;
 Contribuir para a inserção, reinserção e permanência dos adolescentes no
sistema educacional.

6.5.

Temas propostos
Os temas abordados nos encontros serão:
 Deficiência;
 Cultura;
 Esporte;



Cultura de Paz;
 Violação de Direitos;
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 Trabalho Infantil;
 Exploração Sexual Infanto-Juvenil;
 Violências contra Crianças e Adolescentes;
 Afetividade;
 Primeiros Socorros;
 Alimentação/Nutrição;
 Higiene e Cuidados;
 Planejamento Familiar;
 Mundo do Trabalho;
 Igualdade de Gênero;
 Identidade de Gênero;
 Diversidade Étnico-Racial, Cultural, Social, entre outras;
 Autocuidado e Auto Responsabilidade na Vida Diária;
 Direitos Sexuais e Reprodutivos;
 Uso e Abuso de Álcool e Outras Drogas;
 Cuidado e Proteção ao Meio Ambiente.
OBS.: A abordagem dos temas respeitará a faixa etária do público atendido.

6.6.

Metodologia
Os temas abordados serão trabalhados em:
 Sessões de cinema;
74

Proteção Social Básica
Centros de Referência
de Assistência Social

 Oficinas de produção de texto;
 Oficinas musicais e de confecção artesanal de instrumentos;
 Montagem de peças teatrais e musicais;
 Gincanas desportivas e culturais;
 Brincadeiras tradicionais e dinâmicas de grupo;
 Rodas de conversa;
 Contação de histórias;
 Oficina de projetos sociais;
 Oficina de artes plásticas;
 Oficina de educação ambiental;
 Oficinas vocacionais;
 Oficinas de arte com materiais recicláveis;
 Passeios orientados: repartições públicas, teatro, museus, cinemas, entre
outros;
 Oficinas de pintura e escultura;
 Oficinas de danças populares;
 Jogos;
 Trabalho áudio visual: filmes e músicas.
 Palestras para usuários, pais ou responsáveis;
 Seminários para usuários, pais ou responsáveis.
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7.

Eixos que Orientam a Organização do SCFV

7.1.

Eixo Convivência Social
É o principal eixo do serviço, traduz a essência dos serviços de Proteção Social

Básica e volta-se ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
As ações e atividades inspiradas neste eixo devem estimular o convívio social e
familiar, aspectos relacionados ao sentimento de pertença, à formação da identidade, à
construção de processos de sociabilidade, aos laços sociais, às relações de cidadania,
etc.
É subdividido em sete subeixos, denominados capacidades sociais:
1) capacidade de demonstrar emoção e ter autocontrole;
2) capacidade de demonstrar cortesia;
3) capacidade de comunicar-se;
4) capacidade de desenvolver novas relações sociais;
5) capacidade de encontrar soluções para os conflitos do grupo;
6) capacidade de realizar tarefas em grupo;
7) capacidade de promover e participar da convivência social em família, grupos e
território.

7.2.

Eixo Direito de Ser
Estimula o exercício da infância e da adolescência, de forma que as atividades do

SCFV devem promover experiências que potencializem a vivência desses ciclos etários
em toda a sua pluralidade. Tem como subeixos:
1) direito a aprender e experimentar;
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2) direito de brincar;
3) direito de ser protagonista;
4) direito de adolescer;
5) direito de ter direitos e deveres;
6) direito de pertencer;
7) direito de ser diverso;
8) direito à comunicação.

7.3.

Eixo Participação
Tem como foco estimular, mediante a oferta de atividades planejadas, a

participação dos usuários nas diversas esferas da vida pública, a começar pelo Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, passando pela família, comunidade e escola,
tendo em mente o seu desenvolvimento como sujeito de direitos e deveres. Tem como
subeixos:
1) participação no serviço;
2) participação no território;
3) participação como cidadão.

8.

Oferta do SCFV
 Nos CRAS (Norte, Sul, Leste e Oeste);
 Nos equipamentos de Proteção Social Básica
 Na Rede Conveniada.
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8.1

Rede Conveniada
Em Pinhais, uma parcela do público do Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos (SCFV) tem sido atendida, via convênio, por organizações da sociedade civil,
inscritas no Conselho Municipal competente, cujo projeto, previamente aprovado, deve
visar ações voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e
adolescentes. O convênio é firmado com a Secretaria Municipal de Assistência Social e
os recursos disponibilizados oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (FMDCA) e do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).
A instituição deve estar com seu cadastro ativo, além de ter no mínimo um ano de
existência, com experiência prévia no tipo de serviço a oferecer, apresentando um Plano
de Trabalho, pautado pelas linhas de ação previstas na Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e nas demais legislações e normativas
vigentes. Exige-se, para tanto, capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento
das atividades, objetivando o cumprimento das metas estipuladas no Plano de Trabalho.
Este serviço digna-se a complementar o trabalho social com famílias em situação
de vulnerabilidade social e pessoal, expostas à exclusão e a desigualdade social, com
ênfase à promoção da matricialidade sociofamiliar prevista na política de assistência
social. O público atendido se refere a crianças e adolescentes, entre cinco e dezessete
anos, porém, sem restrição de faixa etária, em casos específicos.
A forma de acesso se dá por meio de encaminhamentos da rede socioassistencial,
referenciados pela equipe técnica de cada CRAS, em seus territórios de abrangência. Os
técnicos poderão acompanhar o desenrolar do trabalho das entidades por meio de
referências e contra referências ou ainda através de visitas e reuniões de formação, que
visem alinhar as atividades e intervenções aos objetivos do serviço elencados na
Tipificação (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais – Resolução nº 109, de
11 de Novembro de 2009 – pg. 09 a 16).
As ações propostas devem abarcar desde a acolhida e o convívio seguro dos
usuários, às intervenções que favoreçam o fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários, bem como as atividades e informações que propiciem a formação do
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sentimento de pertença e identidade, por meio da afirmação dos direitos e do
desenvolvimento de capacidades e potencialidades, favorecendo a participação cidadã e
o protagonismo do usuário na elaboração de alternativas emancipatórias para
enfrentamento das vulnerabilidades vivenciadas. O acesso a benefícios e serviços
socioassistenciais, bem como a atividades culturais, lazer e esporte também é previsto.
A convenente, instituição conveniada, deverá submeter-se à supervisão e
orientação técnica e administrativa da concedente. Uma comissão irá realizar
procedimentos de fiscalização das parcerias, inclusive por meio de visitas in loco, para
fins de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto, de acordo com o Plano de
Trabalho pactuado e com a correta aplicação/administração dos recursos recebidos,
dentro dos prazos previamente estabelecidos. A convenente deverá encaminhar até o
quinto dia útil de cada mês, por meio do Fiscal de Convênio, Relatório Mensal de
Atendimento Das Metas Cumpridas no Mês e protocolizar bimestralmente prestação de
contas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, através de sua Instrução Normativa
61/2011.
Espera-se, como resultado destas parcerias, a prevenção da ocorrência de
situações de vulnerabilidade social; a redução da ocorrência de riscos sociais, seu
agravamento ou reincidência; bem como o aumento de acessos a serviços e a direitos
socioassistenciais e setoriais; visando finalmente a melhoria da qualidade de vida dos
usuários e suas famílias.

