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Relatório de Atividades de 2021 
 
Dados da Unidade Socioassistencial  
Identificação: Centro Comunitário de Assistência Social CNPJ: 33.915.604/0234-00 
Endereço: Visconde de Mauá - 750 CEP: 84040-290 
Bairro: Oficinas 
Cidade: Ponta Grossa UF: PR 
Telefone: (42) 3224-0422 e-mail: spcon@lbv.org.br 
Responsável: Gabriel Adolfo dos Santos e-mail: gadolfo@lbv.org.br 
Funcionamento: De segunda a sexta-feira de 08:00 as 18:00 horas 

 
 

Apresentação 
A Legião da Boa Vontade (LBV), conforme definida no seu Estatuto Social, artigo 1º, é uma 
associação civil de direito privado, sem fins econômicos, beneficente, preponderantemente de 
assistência social, de duração indeterminada; fundada oficialmente em 1º de janeiro de 1950, na 
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, pelo jornalista, radialista, poeta e escritor 
Alziro Zarur (1914-1979). Tem como presidente o jornalista, radialista, escritor e compositor José de 
Paiva Netto.  
 
 

Com sua Sede Central na cidade de São Paulo/SP, a entidade é inscrita no Conselho Municipal de 
Assistência Social sob o número 26/2011. A LBV está inscrita na Secretaria Especial de Assistência 
Social do Ministério da Cidadania e é certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social 
(Cebas), sob protocolo de renovação nº 235874.0024800/2020, e no Ministério da Educação, nos 
termos da Lei Complementar nº 187 de 16 de dezembro de 2021.  
 

A Instituição aplica integralmente os seus recursos no Brasil, de acordo com as suas finalidades 
estatutárias, e não remunera, direta ou indiretamente, seus diretores. Na Assistência Social, a LBV é 
a mantenedora dos Centros Comunitários de Assistência Social e de Instituições de Longa 
Permanência para Idosos.   
 
 

O trabalho da Legião da Boa Vontade tem o reconhecimento da Organização das Nações Unidas 
(ONU), com a qual tem atuado em parceria há quase 30 anos. Em 1994, a LBV associou-se ao 
Departamento de Comunicação Global (DCG) desse organismo internacional e, em 1999, foi a 
primeira instituição da sociedade civil brasileira a obter o status consultivo geral (grau máximo) no 
Conselho Econômico e Social (Ecosoc/ONU). Em 2000, passou a integrar a Conferência das 
Organizações Não Governamentais (ONGs) com Relações Consultivas para as Nações Unidas 
(Congo), com sede em Viena, na Áustria, e, em 2004, atuou como cofundadora do Comitê de ONGs 
sobre Espiritualidade, Valores e Interesses Globais nas Nações Unidas.  
 
Finalidades Estatutárias 
 

Nos termos expressos no Capítulo III, Seção I – Da Assistência Social, do Estatuto Social são 
finalidades da instituição: 
 



LEGIÃO DA BOA VONTADE 
Diretor-Presidente: José de Paiva Netto 
Superintendência Social  
Centro Comunitário de Assistência Social  
 

 
 
 
 

 
 

2 
________________________________________________________________________________ 

Centro Comunitário de Assistência Social da LBV 
Avenida Visconde de Mauá, nº 750 – Oficinas, Ponta Grossa/PR  

CEP: 84040-290| telefone (42) 3224-0422 
 

Artigo 3º – A LBV, dentro de suas capacidades físicas, orçamentárias, sociais e observadas as 
limitações legais, tem por finalidade principal a prestação da Assistência Social, desenvolvida de 
forma planejada, continuada e permanente por meio de ações de atendimento e assessoramento 
aos beneficiários da Política Nacional de Assistência Social – PNAS, bem como a defesa e garantia de 
direitos socioassistenciais a quem deles necessitar. 
 
Objetivos  
[Objetivos estatutários] 
 

§ 1o – São ações de atendimento da LBV: 
 

I – A oferta de Serviços e Programas de Proteção Social Básica ou Especial a indivíduos e suas 
famílias em situações de vulnerabilidade, risco social e pessoal, de forma gratuita, notadamente para 
a proteção de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e das pessoas com deficiência (PCD); 
 
II – Manter Centros Comunitários de Assistência Social, provendo serviços, programas, projetos e 
benefícios de Proteção Social Básica a pessoas em situação de vulnerabilidade, com vistas à 
prevenção de riscos sociais. 
 

III – Manter Abrigos Institucionais (Instituições de Longa Permanência) destinados a idosos com 60 
anos ou mais, de ambos os sexos, que necessitem de acolhimento, proteção social e estímulo a 
ações de cidadania, de acordo com a legislação aplicável; 
 

IV – Colaborar para a inclusão social de indivíduos, grupos e famílias que passam por vivências de 
isolamento, exclusão ou discriminação; e, 
 

V – Ofertar Programa de Socioaprendizagem que proporcione a adolescentes e jovens 
conhecimentos específicos, habilidades e atitudes para a inserção deles no mundo do trabalho, 
concomitante a ações de articulação, preparação, mobilização, encaminhamento e monitoramento 
que contribuam com o processo de Aprendizagem Profissional. 
 
§ 2o – São ações de assessoramento da LBV: 
 

I – Fomentar o assessoramento técnico e administrativo a entidades, fundações, organizações 
sociais, lideranças comunitárias, coletivos locais e usuários, além da formação cidadã a grupos 
populares, visando à consolidação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) na perspectiva 
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); e, 
 

II – Estimular a produção e difusão de conhecimentos relacionados à Política Nacional de Assistência 
Social. 
 
§ 3o – São ações de defesa e garantia de direitos realizadas pela LBV: 
 

I – A articulação com órgãos e movimentos sociais voltados à defesa de direitos, dirigidos ao público 
da política de assistência social; e,  
 

II – A promoção da cidadania e o enfrentamento das desigualdades sociais. 
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Origem dos Recursos  
Recursos próprios, oriundos de contribuições e doações. 
 
Recursos Humanos da Entidade  
Quadro de profissionais técnicos e administrativos da Instituição, que prestam orientações e apoio 
às equipes e atuam no acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações realizadas nas 
unidades socioassistenciais.   
 

Quadro da Superintendência Social| Equipe de Acompanhamento e Apoio 
Quant. Função Escolaridade Regime Carga horária 

1 Superintendente Especialista CLT 220h/mês 
3 Gestores de Departamento Pós Graduação CLT 220h/mês 
1 Assessor Administrativo Graduação CLT 220h/mês 
1 Assessor Social Pós Graduação CLT 220h/mês 
1 Assessor Pedagógico Pós Graduação CLT 220h/mês 
5 Supervisor Social Pós Graduação CLT 220h/mês 
4 Supervisor Pedagógico Pós Graduação CLT 220h/mês 
1 Supervisor de Psicologia Pós Graduação CLT 220h/mês 
1 Supervisor de Música Pós Graduação CLT 220h/mês 
2 Administrativo Superior Incompleto CLT 220h/mês 
1 Aprendiz Ensino Médio CLT 80h/ mês 

21 Total de profissionais 
 *A graduação da equipe é em: Serviço Social, Pedagogia, Psicologia, Administração. 
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Infraestrutura da Unidade Socioassistencial 
 
 Espaços 

Salas de atividade e de atendimento Quantidade de Salas 
Sala de atendimento individual 1 
Salas de atividades em grupo (de 5 a 29 pessoas ) 3 
Salas de atividades em grupo (acima de 30 pessoas) 1 
Demais Ambientes Quantidade 
Almoxarifado ou similar 2 
Banheiros (cabines individuais) 4 
Cozinha/copa 1 
Despensa 1 
Espaço externo para atividades de convívio ou recreação 1 
Garagem 1 
Jardim/ parque 1 
Pátio (coberto ou descoberto) 1 
Recepção 1 
Refeitório 1 
Sala exclusiva de funcionários e/ou administração 2 