9.

Equipe de Referência

9.1.

Técnico de Referência
Profissional de nível superior que integra a equipe técnica do CRAS para ser

referência aos grupos do SCFV.
Atua no planejamento do Serviço junto com o educador social, nas atividades
envolvendo as famílias dos usuários, a realização de reuniões periódicas com o educador
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social responsável pela execução deste serviço e acompanhamento das famílias dos
usuários, quando necessário. Neste contexto, estão contemplados todos os gêneros.
9.2.

Educador Social

Função exercida por profissional de, no mínimo nível médio, com atuação
constante junto ao(s) grupo(s) e responsável pela execução do Serviço e pela criação de
um ambiente de convivência participativo e democrático, reconhecido na CBO
(Classificação Brasileira de Ocupações) como profissional que visa garantir atenção,
defesa e proteção a pessoas em situações de risco pessoal e social. Procuram assegurar
seus direitos, abordando-as, sensibilizando-as, identificando suas necessidades e
demandas e desenvolvendo atividades e tratamento. Função exercida por profissional de,
no mínimo nível médio, com atuação constante junto ao(s) grupo(s) e responsável pela
execução do Serviço e pela criação de um ambiente de convivência participativo e
democrático. Neste contexto, estão contemplados todos os gêneros.

9.3.

Facilitadores de Oficinas
Função exercida por profissional com formação mínima de nível médio,

responsável pela realização de oficinas de convívio por meio do esporte, lazer, arte,
cultura e outras. Neste contexto, estão contemplados todos os gêneros.

10.

Identificação da Demanda pelo Serviço
O acesso ao serviço deve ocorrer por encaminhamento do CRAS. Os usuários

podem chegar ao CRAS por demanda espontânea, busca ativa, encaminhamento da rede
socioassistencial ou encaminhamento das demais políticas públicas e de órgãos do
Sistema de Garantia de Direitos. No caso de crianças e adolescentes que sejam
identificados pelos Técnicos do CRAS como Trabalho Infantil, serão encaminhados ao
SCFV e suas famílias ao PAEFI e/ou PAIF.
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Em determinadas situações, os atendimentos poderão ser realizados pelos
profissionais do CRAS e CREAS concomitantemente.

10.1. Estratégia para identificação da demanda
A equipe deve se organizar para realizar o encaminhamento das famílias que são
atendidas pelo PAIF, para o SCFV. Estes Profissionais devem compreender os objetivos
do SCFV para que possam realizar os encaminhamentos dos usuários para as atividades
oferecidas.

10.1.2.

Passo a passo para o atendimento
Considerando as formas de acesso ao CRAS, os encaminhamentos para o SCFV

devem ser realizados pela Equipe Técnica do Equipamento, mediante as seguintes
situações:
a) Demanda espontânea: família buscando incluir seus filhos nas atividades
ofertadas.
 Recepção encaminha a família para técnico do PAIF ou SCFV, para avaliação
da família e identificação do público prioritário e/ou acompanhamento do PAIF.
Após o atendimento, se identificado situação prioritária o técnico irá elaborar
documento técnico e realizará o acompanhamento familiar da situação. Se não,
será preenchido o formulário de inscrição e encaminhado para equipe do SCFV
para acolhida da família e verificação de vagas para atividades ofertadas.

b) Encaminhamento da rede socioassistencial, das demais políticas publicas
e órgãos do sistema de garantia de direito: as áreas da educação, saúde,
trabalho, entre outros, podem direcionar as famílias ou algum de seus membros
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para o atendimento pelo CRAS, através da reunião de rede, telefone, e-mail,
referência contra referência, ofício.
 Equipe do CRAS recebe o encaminhamento da rede e realiza atendimento com
a

família,

para

avaliação

e

identificação

do

público

prioritário

e/ou

acompanhamento do PAIF. Após o atendimento, se identificado situação
prioritária

o

técnico

irá

elaborar

documento

técnico

e

realizará

o

acompanhamento familiar da situação. Se não, será preenchido o formulário de
inscrição e encaminhado para equipe do SCFV para acolhida da família e
verificação de vagas para atividades ofertadas.

c) Busca ativa: Procura intencional, realizada pela equipe de referência do CRAS,
das ocorrências que influenciam o modo de vida da população em determinado
território. Tem como objetivo identificar as situações de vulnerabilidade e risco
social, ampliar o conhecimento e a compreensão da realidade social, para além
dos estudos e estatísticas. Contribui para o conhecimento da dinâmica do cotidiano
das populações (a realidade vivida pela família, sua cultura e valores, as relações
que estabelece no território e fora dele), os apoios e recursos existentes, seus
vínculos sociais.
 A equipe do CRAS deve organizar um processo de busca ativa do seu público,
de modo a conhecer suas vulnerabilidades e planejar ações para seu
atendimento/acompanhamento.

Diversas estratégias devem ser utilizadas para se atingir o objetivo de alcançar
estas famílias, como por exemplo:
 Divulgação dos serviços ofertados nos CRAS em variadas mídias;
 Envio de correspondências às famílias convidando-as para uma primeira
acolhida no CRAS;
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 Divulgação de listas em locais estratégicos;
 Apoio de outras unidades e políticas públicas;
 Utilizar lista de adolescentes inseridos na rede regular de ensino estadual ou
municipal, de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família;
 Articular com o CREAS a relação de adolescentes que foram atendidos pelo
Serviço de Proteção Social a Adolescentes de Medidas Socioeducativas;
 Considerar a lista de famílias atendidas pelo Conselho Tutelar no CRAS;
 Dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;
 Priorizar as famílias acompanhadas pelo PAIF.

Após intervenções de busca ativa e interesse pelo Serviço a família será acolhida
pelos técnicos do CRAS. Se identificado situação prioritária o técnico irá elaborar
documento técnico e realizará o acompanhamento familiar da situação. Se não, será
preenchido o formulário de inscrição e encaminhado para equipe do SCFV.

11.

Organização dos Grupos e Divisão de Atribuições para Execução do Serviço

11.1. Planejamento do Coletivo
Os grupos são organizados a partir de percursos e devem realizar atividades
planejadas de acordo com a fase do desenvolvimento dos usuários. Sua composição
deve ser realizada observando-se as faixas etárias.
Devido à flexibilidade do serviço uma das opções poderia ser a oferta de atividades
com participantes de diferentes idades nos grupos, desde que os profissionais envolvidos
tenham a habilidade de desenvolver um percurso intergeracional, buscando sempre o
alcance dos objetivos da assistência social e do SCFV, especificamente, e das aquisições
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previstas para os usuários, de maneira que propiciem o desenvolvimento de suas
potencialidades.
Para alcançar esses objetivos, é de extrema importância planejar a oferta do
SCFV.
Entre outros aspectos, é preciso considerar no planejamento:
 A quantidade de usuários no serviço;
 A divisão dos usuários nos grupos;
 A carga horária dos encontros;
 A atuação do(s) educador(es) social(is) responsável por cada grupo;
 A participação do técnico de referência no momento do planejamento.
De acordo com estudos da Equipe Técnica deste Município, a quantidade ideal de
participantes por grupo será entre 15 e 20 usuários. Com relação à divisão dos grupos,
fica estabelecido o quadro do público alvo.
Faixa etária

Nome do Grupo

Crianças de 04 a 05 anos

Pró – Criança (a ser implantado)

Crianças de 06 a 12 anos

Prejovem

Adolescentes e Jovens de 13 a 17
anos

Projovem

A carga horária de cada grupo poderá variar de acordo com a faixa etária e as
especificidades dos usuários. Para o trabalho realizado no SCVF está estabelecida uma
carga horária mínima de uma hora de atividade orientada sobre responsabilidade do
educador social. Vale ressaltar que a oferta do serviço é contínua e o horário de encontro
dos grupos deve ser amplamente divulgado.
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11.2. Atribuições dos Profissionais nas atividades do SCFV
11.2.1. Educador(a) Social
 Desenvolver atividades socioeducativas de convivência e socialização;
 Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de
vivência nas unidades e/ou, na comunidade;
 Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;
 Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades
e/ou na comunidade;
 Apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas;
 Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação
de processos, fluxos de trabalho e resultados;
 Apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de
condicionalidades;
 Registrar e apresentar planejamento das atividades desenvolvidas no período
solicitado;
 Apresentar o registro da avaliação das atividades e do desenvolvimento dos
usuários no período solicitado;
 Realizar busca ativa para orientação, sensibilização, encaminhamento e
inserção de usuários no SCFV;
 Solicitar a quantidade necessária de lanches, no período requerido e fazer a
correta distribuição aos usuários nos dias de atividade;

85

Proteção Social Básica
Centros de Referência
de Assistência Social

 Solicitar vale-transporte para os usuários do SCFV, quando necessário,
utilizando a ficha destinada a este fim, entregando-a ao responsável no período
determinado;
 Desempenhar atividade de apoio à equipe técnica do CRAS;
 Discutir com a equipe técnica observações e situações que envolvam os
usuários do SCFV;
 Acompanhar os usuários do SCFV em atividades externas, passeios e eventos;
 Contribuir na organização de atividades comemorativas, festas, campanhas e
eventos do CRAS;
 Acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários no SCFV por
meio de registros periódicos e apresentá-lo no período solicitado;
 Sugerir, acompanhar e controlar as aquisições de material pedagógico e outros
de uso do SCFV;
 Acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos
para os quais foram encaminhados através de registros periódicos.
Observação:
 Com relação ao último tópico pode-se considerar: acompanhar o ingresso, frequência e o
desempenho dos usuários que frequentam as oficinas no SCFV.
 Todas as atividades ocorrem de acordo com a possibilidade de cada equipamento;
 Capacitação continuada da equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

11.2.2.

Técnico de Referência

 Compreender e identificar as situações de vulnerabilidade social e de risco das
famílias beneficiárias de transferência de renda (BPC, PBF e outras) e das
potencialidades do território de abrangência do CRAS.
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 Acolher, ofertar informações e encaminhar as famílias usuárias do CRAS ao
SCFV;
 Realizar

atendimento

individualizado

e

visitas

domiciliares

a

famílias

referenciadas ao CRAS;
 Desenvolver atividades coletivas e comunitárias no território;
 Responsabilizar-se tecnicamente pela oferta do SCFV, tendo em vista as
diretrizes nacionais, dentro de suas atribuições específicas;
 Encaminhar usuários ao SCFV;
 Divulgar o serviço no território e participar da definição dos critérios de inserção
dos usuários no serviço;
 Acompanhar e avaliar as oficinas ofertadas aos usuários do SCFV;
 Assessorar as unidades que desenvolvem o SCFV no território;
 Assessorar tecnicamente ao(s) orientador(es) social(ais) do SCFV nos temas
relativos aos eixos orientadores do serviço e às suas orientações técnicas, bem
como ao desligamento de usuários do serviço e quanto ao planejamento de
atividades;
 Apresentar o registro da avaliação das atividades e do desenvolvimento dos
usuários no período solicitado;
 Realizar busca ativa para orientação, sensibilização, encaminhamento e
inserção de usuários no SCFV;
 Acompanhar os grupos existentes nas unidades ofertantes do serviço;
 Manter registro do planejamento do SCFV no CRAS;
 Articular ações que potencializem as boas experiências no território de
abrangência do CRAS;
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 Avaliar o desenvolvimento das oficinas;
 Atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora e escuta
qualificada;
 Preencher e arquivar corretamente a ficha de inscrição dos usuários do SCFV
(todos os técnicos dos CRAS);
 Acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários no SCFV
através de registros periódicos e apresentá-lo no período solicitado;
 Acompanhar e avaliar as oficinas ofertadas aos usuários do SCFV;
 Sugerir, acompanhar e controlar as aquisições de material pedagógico e outros
de uso do SCFV;
 Avaliar, com as famílias, os resultados e impactos do SCFV.

Observações:
 Todas as atividades ocorrem de acordo com a possibilidade de cada equipamento;
 Capacitação continuada da equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

11.2.3. Articulador do SCFV
 Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades
e/ou na comunidade;
 Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação
de processos, fluxos de trabalho e resultados;
 Assessorar as unidades que desenvolvem o SCFV no território;
 Assessorar tecnicamente ao(s) orientador(es) social(ais) do SCFV nos temas
relativos aos eixos orientadores do serviço e às suas orientações técnicas, bem
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como ao desligamento de usuários do serviço e quanto ao planejamento de
atividades;
 Articular discussão da proposta pedagógica e outros assuntos junto ao técnico
de referência do SCFV;
 Apoiar os CRAS referente às atividades dos oficineiros;
 Acompanhar e avaliar as oficinas ofertadas aos usuários do SCFV;
 Orientar oficineiros referente ao SCFV;
 Manter registro do planejamento do SCFV da Rede Conveniada.
Observações:
 Todas as atividades ocorrem de acordo com a possibilidade de cada equipamento;
 Capacitação continuada da equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