 
 Equipamentos e Materiais 

Equipamentos e Materiais Disponíveis* Quantidade 
Brinquedos, materiais pedagógicos e culturais 224 
Livros  61 
Materiais esportivos 38 
Computadores com acesso à internet 5 
Computadores sem acesso à internet 2 
Impressora/ scanner/ copiadora 2 
Filmadora/ câmera fotográfica 2 
Televisão (TV) 4 
Veículo (uso da equipe) 1 
Escovódromo 2 
Espelho de parede  8 
Barra paralela 1 
Armários individualizados para guarda de pertences 12 
Fogão 1 
Microondas 1 
Geladeira/freezer 3 
Máquina de lavar roupas 2 
Telefone  3 

*Equipamentos e materiais disponíveis, em perfeito funcionamento. 
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Nota de Esclarecimento 
 
Devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que causa infecções respiratórias em seres 

humanos e que resultou em providências nacionais e internacionais para contê-la, e considerando o 

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que instaurou o estado da emergência de saúde 

pública de importância internacional, resultando em orientações do Ministério da Cidadania quanto 

ao funcionamento dos serviços, programas, projetos e concessão de benefícios na Política de 

Assistência Social; esclarecemos que no ano de 2020, a unidade socioassistencial, utilizando como 

base as Portarias Nº 337, de 24.03.2020, e as Nº 54, de 1º de abril de 2020, e Nº 65, de 06.05.2020, 

do Ministério da Cidadania/Secretaria Nacional de Assistência Social, bem como as orientações do 

Ministério da Saúde e os documentos  de orientações técnicas das categorias profissionais que 

compõem a equipe de referência das unidades socioassistenciais, suspendeu as atividades 

presenciais em grupo, em todos os serviços de convivência, a partir do dia 31/03/2020.    

 

Assim, sendo, com base nas legislações e orientações técnicas vigentes, definiu-se quais seriam os 

atendimentos técnicos e atividades mantidas para o acompanhamento dos usuários e suas famílias, 

nas unidades socioassistenciais da LBV, durante a epidemia da Covid-19, no Brasil. 

 

Ressaltamos que os atendimentos sociais, psicossociais, as visitas domiciliares, a garantia do repasse 

de informações e de benefícios eventuais e complementares não foram suspensos em nenhum 

momento, tendo sido intensificados conforme as necessidades dos usuários. Estes atendimentos 

foram realizados de forma remota ou presencial, sempre que preciso e possível, buscando o acesso e 

a garantia de direitos durante a pandemia do novo coronavírus.  

 

Com vistas a garantia e cuidados com os trabalhadores da assistência social e usuários, a LBV  

disponibilizou máscaras de tecido ou de proteção facial, além de demais Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) para todos os trabalhadores, conforme os riscos de cada função, bem como álcool 

em gel 70% nos ambientes; instituiu a limpeza e desinfecção dos ambientes, objetos e utensílios de 

forma intensificada e com uso dos produtos indicados pela Vigilância Sanitária; foram 
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implementados planos de trabalho remoto, para os empregados com comorbidades de risco para a 

covid-19, e de  substituição ou afastamento em caso de suspeita e/ou contaminação pelo 

coronavírus e foram elaborados protocolos e documentos de orientações para as equipes visando a 

prevenção e mitigação da doença.  

 

Considerando  ainda que um dos objetivos do serviço de convivência é contribuir para o 

fortalecimento dos vínculos familiares, foi instituída a realização de atividades não presenciais para 

os usuários do SCFV até que as atividades presenciais voltem a acontecer. Assim, foram 

encaminhadas atividades lúdicas e reflexivas por aplicativos de mensagens ou, quando não há esta 

possibilidade devido aos recursos do usuário/família, são impressas e entregues a eles. O objetivo 

das atividades é estimular e fortalecer os vínculos familiares e a afetividade, promover momentos de 

interação entre os membros da família e prevenir o esgarçamento de vínculos dos usuários com os 

profissionais de referência e equipe do serviço.  

 

A seguir, as ações realizadas durante este ano, que exigiram esforços coordenados para a prestação 

de serviços às populações mais vulneráveis, garantindo acolhimento e proteção.  
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SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS TIPIFICADOS (Resolução CNAS nº 109/2009) 
 

Proteção Social Básica 
Unidade: Centro Comunitário de Assistência Social – CCAS 
Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Nome: Criança: Futuro no Presente! 
 
I. Serviço de Convivência para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos 
 
I.I) Período de funcionamento do Serviço: De segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 08h às 
17h. 
 

I.II) Público Alvo Atendido no Serviço 
 
Capacidade de Atendimento: 100 
Total de usuários: 51 
 

Faixa Etária Nº de usuários % de usuários 
07 anos 4 6.15% 
08 anos 1 1.54% 
09 anos 6 9.23% 
10 anos 8 12.31% 
11 anos 14 21.54% 
12 anos 6 9.23% 
13 anos 10 15.38 
14 anos 6 9.23% 
15 anos 5 7.69 

 
Gênero Nº de usuários % de usuários 
Feminino 24 36.92 
Masculino 41 63.08% 

 

Cor/ etnia Nº de usuários % de usuários 

Branca 45 69.23% 
Indígena 0 00% 
Parda 18 27.69% 
Preta 2 3.8% 
Não declarada 0 00% 

 
Deficiência e outros Nº de usuários % de usuários 
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Nenhuma 63 96.92 
Intelectual 1 1.54% 
Síndromes 1 1.54% 

 
Escolaridade Nº de usuários % de usuários 
Não frequentou a escola 1 1.54% 
Não alfabetizado 5 7.69 
Educação Infantil – cursando 3 4.62 
Ensino Fundamental – cursando 58 89.23% 
Ensino Fundamental – incompleto 2 3.08% 
Ensino Médio – cursando 1 1.54% 

 
Situações prioritárias e indicadores de vulnerabilidade Nº de usuários % de usuários 
Migrante 1 1.54% 
Fora da escola 3 4.62% 
Vítima de violência 3 4.62% 
Medida de proteção – acolhimento institucional 2 3.08% 
Situação de rua 2 3.08% 

 
 
Total de famílias de usuários do Serviço: 77 
 
Perfil familiar: 
 

Indicadores de vulnerabilidade nos membros das famílias Nº de membros das famílias 
Fora da escola 23 
Egresso ou em cumprimento de pena 8 
Vítimas de negligência 15 
Vítimas de violência 3 
Vítima de abuso sexual 3 
Medida de proteção – serviços e programas de proteção 3 
Medida de proteção – apoio e promoção da proteção 2 
Medida de proteção – acolhimento institucional 2 
Situação de rua 7 

 
Renda familiar Nº de famílias % de famílias 
Até 1 salário mínimo 17 28.33% 
Acima de 1, até 2 salários mínimos 21 35% 
Acima de 2, até 4 salários mínimos 19 31.67% 
Acima de 4, até 6 salários mínimos 1 1.67% 
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Programas de Transferência de Renda (PTR) e Benefícios 
Eventuais Nº de famílias % de famílias 

Programa Federal  14 23.33% 
Programa Estadual 41 68.33% 

 
I.III) Estrutura para a execução do serviço 
 

a) Recurso Financeiro: R$ 513.068,38  
 

A oferta do Serviço é gratuita, não havendo nenhum tipo de contrapartida por parte dos 
usuários. 
 

b) Recursos Humanos: 
 

Quadro de Pessoal 
Quant. Função Escolaridade Regime Carga horária 

1 Gestor Social Ensino Médio Completo CLT 220h/mês 
1 Assistente Social Pós Graduação CLT 150h/mês 
1 Educador Social Superior completo CLT 220h/mês 
1 Auxiliar Operacional Ensino Médio Incompleto CLT 220h/mês 
1 Cozinheiro Ensino Médio Incompleto CLT 220h/mês 
1 Serviços Gerais Ensino Médio Completo CLT 220h/mês 
6 Número de funcionários remunerados 

 
 
I.IV. Abrangência Territorial 
 

Abrangência Territorial 

CRAS Zona/Região 
do município Bairros de residência dos usuários Nº de famílias 

CRAS CARÁ-CARÁ Oficinas 

Amália I e II, Colônia dona Luiza, 
Belém, Cipa, Estrela do Lago, 
Guaíra, Jd. Europa, Jd. Itália e 
Oficinas. 