11.3. Participação
O conceito de participação no SCFV ultrapassa a noção de frequência no serviço.
Porém a frequência do usuário é importante para fins de registro, de quantificação do
interesse por parte dos usuários pelo serviço e o fortalecimento dos vínculos dos usuários
com a equipe. Não há relação de obrigatoriedade na frequência dos usuários e não há
relação entre a sua participação no SCVF e no recebimento, ou bloqueio, (exceto casos
identificados oriundos do trabalho infantil), dos programas de transferência de renda. A
participação deve ser voluntária e atrativa para que o usuário sinta necessidade de
participar.
No caso da evasão dos usuários ou da não participação dos mesmos é necessário
que se repense nas formas de trabalho, metodologias e práticas para que se encontrem
os pontos falhos e sejam pensadas novas estratégias.
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Quando destacamos a participação no SCFV como aspecto de maior importância
que a frequência, chamamos a atenção para o aspecto qualitativo da presença do usuário
nas atividades do serviço, pois somente a frequência, sem a participação e a qualidade
das ações, não seria capaz de produzir os efeitos desejados na vida dos mesmos.
Entretanto, o registro da frequência dos usuários no serviço tem função importante
para fins de comprovação da oferta do serviço aos órgãos de controle. A freqüência deve
ser quantificada com listas de chamada, assinaturas e sistemas eletrônicos próprios (no
caso da Prefeitura de Pinhais, registros no sistema de informações). Esse é um cuidado
que a equipe deve sempre ter para melhor acompanhar os usuários e para melhor
organizar o planejamento do SCFV.
Para fins de gestão do SCFV, o MDS (Ministério do Desenvolvimento Social)
instituiu o Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos – SISC, no qual é realizado o acompanhamento e monitoramento do Serviço
executado pelos municípios. No SISC, devem ser registrados todos os usuários do
Serviço, organizados em grupos, respeitando-se os ciclos de vida ou considerando a
necessidade de organizar grupos de forma intergeracional e, ainda, as orientações
metodológicas para execução do serviço.
Trimestralmente, o Gestor Municipal deve informar no sistema a continuidade da
participação dos usuários no SCFV em funcionalidade do sistema. O registro das
informações sobre continuidade de participação dos usuários no Serviço é utilizado como
base para o cálculo de cofinanciamento federal do trimestre. É da equipe técnica que
executa o serviço a responsabilidade de avaliar e definir junto com o usuários critérios que
estabeleçam essa continuidade de participação e registrar a informação no sistema.

12. Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos - SISC
Para fins de gestão do SCFV, o MDSA (Ministério do Desenvolvimento Social e
Agrário) instituiu o Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos – SISC, no qual é realizado o acompanhamento e monitoramento do Serviço
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executado (pelas instâncias federal, municipal, estadual e do Distrito Federal). No
SISC, devem ser registrados todos os usuários do Serviço, organizados em grupos,
respeitando-se os ciclos de vida ou considerando a necessidade de organizar grupos de
forma intergeracional e, ainda, as orientações metodológicas para execução do serviço.
O registro de informações no SISC deve ser feito quando já estiverem definidos os
grupos, qual sua faixa etária, orientador social, técnico de referência, usuários
participantes e carga horária. Os grupos deverão ser obrigatoriamente referenciados ao
CRAS. A vinculação e desvinculação de um usuário do SCFV deverão ser registradas no
SISC, de forma a manter sempre atualizada a quantidade de usuários atendidos.
Ao registrar um usuário no SISC, deverá ser assinalado quando necessário sua
prioridade e nomeá-la, seguindo as situações prioritárias do SCFV. Algumas situações
prioritárias possuem critérios de compatibilidade da idade do usuário com a situação
prioritária. As seguintes situações possuem critérios:
a) Trabalho infantil: crianças e adolescentes até 15 anos de idade;
b) Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto: adolescentes com
idade entre 12 e 21 anos de idade;
c) Com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):
crianças e adolescentes até 17 anos de idade;
d) Egressos de medidas socioeducativas: adolescentes com idade entre 12 e 21
anos de idade;
e) Situação de abuso e/ou exploração sexual: crianças e adolescentes até 17 anos
de idade;
f) Crianças e adolescentes em situação de rua: crianças e adolescentes até 17
anos de idade.

Nos casos de usuários que encontrarem em mais que uma das situações prioritárias,
o Sistema permite que seja feita a marcação múltipla. Toda vez que um usuário do SCFV
registrado como situação prioritária tiver sua situação alterada é necessário registrar no
SISC. Os registros de alteração da situação dos usuários ficam gravados em histórico.
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Conforme previsto na Resolução CNAS nº 1/2013, a comprovação das situações
prioritárias dar-se-á por meio de documento técnico que deverá ser arquivado por um
período mínimo de cinco anos.
O registro de usuários no SISC se dá por meio do NIS. O usuário do SCFV que não
possuir NIS poderá ser cadastrado provisoriamente no SISC. Após o cadastro provisório,
este usuário deverá ser encaminhado para registro no CadÚnico. O cadastro de usuário
provisório será válido por 3 (três) meses. Após este período, não será mais considerado
para o cálculo do cofinanciamento federal.
O Sistema está disponível, ininterruptamente, para inserção e consulta dos dados
dos usuários atendidos no SCFV, bem como, para sua vinculação e/ou desvinculação,
diferentemente quando se tratar de confirmação de participação dos usuários no SCFV,
que ocorre trimestralmente. É da equipe técnica do CRAS que executa o serviço a
responsabilidade de avaliar e definir junto com os usuários critérios que estabeleçam essa
continuidade de participação e registrar a informação no sistema. Para acessar o sistema
é necessário ter login e senha, que devem ser solicitadas pelo Gestor responsável pelas
informações do município na Secretaria Municipal de Assistência Social. É importante
manter sempre atualizadas as informações dos usuários do SCFV no SISC, de forma que
os registros correspondam à realidade da oferta do serviço no Município.

13. Organização e Metodologia do Trabalho - Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos no CRAS

Grupo

Identificação

N˚
Participantes

Carga
Horária

Periodicidade
Semanal

Período

4 a 12 anos

Prejovem

15 a 20

2 horas

1 ou 2x na
semana

Manhã e
tarde

13 a 17anos

Projovem

15 a 20

Até 4
horas

1 ou 2x na
semana

Manhã e
tarde
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Ação

Procedimento

Identificação e
inserção das famílias,
segundo critérios da
equipe técnica

Instrumento

Registro

Busca ativa

Formulário de
Encaminhamento

Procura
espontânea

Preenchimento
Sistema de
Informação

Visita

Formulário de
inscrição do SCFV

Reunião de
equipe

Formação de grupos

Contatos com a
rede
socioassistencial
e intersetorial

Acolhida das famílias das
crianças e adolescentes
inseridos no SCFV

Orientações e
informações sobre os
objetivos do grupo

Reunião de
acolhida

Equipe
Técnica do
CRAS

Coordenador
do CRAS

Técnico de
referência

Equipe
Técnica do
CRAS

Educador
social

Educador
social

Técnico de
Referencia

Coordenador
do CRAS

Inserção no sistema
SISC

Educador
Social

Reunião de
equipe do SCFV
Estabelecimento de
cronograma de
encontros com as
famílias e os grupos
do SCFV

Respons.