 

18 

CRAS Nova Rússia Nova Russia Centro, Gralha Azul e Nova Russia 40 

CRAS Vila XV Estrela 

Jardim Cerejeira, Vila Colônia Dona 
Luiza, Vila Estrela, Vila Maria Otília 
Vila Rica e Vila XV. 
 

1 

Total 59 
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Caracterização do bairro onde a unidade está situada: O Centro Comunitário de Assistência Social 

da LBV – Legião da Boa Vontade, está localizada no Bairro de Oficinas, à Rua Visconde de Mauá, 750, 

com uma população aproximada de 20.414 habitantes. A população residente no bairro, tem acesso 

fácil a mercados, padarias, lojas e farmácias. Além de contar com espaços de lazer como praças e 

restaurantes. Oficinas é um bairro que possui localização estratégica. Fica a poucos minutos da 

região central da cidade e tem acesso a BR-376. Outra vantagem do bairro Oficinas é a maior 

proximidade do Parque Industrial de Ponta Grossa, considerado um dos maiores do Estado. Quanto 

aos equipamentos de saúde na região onde a Legião da Boa Vontade, tem maior número de 

atendidos, consta: US – Aloizio Grochoski, US – Jayme Gusmann, US – Júlio Azevedo, US – Otoniel 

dos Santos Pimentel, CAS Oficinas, Hospital da Criança Professor João Vargas de Oliveira, US – 

Agostinho Brenner e US – Lauro Muller. Escolas que atendem no bairro Oficinas são: 04 Escolas 

Municipais – Humberto Cordeiro; Professora Loise Foltran de Lara; Prefeito Theodoro Batista Rosa, 

Professora Zahira Catta Preta Mello; 03 CMEIs – Ana Neri; Geraldo Woyciechowski; Miguel Abrão 

Ajuz Neto e 03 Escolas Estaduais – Jesus Divino Operário; Maestro Bento Mossurunga; Professor 

Colares. O órgão responsável pelo planejamento, coordenação e execução da Política Municipal de 

Assistência Social e pela gestão do SUAS no município de Ponta Grossa é a FASPG – Fundação de 

Assistência Social de Ponta Grossa, a rede governamental existente no território do CCAS são:  

Centros de Referência da Assistência Social – CRAS Cará-Cará, CRAS Vila XV, Centros de Convivência 

do Idoso - CECON Cará-Cará.  Rede não governamental: Casa do menor irmãos CAVANIS, Instituto 

João XXIII e Instituto Educacional Duque de Caxias – Escola de Guarda Mirins Tenente Antônio João. 

Equipamentos da assistência social de Proteção Social Especial existentes no território do CCAS - 

Média Complexidade: CREAS. Alta Complexidade rede não governamental: Instituto João XXIII e 

Núcleo Promocional Pequeno Anjo. 

 
 

Referenciamento Nº de famílias % de famílias 
CRAS CARÁ-CARÁ 1 1.72% 
CRAS VILA XV 1 1.72% 
CRAS VILA XV 1 1.72% 
Total de referenciadas 3 
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I.V) Etapas de execução do serviço1 
 

Inserção no serviço 
Formas de acesso dos usuários Nº de usuários % de usuários 
Usuários remanescentes de 2020 51 91,07% 
Usuários de demanda espontânea (2021) 5 8,92 
Total 56 100% 

 
Formação dos Grupos do Serviço 

Grupos Quantidade de usuário em cada grupo 
Periodicidade 

Dias da Semana Horário 
A e B 25 Segunda a Sexta 8h às 12h 
C e D 25 Segunda a Sexta 13 às 17h 

 
Atividades realizadas 
 

Cidadania O que foi trabalhado Grupo(s) 
Atividades I Não Presenciais 

Objetivos da família para 
2021 

Os usuários foram convidados a realizar uma roda de 
conversa com sua família sobre os planos, os objetivos 
que queriam alcançar em 2021. 

A, B, C e D 

Carta para amigo 

Os usuários escreveram uma carta a um colega da LBV 
cumprimentando e perguntando como ele está 
contando sobre as novidades e o que deseja para o 
colega em 2021.  

A, B, C e D 

Entrevista com a família  
Os usuários entrevistaram seus familiares, afim de 
conhecer melhor a história dessas pessoas e assim 
conhecer também sua própria história.  

A, B, C e D 

O papagaio que dizia amo-
te  

Esta história traz uma mensagem muito bonita sobre 
como demonstrar os sentimentos pode mudar a vida 
de alguém. Nos faz refletir sobre a importância de 
demonstrar o nosso amor às pessoas que convivem 
conosco.  Os atendidos foram convidados a lerem 
juntos com a família, pois além de estreitar os laços 
afetivos, melhorando a convivência familiar, a leitura 
abre um mundo novo de conhecimentos. 

A, B, C e D 

Vamos ser “livros”  A educadora enviou um vídeo perguntando aos 
usuários se eles gostam de ler ou não e por que, o que 

A, B, C e D 

                                           
1 Demonstração da forma como a instituição fomentou, incentivou e qualificou a participação dos usuários e 
as estratégias que foram utilizadas em todas as etapas de execução das atividades, do monitoramento e da 
avaliação.  
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gostam de ler quais livros já leram, e quais gostariam 
de ler.  Foi enviado um link de um site que 
disponibiliza livros gratuitos para baixar. Solicitado que 
os usuários contem, através de escrita, áudio ou vídeo 
sobre seus hábitos de leitura, se eles têm ou não, se 
gostam ou não, o que gostam de ler, quais livros que já 
leram, qual mais gostaram, se acham importante ler e 
por que.   

Contos por telefone  

Foi enviado o link da notícia: Bibliotecário lê livros para 
idosos por telefone em meio à pandemia.  Foi pedido 
que os usuários leiam para sua família essa notícia e 
após façam a seguinte reflexão: O que eles acharam 
sobre atitude do bibliotecário. Em seguida que 
escrevam ou relatem oralmente um caso ou noticia, 
caso saibam, de alguém que teve uma atitude legal 
como essa dos bibliotecários.  

A, B, C e D 

Retomada de contato 

Foi enviado um vídeo de retomada de contato com os 
usuários, visto que, a educadora estava de licença 
maternidade. Também foi sugerido que os usuários 
contassem uma novidade e se apresentassem para o 
novo educador por meio de vídeo ou desenho. 

A, B, C e D 

Direitos e deveres 

Foi comentado com os usuários que todas as pessoas 
têm direitos e deveres que devem ser respeitados e 
cumpridos. Propuseram aos usuários que fizessem 
uma pesquisa sobre direitos e deveres da criança e do 
adolescente com base em uma cartilha informativa  
enviada para eles. 

A, B, C e D 

Direitos dos animais 

Para conhecimento foi enviado uma cartilha para os 
usuários contando que os animais também têm 
direitos. Foi proposto para os usuários para tirarem 
uma foto do seu animal de estimação, fazendo um 
breve textinho contando um pouco mais sobre sua 
história.  

A, B, C e D 

Semana da gratidão 

Foi solicitado para os usuários que durante uma 
semana, uma vez por dia, tirassem alguns minutos 
para registrar sobre o que são gratos. Para tanto, foi 
enviado a cada usuário um ima de geladeira com 
espaço para escreverem a proposta. 

A, B, C e D 

Cooperação 

Nesta atividade, os usuários receberam por meio de 
um vídeo uma introdução falando sobre o dia da 
Mulher e de uma forma geral como podemos 
cooperar e respeitar todos os integrantes da família, 

A, B, C e D 
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em especial as mulheres, estimulando a cooperação 
com serviços domésticos em casa. 

Entrevista 

Os usuários receberam um vídeo chamado ‘’Quem sou 
eu?’’, introdução do que é uma identidade. Após foi 
pedido para os usuários, com a ajuda de algum 
familiar, contassem um pouco mais dele em 
entrevista. Exemplo: Você sabe o significado do seu 
nome? Se sim, qual é? - Em que cidade você nasceu? 
entre outros, fortalecendo os vínculos com os 
familiares. 

A, B, C e D 

Autorretrato 

Foi apresentado aos usuários o que é um autorretrato, 
algumas obras famosas. Partindo disso, foi pedido para 
que elaborassem o deles usando a criatividade. 
Aprimorando a capacidade de observação e 
sensibilidade do olhar em relação a si mesmo, e 
na construção da identidade em relação à 
comunidade. 

A, B, C e D 

O que o espelho diz para 
você? 

Os atendidos com ajuda dos familiares, pegaram um 
espelho e fizeram de conta que era um espelho 
mágico. Eles ficaram na frente do espelho se 
admirando. Depois de alguns minutos tiveram que ‘’ 
desenhar o que viram’’, mas com um detalhe, desenho 
apenas da parte interior, ou seja suas qualidades. A 
dinâmica tem como objetivo influenciar positivamente 
no desenvolvimento da criança, em sua autoestima, 
autoconfiança. 

A, B, C e D 

Rotina em família 

Solicitado que os usuários mostrassem alguma rotina 
deles com a família, como por exemplo, foto ou 
desenho de todos na sala assistindo tv, almoçando etc. 
Proporcionando por meio de atividade lúdica uma 
experiencia de convivo familiar, produzindo resultados 
práticos no fortalecimento de vínculos afetivos entre 
os membros familiares participantes.   

A, B, C e D 

Nosso nome 

Foi apresentado para os usuários o poema de Pedro 
Bandeira ‘’ Nome da Gente ‘’. Após a leitura do poema 
responderam alguns questionamentos como por 
exemplo: Por que a gente tem um nome? A atividade 
tem como objetivo refletir sobre o primeiro momento 
da construção de sentimento que diz a respeito da 
identidade, fortalecendo também o sentimento de 
pertencimento.   

A, B, C e D 

Toda família tem sua Nesta atividade foi proposto para os usuários fazerem  A, B, C e D 
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história uma investigação sobre as famílias, para que cada 
criança possa conhecer um pouco mais sobre onde 
vive. Um levantamento de fatos e curiosidades como 
por exemplo: a localidade onde os familiares nasceram 
e vivem, suas origens, seus costumes, brincadeiras da 
infância, culinária, histórias, festas que participam etc. 

Minha bandeira 

Através de algumas perguntas que possibilitou o 
autoconhecimento e percepção de valores, criaram 
uma própria bandeira, onde mostra seus gostos, 
preferências e ideias. A atividade visa identificar 
qualidades, habilidades e limites pessoais, 
possibilitando o autoconhecimento.  

A, B, C e D 

Aqui em casa somos assim 
Com alguns pedaços de tecidos e bonecos móveis para 
colorir e cortar criaram todos os membros de sua 
família, com as características de cada um. 

A, B, C e D 

Atitudes para contribuir 
com o meio ambiente 

Foi feito uma contextualização sobre o meio ambiente. 
Incentivando as crianças a perceberem que no dia a 
dia podem ter alguns exemplos que já são praticados 
pela família ou que também podem ser utilizadas para 
melhorar nosso meio ambiente. 

A, B, C e D 

Soluções para um mundo 
melhor 

Nesta atividade cada um deveria criar um cenário para 
um mundo melhor a partir das imagens apresentadas 
pelo educador. 

A, B, C e D 

O que é Sustentabilidade? 
Apresentado um vídeo sobre o que é sustentabilidade 
no material impresso apresentado dados onde a 
sustentabilidade está presente. 

A, B, C e D 

Eu posso contribuir com o 
planeta 

Proposto para as crianças fazerem o seu mural de 
objetivos que se comprometem para contribuir com o 
planeta. Foi enviado materiais para reproduzir a tabela 
de forma que cada um crie o seu compromisso junto 
com a família 

A, B, C e D 

Eu faço a diferença na 
prática 

Os usuários foram convidados a refletir sobre como 
construir um mundo melhor por meio de atitudes e 
mudanças de hábitos que ajudam o planeta ser ainda 
mais sustentável, se cada um contribuir e fazer sua 
parte! Partindo deste pressuposto, confeccionaram 
uma caixa organizadora reciclável. 

A, B, C e D 

Conhecendo o ECA 

Foi apresentado a cartilha ‘’ECA em tirinhas’’ também 
enviado um vídeo contando essa história com as 
imagens da própria cartilha. Após isso, 
confeccionaram um jogo da memória com os 
personagens da cartilha. De maneira lúdica a atividade 

A, B, C e D 
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possibilitou o conhecimento dos artigos do ECA  e a 
criatividade por meio da confecção do jogo de 
memória, colaborando para que as crianças exercitem 
a atenção e concentração, além de contribuir para o 
processo de aprendizado como um todo.  

Quis conhecendo as 
gerações 

O respeito e o convívio com todas as idades estão 
expostos no ECA, de forma que todos devem respeitar 
o próximo. A proposta foi um “quiz” com perguntas 
com a pessoa mais nova e mais experiente (em idade) 
da casa.  

A, B, C e D 

Direitos do ECA 

Dando continuidade aos direitos previstos no ECA 
foram enfatizadas questões sobre o trabalho e 
prevenção a riscos a menores de 18 anos. Sendo 
assim, foi sugerida a construção de uma ilustração 
humorística (charge) abordando o compreenderam 
desses pontos citados da cartilha do ECA.  

A, B, C e D 

Quais direitos eu possuo 

Os atendidos foram convidados a representar por 
meio de desenhos os principais direitos citados no 
ECA. A representação em desenho foi da própria 
criança/adolescente com o que ela mais gosta de fazer, 
por exemplo, direito de jogar bola, de estudar, etc. 

A, B, C e D 

Quebra cabeça 
informativo 

Através de uma imagem colorida enviada para os 
atendidos, eles foram convidados a cortar no 
pontilhado e fazer um quebra cabeça. Esta imagem 
mostra por meio de ilustrações todos os direitos, que 
elas possuem, como por exemplo: Direito à 
convivência familiar e comunitária. 

A, B, C e D 

Poema visual sobre a Paz 

Foi apresentado a definição de Paz, por meio de 
poema impresso. Após a apresentação foi enviado 
uma música chamada “Brado de Paz’’ da LBV, para que 
usuários e suas respectivas famílias refletissem amor, 
alegria e sobre atitudes para a construção de um 
mundo melhor. 

A, B, C e D 

Eu me sinto em paz 
quando 

Os usuários preencheram uma tabela de atitudes que 
trazem paz para eles, refletindo sobre as próprias 
atitudes diante de uma situação de conflito.  

A, B, C e D 

Um mundo de Paz 
Foi proposto uma representação de um mundo de 
diversidade e paz, estimulando a paz por meio de boas 
atitudes, como empatia e respeito. 

A, B, C e D 

Símbolo da Paz 
Nesta atividade foi apresentado alguns símbolos da 
Paz, em seguido pedido para os usuários criarem o seu 
próprio símbolo da paz, a fim de despertar a 

A, B, C e D 
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criatividade e sensibilização quanto ao sentido e 
significado.  

 
Quebra cabeça 

Os usuários receberam uma imagem sobre a paz para 
recortarem, fazer um quebra cabeça e jogar com os 
familiares, como forma de incentivar o fortalecimento 
de vínculos afetivos entre os membros familiares 
participantes. 

A, B, C e D 

Essa é a minha família 

Foi apresentado o conceito de família por meio do 
envio do vídeo “o que é família”, sendo os usuários 
convidados a representar a suas respectivas famílias a 
partir da elaboração de um desenho, trabalhando a 
convivência familiar, favorecendo a comunicação 
interpessoal, fortalecendo os vínculos afetivos. 

A, B, C e D 

Jornal da Família 

A proposta foi o preenchimento de um enunciado de 
um jornal falando o porquê sua família é especial. A 
atividade provocou reflexões acerca dos diferentes 
tipos de família e fortalecimento dos vínculos afetivos 
e troca de experiências. 

A, B, C e D 

Dinâmica da boa 
convivência 

Foi proposto uma dinâmica para incentivar os usuários 
a reunirem sua família, como objetivo de estimular a 
reflexão, o diálogo, a comunicação. 