Preenchimento do
Cadúnico

Sistema de
informação

Planejamento
Grupos SCFV

Formulário
Documento Técnico
– faixa etária

Equipe
envolvida

Técnico de
referência
Educador
social

Formulário de
planejamento

Articulador do
SCFV

Sistema de
informação

Técnico de
Referencia

Coordenador
do CRAS

Educador
Social

Técnico de
referência

Técnico de
Referencia

Educador
social

Reuniões com
familiares

Articulador do
SCFV

Formulário de
planejamento
Reunião

Coordenação de
atividades lúdicas de Acompanhamento
convivência, conforme do planejamento
planejamento

Acompanhamento das
atividades
desenvolvidas

Visita no grupo

Formulário de
planejamento

Educador
Social

Coordenador
do CRAS
Técnico de
referência

Formulário de
Registro de
Atividades SCFV e
SCFVI

Articulador do
SCFV
Articulador do
SCFV
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Ação

Procedimento

Instrumento

Registro

Equipe envolvida

Responsável

Jogos, brincadeiras

Sistema de informação

Técnico de
Referencia

Coordenador do
CRAS

Formulário de
planejamento

Educador Social

Educador social

Formulário de Registro
de Atividades SCFV e
SCFVI

Oficineiro (quando
necessário)

Técnico de
referência

Educador Social

Coordenador do
CRAS

Contação de história
Execução de
atividades
conforme
planejamento

Passeios
Palestras

Grupos SCFV

Entre outras
atividades
pertinentes

Encaminhamentos
de casos com
necessidades de
intervenção do
técnico de
referência, quando
necessário

Visita

Formulário de
Encaminhamento

Técnico de
Referencia

Educador social
Articulador do
SCFV

Sistema de
Informações

Formulário de
planejamento

Educador Social

Formulário de Registro
de Atividades SCFV e
SCFVI

Avaliação (Com
base nos dados dos
relatórios mensais)

Formulário de
planejamento
Técnico de
Referencia

Reuniões com
famílias

Formulário de Registro
de Atividades SCFV e
SCFVI

Coordenador do
CRAS
Educador social

Educador Social
Reuniões com a
equipe

Articulador do
SCFV
Coordenador do
CRAS

Sistema de informação
Registro de
freqüência e
inserção das
informações no
sistema

Técnico de
referência

Coordenador do
CRAS
Técnico de
referência
Educador social

Articulador do
SCFV

Articulador do
SCFV
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULOS PARA IDOSOS
SCFVI
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1.

Descrição
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para pessoas Idosas -

SCFVI é um serviço de Proteção Social Básica, realizado em grupos, cujo objetivo é
garantir o desenvolvimento humano de seus usuários, promover o convívio familiar e
comunitário, estimular e fortalecer os aspectos culturais das famílias, trabalhar a questão
do pertencimento e da identidade dos usuários.
Parte da concepção de que os ciclos de vida familiar estão ligados aos ciclos de
vida das pessoas. Trata-se de uma ação continuada e deve estar relacionada ao trabalho
social com as famílias, visando ainda à prevenção de situações de vulnerabilidade e risco
social.

2.

Público Alvo

 Idosos com idade igual ou superior a 60 anos em situação de vulnerabilidade
social;
 Idosos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada;
 Idosos beneficiários de programas de transferência de renda;
 Idosos em situação prioritária conforme proposta do SCFVI;
 Idosos que residem no município há mais de três meses e comprovem renda
familiar igual ou inferior a meio salário mínimo per capta;
 Idosos inseridos no Programa Atenção ao Idoso – P.A.I.
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3.

Objetivo Geral
Promover o fortalecimento de laços sociais com atividades socioeducativas,

potencializando a capacidade de superação de vulnerabilidades dos indivíduos e suas
famílias, oportunizando o acesso às informações sobre direitos e sobre a participação
cidadã.

4.

Objetivos Específicos
 Contribuir para um processo de envelhecimento ativo saudável e autônomo;
 Promover encontros para idosos, bem como encontros intergeracionais de modo
a fortalecer a convivência familiar e comunitária;
 Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre a participação
cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários;
 Propiciar vivências que valorizem experiências e que estimulem e potencializem
a condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da
autonomia e do protagonismo dos usuários.

5.

Formas de Acesso
 Procura espontânea;
 Busca ativa;
 Encaminhamento da rede socioassistencial;

 Encaminhamento das demais políticas públicas.
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6.

Planejamento de Atividades e Ações
As atividades a serem realizadas com os idosos devem ser feitas em dias e

horários programados, atendendo demanda de 30 idosos por coletivo. Quando a
demanda de usuários for maior do que 30 pessoas idosas, serão formados mais coletivos.
Deverão ser considerados, entre outros aspectos, demanda dos usuários, disponibilidade
de equipe técnica e de espaço físico para oferta dos grupos.
Os encontros devem ocorrer no mínimo duas vezes ao mês, preferencialmente um
encontro no Cras, com a atividade orientada, seguindo a proposta dos eixos do SCFVI em
cronograma a ser elaborado pelos Técnicos do Equipamento.
A atividade de convivência poderá ser realizada em equipamentos que ofertem os
serviços direcionados a Pessoa Idosa, com o fim de ampliar o trabalho social na
perspectiva de despertar novos interesses para sua vida e de sua família, propiciando
vivências que valorizem as suas experiências que estimulem a capacidade de escolher e
decidir.
A oferta de trabalho social será realizada através das seguintes estratégias:
 Inserção no Cadastro Único;
 Avaliação técnica;
 Reavaliação anual dos idosos inseridos no P.A.I.;
 Realização do Plano de Acompanhamento Familiar;
 Atividades em grupos;
 Proposta de organização do traçado metodológico;
 Busca ativa;
 Acolhida e escuta;
 Atendimento individual e familiar;
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 Estudo social;
 Encaminhamentos;
 Visitas domiciliares.
Para melhor efetivação do serviço é necessário a realização de atividades
alternadas entre as atividades orientadas e as atividades de convivência.

7.

Metodologia de Trabalho
A intervenção social com os idosos deve estar pautada nas características,

interesses e demandas dessa faixa etária, e considerar que a vivência em grupo, as
experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer e a valorização das
experiências vividas constituem formas privilegiadas de expressão, interação e proteção
social.
Do ponto de vista técnico e partindo do reordenamento do SCFVI é que se
delimitou o direcionamento que será adotado para o trabalho com a pessoa idosa.
Estes eixos visam planejar e organizar o serviço de modo que as atividades sejam
desenvolvidas de maneira integrada e orgânica e se constituem em situações criativas e
desafiadoras, visando alcançar os objetivos do Serviço.
Com o objetivo de nortear a proposta metodológica do SCFVI temos como base
três eixos estruturantes:
7.1.

Convivência Social e Intergeracionalidade
Visa o desenvolvimento de sociabilidades, estimula vivências coletivas, o bem

estar em grupo em relação com o outro, privilegiando a convivência intergeracional. Serve
de base para todas as atividades a serem desenvolvidas;
7.2.