A, B, C e D 

Nossos sonhos 

Os atendidos foram convidados junto com seus 
familiares a escreverem quais são os seus sonhos para 
o futuro, despertando  a habilidade de visualizar 
aquilo que queremos ser, ter ou fazer. Uma das formas 
mais divertidas dessa etapa é poder fazer isso em 
família, seja o sonho algo individual ou em conjunto.  

A, B, C e D 

Capoeira 

Os usuários receberam um vídeo de capoeira, que faz 
parte da cultura popular brasileira, um elemento 
cultural que foi trazido pelos negros africanos e se 
desenvolveu durante o período da escravidão. Após 
assistirem o vídeo, os usuários foram convidados para 
jogarem capoeira com um amigo ou familiar, 
respeitando os protocolos de segurança de prevenção 
da COVID-19.  

A, B, C e D 

Releitura obra Mestiço  

Após informações sobre o quadro, como o significado 
do seu nome, os usuários realizaram releitura, sendo 
estimulados a refletir sobre  a mistura  entre a 
população negra, indígena e branca.  

A, B, C e D 

Cabeleira Afro  
Por meio de vídeo e informações impressa, foi 
apresentado para os usuários os exemplos dos cabelos 
afros, comentando que cada um tem um estereótipo, 

A, B, C e D 
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uns baixos, outros altos, uns brancos, outros negros, 
uns cabelo curto, outros comprido, mas a beleza está 
justamente na diversidade, pois não teria ‘’ graça 
nenhuma’’ se todos nós  fossemos iguais. Em seguida 
os usuários realizaram o desenho da cabeleira afro. A 
atividade provocou reflexão sobre a diversidades e a 
valorização das características. 

Máscaras africanas  

A partir de desenhos impressos, os usuários criaram 
máscaras africanas, junto com a família. Com o 
objetivo de estimular o respeito e a valorização da 
cultura afro brasileira, adquirindo também 
conhecimentos e vivências relacionados aos povos 
africanos.   

A, B, C e D 

Menina bonita do laço de 
fita 

Após a apreciação desta história/vídeo, os usuários 
desenharam menina bonita do laço de fita utilizando 
suas mãos, colorindo com tinta guache e/ou giz de 
cera, lápis de cor. A atividade despertou nos usuários a 
criatividade e a sensibilização.  

A, B, C e D 

Libras 

Os usuários acompanharam o vídeo: Dicas de 
convivência com a pessoa com deficiência. 
Foi disponibilizado o alfabeto em libras para 
aprenderem e outros usuários relembrarem. O 
objetivo da atividade foi conhecer e compreender a 

Língua Brasileira de Sinais de forma lúdica, 
possibilitando a comunicação com as pessoas surdas, 
colegas, pessoas da família e da comunidade. 

A, B, C e D 

Mãos imaginárias 

A atividade teve como proposta desafiar os usuários a 
pintarem/elaborarem (com canetinha) um desenho 
usando apenas a boca. A educadora realizou 
comentários acerca da dificuldade das pessoas que 
não possuem os membros superiores por meio do 
lúdico a atividade proporcionou um espaço  para o 
desenvolvimento de relações de afetividade, 
solidariedade e respeito mútuo, contemplando um dos 
objetivos específicos do SCFV.  

A, B, C e D 

Vôlei sentado  

A partir do vídeo: aprendendo sobre o voleibol 
sentado, esporte que existe nas Paraolimpíadas, 
evento esportivo mundial que envolve pessoas com 
deficiência, os usuários puderam jogar com seus 
familiares e amigos no lugar da rede colocaram um 
pedaço de tecido. A atividade provocou interação, a 
valorização da pessoa com deficiência, bem como o 

A, B, C e D 
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respeito e empatia. 

Guiando com obstáculos  

A atividade propôs que os usuários vendassem os 
olhos de um familiar, colocassem cadeiras e outros 
objetos em um ambiente, e guiassem essa pessoa. O 
objetivo desta atividade foi a reflexão sobre nos 
colocarmos no lugar dos deficientes visuais, assim 
quando nos depararmos com uma pessoa com 
deficiência, podermos ajudar, com mais respeito e 
acessibilidade.  

A, B, C e D 

 
 

Artes Manuais e Artísticas  O que foi trabalhado Grupo(s) 
Atividades I Não Presenciais 

Diário criativo Os usuários confeccionaram um diário contando suas 
expectativas o que conseguiram aprender em 2020, os 
melhores momentos, ou os momentos 
mais complicados, quais os planos para 2021, suas 
expectativas, seus sentimentos, seus pensamentos, suas 
descobertas, ideias criativas, inspirações, letras de 
música, poesias, colar desenhos, imagens, frases 

A, B, C e D 

Diário – folha de 
apresentação 

Nesta atividade os usuários foram convidados a criar a 
capa de apresentação do diário, com foto, dados e 
ilustração de si. 

A, B, C e D 

Pintura invisível  

Foi sugerido para os usuários testarem a técnica da 
pintura com limão e brinquem com a tinta invisível de 
escrever ou desenhar mensagens secretas de carinho, 
elogio, incentivo às pessoas da família. 

A, B, C e D 

Frases de livros  

Foi pedido que os usuários lessem com atenção frases 
enviadas em pdf de livros conhecidos da literatura 
mundial. Depois, que escolhessem a que mais se 
identificaram, a qual mais fez sentido 
e a representem através de desenho ou pintura.  

A, B, C e D 

Mãos na massa Os atendidos receberam materiais para fazer massinha 
de modelar e com ela criarem animais selvagens.  

A, B, C e D 

Origami Os atendidos confeccionaram um origami e entregaram 
para uma pessoa querida da família.  

A, B, C e D 

Porta Hortaliças de garrafa 
pet 

Os usuários utilizaram garrafa pet para plantarem mudas 
de hortaliças como alface e couve,  que receberam junto 
com as atividades. A atividade tem como objetivo 
incentivar os participantes a usar a criatividade, 
utilizando materiais recicláveis, uma prática saudável e 
sustentável para o meio ambiente.   

A, B, C e D 

Porta lápis de papel Os atendidos confeccionaram um porta lápis de papel A, B, C e D 
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higiênico higiênico, com o rosto de animais. A atividade 
possibilitou trabalhar ... 

Chaveiro de emoji 
A atividade possibilitou a confecção de chaveiros com 
rostinhos de emoji com material de EVA, estimulando a 
expressão dos sentimentos. 

A, B, C e D 

Técnica de pintura com 
esponja 

Através da técnica do esponjismo produziram desenhos 
livres para estimular criatividade e habilidades.  

A, B, C e D 

Pintura com cotonete 

Foi proposto nesta atividade uma técnica de pintura com 
cotonete, que pode servir de decoração como um 
quadro, possibilitando o desenvolvimento da 
criatividade, da percepção visual e a coordenação 
motora. 

A, B, C e D 

Pintura na tela de bordado 
Foi disponibilizado para cada usuário uma tela de 
bordado para fazerem uma releitura da obra ‘A Lua’, de 
Tarsila do Amaral, pintada em 1928.  

A, B, C e D 

Ioiô com materiais 
reciclados 

Foi enviado um vídeo com passo a passo de como fazer 
este artesanato. 

A, B, C e D 

Organizador de gavetas Foi proposto um organizador de gavetas feito de 
papelão. 

A, B, C e D 

Desenho com colagem de 
folhas  

Enviado um vídeo demostrando como realizar desenhos 
com colagem de folhas. 

A, B, C e D 

Ponteira de lápis em e.v.a   Os usuários criaram ponteira de lápis, a partir da 
demonstração do vídeo. 

A, B, C e D 

Cartão de Natal com 
botões e enfeites de e v a   

Foi enviado aos usuários papel Kraft, enfeites de e.v.a 
feitos com o furador, como laço, estrela e alguns botões 
para usarem sua criatividade e presentearem as pessoas 
queridas. 

A, B, C e D 

Desenhando com números 
e letras  

Por meio do vídeo enviado, os usuários puderam 
visualizar como podemos realizar um desenho a partir 
de um número.  

A, B, C e D 

 
 
 
 

Música/Dança O que foi trabalhado Grupo(s) 
Atividades I Não Presenciais 

Coreografia Os atendidos criaram uma coreografia da música 
CIDADÃO ECUMÊNICO EU SOU! 

A, B, C e D 

Zumba Kids 
Os usuários junto com seus familiares copiaram as 
coreografias mandadas através do vídeo: ZUMBA KIDS - 
Electronic Song – Minions. 

A, B, C e D 

Coreografia Os atendidos foram convidados a ouvir a música Família- A, B, C e D 
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Titãs e juntos criarem uma coreografia 
 

Brincadeiras e jogos 
recreativos O que foi trabalhado Grupo(s) 

Atividades I Não Presenciais 
Vencendo obstáculos  Os usuários escreveram os desafios que foram 

superados em 2020 e com papel crepom fizeram a 
‘’cama de gato’’ e penduraram nela os desafios escritos 
em bilhetes. 

A, B, C e D 

Brincadeira das palavras 
proibidas 

Os usuários juntamente com seus familiares fizeram 
várias perguntas, não podendo responder com as 
palavras não, sim e porquê. 

A, B, C e D 

Acampamento em casa 
Os usuários foram convidados a 
montar um acampamento dentro de casa, em algum 
cômodo ou no quintal, conforme as condições. 

A, B, C e D 

Duas verdades e uma 
mentira  

Nesta brincadeira cada pessoa foi convidada a escrever 
duas verdades e uma mentira sobre si próprio, sem 
indicar qual é qual. As pessoas, de modo aleatório, 
sortearam o papel, e tentaram adivinhar qual é mentira 
e qual é verdade. Esta dinâmica propôs a interação 
familiar e a comunicação. 

A, B, C e D 

Balão de água  

Sugerido para os usuários convidar seus familiares para 
realizar essa brincadeira, preferencialmente no 
quintal. Em dupla, de frente um ao outro, 
jogassem um balão cheio de água, um para o outro, 
enquanto isso, a cada jogada, ambos deveriam dar um 
passo para trás. A dupla que conseguisse manter o balão 
intacto ganhava.  

A, B, C e D 

Bola ao alvo 
O usuário deveria preparar alvos no chão, paredes ou 
objetos pendurados e, com uma distância estipulada. 
Mirar e acertar os alvos. Ganhava quem acertava mais 

A, B, C e D 

Gato mia 

Foi proposto aos atendidos a brincadeira gato mia. É 
uma brincadeira bem antiga e muito divertida! Ela 
precisa de alguns participantes, que se esconderão em 
um quarto escuro enquanto um deve achá-los. Quando 
o pegador encontrar alguém, deve falar “gato mia” e 
quem for pego deve “miar”, podendo tentar disfarçar a 
voz para não ser reconhecido. 

A, B, C e D 

Jogo da memória Confeccionaram um jogo da memória pintando e 
recortando várias carinhas de animais. 

A, B, C e D 

Mini Golfe Juntamente com os familiares, brincaram de mini golfe, 
utilizando um lençol velho e uma bolinha. 

A, B, C e D 
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Jogo Stop Jogaram stop com a família, promovendo um momento 
de descontração com a família. 

A, B, C e D 

Jogo com pedras 

Os usuários foram convidados a confeccionar um jogo da 
velha com pedras, ou dominó por exemplo, o jogo que 
quisessem utilizando pedras, que por sua vez foram 
pintadas. 

A, B, C e D 

Caneta na garrafa 
Neste jogo foi exercitado a colaboração de todos para a 
resolução de uma tarefa comum, fazer com que a caneta 
entre no gargalo da garrafa. 

A, B, C e D 

Cama de gato O objetivo foi criar desenhos e formas geométricas 
diferentes com o cordão de barbante. 

A, B, C e D 

Malabarismo 

O educador mandou  um passo a passo de  como fazer 
malabarismo, uma brincadeira que desenvolve a 
concentração, respiração, lateralidade e coordenação 
motora. Eles gostaram bastante. 

A, B, C e D 

Quem sou eu? 

Esta atividade é uma brincadeira de adivinhação em que 
um dos participantes escolhe um objeto, cidade, nome 
de outras pessoas conhecidas, animais, entre outros 
escreve e coloca em uma caixa, depois uma pessoa 
escolhe um papel sem olhar e cola na testa. Em seguida, 
os demais membros dão dicas para o participante que 
está com o papel na testa para adivinhar ‘’quem sou 
eu?’’. Fizeram esta atividade como forma de 
descontração e fortalecimento de vínculos. 

A, B, C e D 

Jogos dos pontinhos 

Os usuários foram convidados a jogar os jogos dos 
pontinhos, jogo onde só precisa de uma folha, duas 
canetas. Com o objetivo de não deixar o adversário 
fechar um quadrado. 

A, B, C e D 

Basquete na lixeira 
Nesta atividade os atendidos foram convidados a brincar 
de basquete na lixeira, muito fácil de brincar, 
fortalecendo também os vínculos com os familiares.  

A, B, C e D 

Corrida do cadarço 
Nesta atividade foi mandado um vídeo da representação 
de como corre com um cadarço amarrado no outro. Uma 
brincadeira muito divertida. 

A, B, C e D 

Concurso de poses Foi proposto aos atendidos a copiarem diversas poses 
enviadas para os mesmos.  

A, B, C e D 

Soprobool 
A proposta nesta atividade foi jogar futebol de canudo, 
como o nome já diz, assoprando de canudo com uma 
bolinha para acertar o gol do adversário. 

A, B, C e D 

Acompanhe meus pés  
Os usuários aprenderam a brincadeira por meio de vídeo 
e informações impressas. Com origem africana, a 
brincadeira é uma ótima opção para trabalhar a 

A, B, C e D 
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memória das crianças.  
Jogo da Velha de palito 
com tampinhas  

Com materiais recicláveis, os usuários brincaram em 
família, fortalecendo os vínculos. 

A, B, C e D 

Meu mestre mandou  

Os usuários receberam imagens com algumas ordens 
para recortar e guardar em uma caixinha. Nesta 
brincadeira cada participante sorteou um papelzinho e 
fez o desafio proposto.  

A, B, C e D 

Teatro com sombras Enviado um vídeo demonstrando como fazer uma 
sombra com as mãos, por exemplo de um animal A, B, C e D 

Salto em distância   

Os usuários juntamente com seus familiares estipularam 
uma distância, marcaram essa distância com um pedaço 
de tecido ou giz e saltaram além daquela distância 
estipulada.  

A, B, C e D 

 
Fórum Infanto-juvenil O que foi trabalhado Grupo(s) 

Atividades I Não Presenciais 
Correio da amizade Foi enviado um vídeo falando sobre como os nossos 

amigos nos fazem falta. E pensando nisso, proposto a 
criação de um correio, no qual os usuários podiam 
mandar vídeos ou mensagens de texto ou voz para os 
colegas que eles não têm mais contato e sentem 
saudades. 

A, B, C e D 

Amigo de Boa Vontade é 
amizade de verdade 

Fizeram através de uma mensagem, uma reflexão sobre 
os amigos de verdade, em seguida coloriram um 
desenho de amizade na técnica pontilhismo. 

A, B, C e D 

De mãos dadas 
construindo a Paz Construíram uma arvore da amizade. A, B, C e D 

Amigo verdadeiro age 
com Boa Vontade 

Foi promovido uma reflexão a fim de diferenciar as 
amizades seguras e não seguras com imagens, em 
seguida proposto o jogo da confiança cuja toda a família 
estava envolvida. 

A, B, C e D 

Amizade no Bem é vida 
sem solidão 

Após responderem a pergunta: ‘’qual a diferença de ser 
sozinho para sentir solidão?’’ trazendo o significado de 
cada um, preencheram um questionário com perguntas 
como: Para quem você contaria que está triste? 

A, B, C e D 

Pode contar comigo! 

Foi enviado o conto de forma ilustrada em PDF sobre um 
conto, que promovia a reflexão de como a palavra pode 
mudar a mesma situação. Após esta reflexão foi 
proposto um jogo “o que você viu ontem”. 