Envelhecimento Ativo e Saudável
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Traduz a concepção do direito ao processo de envelhecer com dignidade e
congrega uma visão de velhice ativa e saudável, com orientação sobre práticas de
autocuidado.
7.3.

Autonomia e Protagonismo
Objetiva fortalecer o processo de autonomia e independência da pessoa idosa e

seu protagonismo social, que proporcionem a capacidade de escolha e decisão,
valorizando a auto-estima, a identidade e o controle sobre a própria vida.
Além dos três eixos propostos para o SCFVI, o caderno de orientações propõem
temas transversais a serem trabalhados durante os percursos como:
 Envelhecimento e Direitos Humanos Socioassistenciais;
 Envelhecimento Ativo e Saudável;
 Memória, Arte e Cultura;
 Pessoa Idosa, Família e Gênero;
 Envelhecimento e Participação Social;
 Envelhecimento e Temas da Atualidade.
Para direcionar o SCFVI e nortear o trabalho desenvolvido no SCFVI foram
estruturados percursos, reproduzindo em três etapas:
 PERCURSO I, o início, que objetiva constituir o grupo;
 PERCURSO II, III e IV, o desenvolvimento, com a proposta de trabalhar os eixos
e os temas transversais propostos;
 PERCURSO V, encerrar o grupo, podendo-se criar outras possibilidades de
convívio pessoais para as pessoa idosas.
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8.

Propostas de Atividades a serem Desenvolvidas no CRAS e Atividades a
serem Desenvolvidas nos demais Equipamentos Direcionados à Pessoa Idosa

8.1.

Encontros Regulares – ação contínua e sistemática; tem como objetivo

incentivar o convívio e o fortalecimento de laços de pertencimento, a exposição de ideias,
a discussão de propostas, a troca de experiências entre os idosos, a construção de
projetos pessoais e coletivos, seguindo a proposta dos eixos do SCFVI. Estes encontros
serão realizados no mínimo uma vez ao mês com os Idosos do SCFVI.
8.2.

Encontros Mensais – encontros realizados uma vez ao mês, podendo promover

a participação de vários grupos, como exemplo, confraternizações, exposições,
apresentações e comemorações de datas festivas.
8.3.

Atividades de Convívio – consistem no desenvolvimento de atividades de

caráter coletivo como campanhas, passeios culturais, palestras, atividades livres voltadas
para a dinamização das relações no território. Essas atividades podem ser ofertadas por
unidades de outras políticas públicas, tais como cultura, esporte e lazer, por voluntários,
familiares ou pelas próprias pessoas idosas. Realizadas pelo menos uma vez por
semana, como exemplo atividades culturais (sessão de cinema, coral, musica); atividades
físicas (yoga, alongamento, dança) e atividades manuais (bordado, pintura).
8.4.

Oficinas – compreendidas como encontros previamente organizados, com

objetivos de curto prazo a serem atingidos com os grupos de idosos. Constituem-se em
uma ação socioeducativa na medida em que contribuem para a construção de novos
conhecimentos; favorecem o diálogo e o convívio com as diferenças; estimulam a
capacidade de participação, comunicação, tomada de decisões; estabelecem espaços de
difusão de informação e transformação social dos sujeitos. As oficinas devem adotar um
tema especifico e serem organizadas e planejadas para atingir objetivos determinados.
Com duração mínima de oito horas.
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9.

Avaliação e Monitoramento
Para possibilitar o monitoramento e avaliação do serviço, faz-se necessário a

padronização de instrumentais para registro de dados dos usuários e/ou família, dos
serviços ofertados, das atividades, atendimentos e encaminhamentos realizados.
A avaliação deve ser feita de forma continua e processual, que permita identificar as
impressões e vivências dos participantes nas atividades desenvolvidas pelos serviços.
Como mecanismo de acompanhamento e monitoramento será utilizado o Plano de
Acompanhamento Familiar- PAF, e outros mecanismos de monitoramento:

9.1.

Capacidade de atendimento do serviço
 Número de 30 idosos por coletivo (famílias) referenciadas ao serviço no
equipamento;
 Número de atendimentos (visitas domiciliares, grupos);
 Periodicidade

9.2.

Avanços alcançados
 Verificar o aumento na frequência/participação desses usuários em
espaços/serviços e eventos realizados;
 Levantamento das situações vivenciadas que solicitaram articulação com o
PAIF.
 Acesso aos serviços de outras políticas públicas.
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9.3.

Quantitativo/qualitativo
 Busca ativa;
 Encontro regulares;
 Encontros mensais;
 Atividades de convívio;
 Oficinas;
 Visita domiciliar;
 Encaminhamentos à rede socioassistencial.

10.

Cronograma
Cada equipamento encaminhará o cronograma que será trabalhado no SCFVI,

descrito no planejamento anual de atividades do SCFVI.
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11.
Ação

Quadro de Atividades
Procedimento

Instrumento

Registro

Equipe envolvida

Responsável

Busca Ativa

Formulário de
Encaminhamento

Equipe Técnica
CRAS

Coordenador do
CRAS

Procura espontânea

Sistema de
Informação

Visita

Formulário de
inscrição no SCFVI

Reunião de equipe

Preenchimento do
CadÚnico

Contatos rede
socioassistencial e
intersetorial

Inserção no sistema
SISC

Educador social

Educador social

Sistema de
informação

Técnico de
Referência

Coordenador do
CRAS

Formulário de
Planejamento
Atividades Anuais

Educador Social

Técnico de
referência

Articulador do SCFV

Educador social

Sistema de
informação

Técnico de
Referência

Coordenador do
CRAS

Identificação e inserção
das famílias para o SCVI

Formação de grupos

Planejamento

Grupos SCFVI

Estabelecimento de
cronograma de encontros
grupos do SCFVI

Reunião de equipe do
SCFVI

Acolhida dos participantes
inseridos no SCFVI

Equipe Técnica
CRAS
Técnico de
referência
Técnico de
referência

Técnico de
referência

Reunião de acolhida
Orientações e
informações sobre os
objetivos do grupo.

Formulário de
Planejamento
Atividades Anuais

Educador Social
Educador social

Encontro Regulares
Técnico de
Referência
Desenvolvimento das
atividades proposta neste
protocolo

Encontros Mensais
Atividades de Convívio

Formulário de
Planejamento
Atividades Anuais

Coordenador do
CRAS

Técnico de
referência
Educador Social

Oficinas

Educador social
Formulário de
participação SCFVI

Registro de atividades e
frequência dos
participante

Avaliação e
Monitoramento

Técnico de
Referência

Coordenador do
CRAS
Técnico de
referência

Registro de
Informações
Formulário de
memória de reunião

Educador Social

Reunião de equipe

Formulário de
Avaliação Individual

Técnico de
Referência e equipe

Coordenador do
CRAS

Reunião com os
participantes

Relatórios mensais

Educador Social

Técnico de
referência

Educador social
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SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO
PARA PESSOA COM DEFICÊNCIA E IDOSAS
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1.