A, B, C e D 

Se for com Boa Vontade, 
#tamojunto! 

Foi apresentado em PDF dados sobre o uso de internet 
no Brasil por crianças e adolescentes, e também um 
comparativo da evolução das tecnologias por imagens e 

A, B, C e D 
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como elas auxiliam nos dias de hoje. Em seguida, foi 
proposto uma atividade de relacionar os benefícios e 
malefícios da internet presente na internet em um 
quadro montado por cada usuário. 

A amizade verdadeira 
muda o mundo  

Foi solicitado que cada atendido juntamente com seus 
familiares contasse algumas histórias de amigos 
verdadeiros, se têm, quem são e o que fazem por eles. 

A, B, C e D 

Amizade: solidariedade 
em movimento  

Foi pedido para criarem uma ilustração para melhorar 
uma problemática do bairro, com o problema e a 
solução, ou seja o que pode ser feito. 

A, B, C e D 

 
 
I.VI) Ações de acompanhamento da equipe de referência 
 
Atendimentos  Qtd. Principais demandas 

Atendimento social – familiar 85 

Atendimento realizado com responsável 
pelo usuário do Serviço Criança Futuro no 
Presente. Conhecimento da realidade 
familiar, econômica e comunitária, 
vulnerabilidades sociais diversas, 
prestando informações sobre direitos 
sociais, inserção ao serviço, aproximação 
e vínculo e concessão de benefícios. 

Atendimento à distância COVID 19 – familiar  127 

Atendimento realizado com o 
responsável pelo usuário do Serviço 
Criança Futuro no Presente. Com a 
finalidade de estabelecer escuta para as 
demandas de fragilização vivenciadas 
devido ao distanciamento social. Nos 
atendimentos à distância pode-se ampliar 
o olhar para a nova realidade e planejar 
estratégia para prevenir o agravamento 
entre os usuários e famílias. 

Escuta Qualificada – Covid 19 26 

Atendimento realizados sem agendo ao 
público externo, considerando a 
necessidade de orientação e apoio a 
população, durante a pandemia.   

Entrevista 9 

Entrevista realizada a partir da demanda 
apresenta pelo usuário na Escuta 
Qualificada. Com objetivo de conhecer  a 
realidade social, enriquecer o processo de 
comunicação para possibilitar uma coleta 
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de dados maior sobre totalidade das 
questões apresentadas. Na sequência 
realizar o cadastro da família e se possível 
a inserção do usuário em um dos Serviço 
ofertados. 

 
Visitas domiciliares 

Profissional Qtd. Principais demandas 

Assistente social 34 

As principais demandas das visitas domiciliares, objetivou-se no 
acompanhamento das famílias, em vulnerabilidades sociais 
e/ou violações de direitos com a finalidade de conhecer e 
compreender melhor a realidade do contexto familiar, e 
socioterritorial com o intuito de garantir o acesso direitos, 
potencializando os vínculos e as habilidades existentes.  

 
Encontro com famílias 

Mês Tema 

fevereiro à 
dezembro 

Devido ao momento de pandemia não foi possível realizar os Encontros de Família, 
considerando a suspensão da atividade presencial para evitar aglomerações e o 
avanço do Coronavírus. 

 
Benefícios eventuais Qtd. Principais demandas 

Cesta de alimentos 1 

Concedido à famílias em situação de pobreza 
e/ou insegurança alimentar, proporcionando 
complementação alimentar. E para as famílias 
que mesmo trabalhando, estão em situação 
de vulnerabilidade resultante de uma 
contingência momentânea 

Cesta de alimentos – Calamidades 471 

Concedido à famílias em situação de pobreza 
e/ou insegurança alimentar, proporcionando 
complementação alimentar no período de 
maior permanência das crianças e 
adolescentes em suas residências. E para as 
famílias que mesmo trabalhando, estão em 
situação de vulnerabilidade resultante de 
uma contingência momentânea no período 
da pandemia covid 19.  

Cobertores – Campanha Emergencial 
Sazonal de Inverno 52 

A Campanha Diga Sim – beneficiou os 
usuários mais vulneráveis e a partir das 
vulnerabilidades identificadas, as famílias 
foram beneficiadas com cobertor. 

Kit de higiene e limpeza – COVID-19 396 Muitas famílias precisaram ficar em casa,  por 
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medidas de segurança. Aumentando o 
número de famílias em situação de 
vulnerabilidades socioeconômica, sem ter 
como prover as necessidades básicas. Diante 
da situação, foram entregues as famílias kit de 
limpeza como forma de orientar e  estimular 
as famílias a manterem o hábito regular de 
limpeza, para a prevenção do coronavírus. 

Máscara caseira – COVID 19 648 

Neste momento de pandemia do novo 
coronavírus, tendo como base a proteção 
individual e coletiva, fez–se necessário a 
entrega de máscara caseira de proteção 
seguindo as orientações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), como forma de 
prevenir e reforçar a necessidade de 
manutenção do distanciamento e das 
medidas de higiene para o combate à COVID 
19. 

 

Benefícios complementares Qtd Descrição 

Cesta de alimentos – Natal 44 

Concedido às famílias de usuários em situação de 
pobreza e/ou insegurança alimentar, proporcionando 
complementação alimentar no período de maior 
permanência das crianças e adolescentes em suas 
residências. 

Alimentos perecíveis 272 Concedido às famílias e usuários em situação de 
pobreza e/ou insegurança alimentar. 

Kit lúdico 489 
Material ofertado na execução das atividades não 
presenciais desenvolvidas no decorrer do isolamento 
social em decorrência da covid-19. 

Brinquedos 54 

Concedido aos usuários, concomitante ao 
desenvolvimento de ações ou atividades 
relacionadas às seguintes datas comemorativas: 
Páscoa, Dia das Crianças e Natal. Os benefícios 
repassados nestas datas possuem, além da finalidade 
de colaborar para que as diferenças de acesso não se 
traduzam em vivências desiguais e vexatórias, o 
objetivo de contribuir com experiências que 
estimulem a interação entre os usuários, estreitando 
os seus laços de pertencimento social. 
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I.VII) Articulação com o CRAS, CREAS e a Rede de Serviços 
 

Articulações Intersetoriais e Interdisciplinares 
Nome Tipo de articulação Realizadas Recebidas 

APAE Encaminhamento para viabilizar o 
acesso a vaga, 1  

CAPS AD Encaminhando visando garantir 
que a família tenha suas 
necessidades atendidas. 

2  

CAPS IJ Encaminhando visando garantir 
que a família tenha suas 
necessidades atendidas. 

1  

CRAS CARÁ-CARÁ Encaminhamento para 
referenciamento de famílias 
atendidas do território; avaliação 
para acesso a um programa de 
transferência de renda; 
atualização do CAD Único. 

6  

CRAS – Coronel Cláudio Encaminhamento para 
referenciamento de famílias 
atendidas do território; avaliação 
para acesso a um programa de 
transferência de renda; 
atualização do CAD Único. 

3  

CRAS - VILA XV 
 

Encaminhamento para 
referenciamento de famílias 
atendidas do território; avaliação 
para acesso a um programa de 
transferência de renda; 
atualização do CAD Único. 

1  

CREAS I Encaminhamento caso de 
suspeita de violação de direitos; 
estudo de caso. 

4  

Conselho Tutelar Leste 
 

Notificação caso de violação de 
direitos; estudo de caso. 3  

Colégio Estadual Cívico-Militar 
Professor Colares  
 

Contato telefônico; Estudo de 
caso. 1  

Escola Municipal Professora 
Kazuko Inoue 
 

Contato telefônico; Estudo de 
caso. 1  

Unidade de Saúde Aloizio 
Grochoski 

Encaminhamento; Estudo de 
caso. 3  
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Unidade de Saúde – Madre Josefa Encaminhando visando garantir 
que a família tenha suas 
necessidades atendidas. 

1  

Unidade de Saúde – Abrahão 
Federmann 

Encaminhando visando garantir 
que a família tenha suas 
necessidades atendidas. 

1  

Unidade de Saúde Lauro Müller 
 

Encaminhando visando garantir 
que a família tenha suas 
necessidades atendidas. 