Descrição
Considerando a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais o Serviço de

Proteção Social Básica no Domicilio para Pessoas com Deficiência e Idosas tem por
finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos
familiares e sociais dos usuários.
Visa a garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a inclusão
social, a equiparação de oportunidades a participação e o desenvolvimento da autonomia
das pessoas com deficiência e pessoas idosas, a partir de suas necessidades e
potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a exclusão e o
isolamento.
O serviço deve contribuir com a promoção do acesso de pessoas com deficiência e
pessoas idosas aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e a toda rede
socioassistencial, serviços de outras políticas públicas, entre elas educação, trabalho,
saúde, transporte especial e programas de desenvolvimento de acessibilidade, serviços
setoriais e de defesa de direitos e encaminhamentos para programas especializados de
habilitação e reabilitação.
Desenvolve ações extensivas aos familiares, de apoio, informação, orientação e
encaminhamento, com foco na qualidade de vida, exercício da cidadania e inclusão na
vida social, sempre ressaltando o caráter preventivo do serviço.

2.

Público Alvo
 Pessoas com deficiência e/ou idosas que vivenciem situação de vulnerabilidade
social pela fragilização de vínculos familiares e sociais e/ou pela ausência de
acesso a possibilidades de inserção, habilitação social e comunitária, em especial:
 Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada;
 Membros de famílias beneficiárias de programas de transferência de
renda;
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 Idosos inseridos no Programa de Atenção ao Idoso – P.A.I..

3.

Objetivo Geral
Prevenir agravos que possam provocar o rompimento dos vínculos familiares e

sociais dos usuários. Visa à garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismo para a
inclusão social e a prevenção da exclusão e do isolamento.

4.

Objetivos Específicos
 Prevenir agravos que possam desencadear rompimento de vínculos familiares e
sociais;
 Prevenir confinamento de pessoas com deficiência e idosos;
 Identificar situações de dependência;
 Colaborar com redes inclusivas no território;
 Prevenir o abrigamento institucional de pessoas com deficiência e idosos com
vistas a promover a sua inclusão social;
 Sensibilizar grupos comunitários sobre direitos e necessidades de inclusão de
pessoas com deficiência e pessoas idosas buscando a desconstrução de mitos e
preconceitos;
 Desenvolver estratégias para estimular e potencializar recursos das pessoas
com deficiência, de suas famílias e da comunidade no processo de habilitação,
reabilitação e inclusão social;
 Oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades e potencialidades, a
defesa de direitos e o estímulo a participação cidadã;
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 Incluir usuários e familiares no sistema de proteção social e serviços públicos,
conforme necessidades, inclusive pela indicação de acesso a benefícios e
programas de transferência de renda;
 Contribuir para resgatar e preservar a integridade e a melhoria de qualidade de
vida dos usuários;


Contribuir para a construção de contextos inclusivos (Divulgação para participação em

Campanhas, Conferências, Fóruns);

5.

Identificação do Público Alvo, para Inserção no Serviço
 Cadastro Único: utilizar dados do Cadastro Único em conjunto com os dados
de beneficiários do Programa Bolsa Família e BPC;
 INSS: Utilizar os dados fornecidos pelo INSS;
 Sistema de lnformação: Utilizar os dados de atendimento elaborando relatórios
com informações de famílias que necessitam do serviço;
 Unidade de Saúde: Estabelecer em rede fluxo de informação;
 Liderança Comunitária: Demandas Comunitárias;
 Demanda Espontânea.
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Mapeamento e Identificação da
demanda

Ações Procedimentos

6.

Busca Ativa

Demanda
Espontânea
Sistema de
informações
Encaminhamento
da rede

Instrumentos
Cadastro Único

Registro

Formulário de
Registro de
Atendimento

Sistema
Informação

Famílias
referenciadas ao
CRAS

Responsável

Equipe Técnica

Formulário de
Encaminhamento

Estratégias para Execução do Serviço
 Incluir a família no Cadastro Único;
 Realizar o Plano de Desenvolvimento do Usuário – PDU;
 Encaminhar e acompanhar de forma sistemática o usuário e sua família;
 Acolher, orientar, apoiar, informar e facilitar o acesso do usuário à rede
socioassistencial;
 Propiciar o acesso do usuário ao PAIF e aos Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos;
 Realizar atividades de desenvolvimento de vínculos familiares e comunitários;
 Desenvolver encontros grupais no domicílio (reunião com as famílias – pode-se
trabalhar os direitos das pessoas com deficiência e idosas e sensibilização da
família que reside no domicílio como os demais familiares em relação à situação
identificada no PDU);
 Propiciar o acesso da família aos programas de transferência de renda;
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 Favorecer relações sócio afetivas na família e na comunidade, escutando e
valorizando a história pessoal e familiar;
 Proporcionar ao usuário possibilidade de dedicar-se às atividades de lazer e
ocupacionais;
 Articular a rede socioassistencial e demais Políticas Públicas.

7.

Metodologia de Trabalho
O Serviço de Proteção Social Básica no Domicilio para Pessoas com Deficiência e

Idosos são ações desenvolvidas por técnicos de nível superior do CRAS, destinadas para
pessoas que se encontram impossibilitadas em locomover-se, limitados pela deficiência
ou outros agravos.
A metodologia adotada orienta-se por princípios e diretrizes a partir dos quais se
busca contribuir com a superação das desigualdades, vulnerabilidades, falta de acesso às
Políticas Sócio Assistências e outras políticas.
A Tipificação Nacional dos Serviços Sócios assistenciais define o Plano de
Desenvolvimento do Usuário – PDU como um instrumento de observação, planejamento e
acompanhamento, ou seja, a partir da elaboração do PDU as ações serão identificadas,
evidenciando a sistemática do acompanhamento, assim como as ações a serem
desenvolvidas e as estratégias para o acompanhamento sistematizado do indivíduo e da
família.
Salientamos que a família que for dispensada da elaboração do PDU, por não
apresentar a demanda para o serviço, será referenciada nos serviços oferecidos no
CRAS.
OBS.: Será referenciada na planilha de usuários do CRAS identificando o nome, endereço, se for
criança/pessoa incapaz, será indicado o responsável, NIS se tem BPC/BF, Tipo de Deficiência.

Através do levantamento de dados identificados no Cadastro Único, INSS, Sistema
de Informação, Unidade de Saúde, Liderança Comunitária e demanda espontânea, serão
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realizadas visitas domiciliares para mapeamento do público alvo e sua realidade e a
necessidade de inserção do mesmo no serviço
Na intervenção no domicílio, a visita é um importante instrumento na
operacionalização do serviço. Reúne condições de conhecer e compreender o cotidiano
dos usuários, no âmbito familiar e comunitário.
É importante salientar que a visita domiciliar por si só não configura a execução do
Serviço de Proteção Básica no Domicílio para pessoas com Deficiência e Idosas, e sim se
caracteriza por atenção individualizada e personalizada ao usuário, implica em um
conjunto de ações planejadas, sistematizadas e realizadas pela equipe, com base no
PDU e material de apoio elaborado para as visitas.
Segue algumas orientações para a execução do serviço:
 Identificação e encaminhamento dos usuários para a inclusão e quando
necessário para a atualização no Cadastro Único, possibilitando a acessibilidade
aos Programas Sociais dos Governos Municipal, Estadual e Federal;
 Realização de Escuta Qualificada para a identificação de vulnerabilidades,
potencialidades e dinâmica das relações familiares e comunitárias;
 Desenvolvimento de ações voltadas ao convívio familiar, grupal e social quando
observadas fragilidades nos vínculos familiares: Oficinas fechadas, com duração
pré-determinada, com os familiares de pessoas com Deficiência e/ou Idosos que
apresentam demandas semelhantes proporcionando troca de experiência,
vivencias positivas, busca de novas estratégias para superação das fragilidades;
 Realização de Orientação Sociofamiliar com o objetivo de promover o
fortalecimento dos vínculos familiares, a inclusão social do usuário e para auxiliar a
família no exercício da sua função protetiva;
 Encaminhamento do usuário e de seus familiares para acesso de documentação
pessoal;
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 Encaminhamento para o Programa do Beneficio de Prestação Continuada
quando necessário;
 Articulação e encaminhamento do usuário e familiares à rede socioassistencial e
a serviços de outras políticas públicas, sobretudo para os voltados ao atendimento
das demandas específicas da pessoa com deficiência e da pessoa idosa, para
órgãos de defesa e garantia de direitos, quando necessário.

Os encaminhamentos direcionados ao CREAS serão realizados conforme
identificação da situação de violação de direitos, tais como: negligência, abandono, maustratos, cárcere privado, e situações de isolamento social.
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Avaliação

Intervenção no domicílio

Elaboração do Plano de
desenvolvimento do Usuário PDU

Inserção no Serviço

Diagnostico

Ações

Procedimentos

Instrumentos

Registro

Visita domiciliar

Formulário de Registro de
Atendimento

Responsável

Entrevista
Formulário de Apoio
Identificação das situaç ões de
Isolamento, agravos e
vulnerabilidades sociais

Equipe Técnica
do CRAS

Escuta Qualificada
PDU

Plano de Desenvolvimento
do Usuário

Avaliação

Sistema de Informação

Sensibilização e mobilização da
família/usuário

Visita Domiciliar

Plano de Desenvolvimento
do Usuário

Divulgação do serviço no
domicílio

Entrevista

Orientação sobre serviços,
programas e projetos DEPSB

Reunião com a
família

Identificação de objetivos
específicos de cada
família/usuário

Visita Domiciliar

Identificação de potencialidades
e vulnerabilidades

Entrevista

Equipe Técnica
do CRAS
Sistema de Informação

Plano de Desenvolvimento
do Usuário
Equipe Técnica
do CRAS

Escuta Qualificada
Reunião com a
família

Sistema de Informação

Encaminhamentos
Formulário de
Encaminhamento
Integração com o PAIF e o
SCFV
Orientações e
encaminhamentos

Visita domiciliar

Plano de Desenvolvimento
do Usuário

Escuta

Formulário de Apoio

Articulação com a rede de
proteção

Equipe técnica
Entrevista

Sistema de informação

Realização de atividades de
acordo com o protocolo

Reunião com famílias

Formulário de
Encaminhamento

Mediações Periódicas com a
família

Reunião com
usuários / família

Plano de Desenvolvimento
do Usuário

Reunião equipe

Formulário de
Encaminhamento

Encaminhamentos

Sistema de Informação

Desenvolvimento do PDU

Mediações periódicas com a
equipe
Monitoramento das atividades
planejadas

Equipe técnica

Avaliação da conclusão do
PDU com a família
Desvinculação
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8.

Impacto Social Esperado
 Prevenção da ocorrência de situações de risco social tais como o isolamento,
situações de violência e violações de direitos, e demais riscos identificados pelo
trabalho de caráter preventivo junto aos usuários;
 Redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigamento
institucional;
 Redução da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência;
 Famílias protegidas e orientadas;
 Pessoas com deficiência inseridas em serviços e oportunidades;
 Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais;
 Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais.

9.

Avaliação e Monitoramento
Implantar mecanismos de monitoramento e avaliação do processo de trabalho e

dos impactos realizados pelo Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para
pessoas Idosas e com Deficiência é uma condição fundamental para o constante
aprimoramento dos mesmos
A avaliação deste conjunto de atividades e tarefas irá permitir aferir a dimensão
quantitativa e qualitativa dos serviços prestados no âmbito do CRAS, à medida que
identifica se os objetivos estão sendo cumpridos. Desse modo, é preciso estabelecer
ferramentas que dêem conta de avaliar as duas dimensões, permitindo a superação das
dificuldades e adoção de medidas corretivas para melhorar sua operacionalização.
Para possibilitar o monitoramento e avaliação do serviço, faz-se necessário a
padronização de instrumentais para registro de dados dos usuários e/ou família, dos
serviços ofertados, das atividades, atendimentos e encaminhamentos realizados. Como
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mecanismo de acompanhamento e monitoramento será utilizado o PDU – Plano de
Desenvolvimento do Usuário. Além do PDU, teremos outros mecanismos de
monitoramento, conforme segue:
Capacidade de atendimento do serviço
 Número de usuários (famílias) referenciadas ao serviço no equipamento;
 Número de atendimentos (visitas domiciliares, grupos);
 Periodicidade;
Avanços alcançados
 Verificar

o

aumento

na

frequência/participação

desses

usuários

em

espaços/serviços e eventos da comunidade;
 Levantamento das situações vivenciadas solicitaram articulação com o PAIF;
 Acesso aos serviços de outras políticas públicas.
Quantitativo/ qualitativo
 Busca ativa;
 BPC;
 Visita Domiciliar;
 Grupos Familiares;
 Ações Comunitárias;
 Eventos;
 Encaminhamentos a rede socioassistencial;
 Atividades de lazer.
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10.

Cronograma
Atividades

Mar

Abr

Realizar busca ativa com o
público alvo

X

X

Mapeamento e Identificação
da demanda

X

X

Apontar o público alvo para o
serviço no domicílio

X

X

Diagnóstico das situações de
isolamento e agravos

X

X

X

X

X

Realizar o Plano de
Acompanhamento dos
indivíduos inseridos no
serviço do domicílio
Planejar as atividades de
acordo com o protocolo do
serviço

Inserção no Serviço

Fev

X

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estabelecer o fluxo entre o
Serviço no domicílio o PAIF e
o SCFV

X

X

Monitoramento das atividades
Planejadas e do
acompanhamento

X

X

Avaliação e (re)tomada de
decisão

Mai

X

X

X

X

*A execução poderá ser alterada/adequada conforme a necessidade/demanda.
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