2  

Vara da Infância e Juventude Ponta 
Grossa 

Contato telefônico – Informações 
sobre a família atendida no CCAS 
LBV. 

1  

I.VIII) Participação, Monitoramento e Avaliação das atividades 
 

1 – Ações participativas dos usuários 
 
a) na elaboração das atividades: As atividades foram elaboradas a partir de demandas 
apresentadas pelos usuários, já conhecidas pela equipe de convivência e equipe de referência, entre 
outras que emergiram neste novo cenário de pandemia. As sugestões buscaram promover 
atividades de cunho mais lúdico, com busca a incentivar os usuários a participarem mesmo que a 
distância, compartilhando por meio de WhatsApp os vídeos e fotos das atividades realizadas. 
 
 
b) na execução das atividades: As atividades propostas foram elaboradas e executadas pelos 
educadores sociais, com apoio e acompanhamento da Supervisão Pedagógica e da assistente social 
da unidade. Ao longo da execução das atividades, os usuários eram estimulados a participarem 
compartilhando fotos e vídeos das atividades realizadas, podendo expressar sua opinião a respeito 
do conteúdo. 
 
 
c) na avaliação das atividades: Foram analisadas as atividades não presenciais advindas do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Criança Futuro no Presente CFP, pelo retorno por 
meio de fotos e vídeo enviados pelos responsáveis dos usuários. Contudo a participação foi 
insatisfatória, tendo em vista a quantidade de usuários no Serviço. 
A partir do contato realizado pela Assistente Social no atendimento à distância – Covid 19, famílias 
que não possuem acesso à internet, deram o retorno das atividades não presenciais, relatando como 
foi a execução, a fim de termos conhecimento sobre a aceitação ou não das atividades e 
identificarmos onde poderíamos melhorar na construção dessa proposta.  
Foram disponibilizados kits pedagógicos para que os usuários pudessem realizar todas as atividades 
propostas.  A entrega de kits pedagógicos e atividades impressas ocorreram nos dias de entrega de 
benefícios. 
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2 – Resultados alcançados no monitoramento e na avaliação 
 

Alcance das metas Número Percentual 
Pessoas beneficiadas indiretamente pelo serviço 200 100% 
Refeições e lanches fornecidos 35 53,84% 
Usuários que receberam pelo menos uma visita domiciliar no 
ano 15 25,6% 

Crianças e adolescentes que permaneceram no sistema 
educacional em 2021 62 95,38% 

Média de participação dos usuários nas atividades 
(frequência) 

20 32,25 

Casos de violação de direitos identificados pela equipe de 
referência e encaminhados à rede de serviços especializada 2 3,22 

 
 

Alcance dos Objetivos 

Objetivo geral: 

Com o objetivo de  superar  alguns  desafios relacionados a tecnologia, a fim de estimular a 
participação e adesão das atividades propostas não presenciais, além de identificar possíveis 
demandas que pudessem colocar as famílias e indivíduos em situações de risco e vulnerabilidades 
sociais, foi necessário a readaptação da equipe. As atividades socioeducativas proporcionaram 
protagonismo, autonomia e potencialidades, considerando sua história de vida e singularidades, 
por meio de atividades que despertaram competências e habilidades. No entanto, apesar da 
busca por ofertar atividades de acordo com o interesse apresentado pelos usuários, com o 
distanciamento, foi possível observar uma baixa adesão das  atividades não presenciais.  

Objetivos específicos Resultados obtidos 

Propiciar a crianças e adolescentes um espaço de 
referência para o convívio grupal. 

As atividades não presenciais, propiciaram 
aos usuários inseridos em seus grupos 
familiares, noções de  pertencimento, 
fortalecendo os vínculos entre os membros 
da família, e também o respeito as 
diferenças. Os conteúdos e projetos 
elaborados visaram buscar a melhoria do 
convívio das crianças e adolescente, sempre 
incentivando e inserindo brincadeiras e 
dinâmicas que pudessem ser desenvolvidas 
com toda família a fim de socialização e 
fortalecimento dos vínculos familiares. 
Contudo, ocorreu baixa adesão dos 
usuários. 
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Estimular a participação na vida pública do 
território e desenvolver competências para 
compreensão da realidade social e do mundo 
contemporâneo. 

Os conteúdos explorados buscaram fazer 
uma reflexão com os usuários sobre a 
atualidade, o que eles estavam vendo na 
cidade, na internet e que estavam gerando 
impacto em suas vidas. O objetivo foi de 
estimular a participação das famílias e dos 
usuários. 

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. 

Por meio de algumas atividades, foi possível 
oportunizar as crianças e os adolescentes 
experiências artísticas e culturais, 
fortalecendo a convivência e vínculo social e 
familiar. 

Promover o brincar, de forma criativa e prazerosa, 
por meio de brincadeiras, brinquedos e jogos 
recreativos e pedagógicos. 

Ao longo do ano desenvolvemos diversas 
brincadeiras para serem desenvolvidas, com 
o uso de materiais diferentes e reciclados, 
elaborados pelos educadores, mostrando as 
diversas possibilidades do brincar. Nas 
atividades não presenciais as crianças e 
adolescentes, tiveram a oportunidade de 
produzir brinquedos, e jogos, para jogar 
com suas famílias, possibilitando que eles, 
expressassem situações do seu cotidiano. 

Refletir sobre valores éticos na sociedade moderna, 
estimulando o pensamento crítico e favorecendo a 
formação da cidadania Irrestrita. 

No âmbito não presencial, muitas atividades 
foram propostas com o objetivo de 
estimular a participação das famílias, no 
entanto, apesar de algumas famílias terem 
aderido as atividades, essa adesão, não foi 
tão expressiva quanto no desenvolvimento 
das atividades de cunho presencial. 

Contribuir para inserção, reinserção e permanência 
da criança e do adolescente no sistema 
educacional. 

A considerar a pandemia mundial, e as 
novas formas de se ofertar os serviços, tanto 
no âmbito estadual, como no municipal,   as 
escolas estaduais e municipais, também 
operaram de forma remota até o mês de 
julho.  O Serviço Social sempre esteve 
atento, buscando ter um diálogo com os 
responsáveis, orientado a importância de se 
fazer as atividades,  mesmo que, de forma 
remota, orientando os pais e responsáveis a  
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estimularem seus filhos a realizarem as 
atividades escolares.  

Fortalecer a função protetiva da família, 
contribuindo na melhoria de sua qualidade de vida, 
prevenindo situações de fragilidade social. 

As famílias atendidas foram acompanhadas 
pela equipe de referência, sendo 
encaminhados aos órgãos competentes, 
quando necessário. Foram convidados a 
participação do desenvolvimento de seus 
filhos, promovendo a prevenção de 
agravamento as situações de 
vulnerabilidade social. 
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SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS TIPIFICADOS (Resoluções CNAS Nº 13/2014 e 
109/2009) 
 

Unidade: Centro Comunitário de Assistência Social – CCAS 
Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Nome: Vivência Solidária 
 
II. Serviço de Convivência para Jovens e Adultos de 18 a 59 anos 

 
IV.I) Período de funcionamento do Serviço: De segunda-feira, exceto feriados, com frequência 
semanal de 01 dias, previamente estabelecidos e em turnos de até 02 horas. 
 
IV.II) Público Alvo Atendido no Serviço 
 

Capacidade de Atendimento: 16 

Total de usuários 2: 16 
 

Faixa Etária Nº de usuários % de usuários 
30 a 59 anos 15 100% 

 
Gênero Nº de usuários % de usuários 
Feminino 15 100% 

 
Cor/ etnia Nº de usuários % de usuários 
Branca 19 73.08% 
Indígena 0 0,00% 
Parda 4 15.38 
Preta 3 11.54% 

 
Deficiência e outros Nº de usuários % de usuários 
Nenhuma 25 96.15% 
Intelectual 1 3.85% 
Mobilidade reduzida 1 3.85 

 
Escolaridade Nº de usuários % de usuários 
Não alfabetizado 1 3.85% 
Ensino Fundamental – cursando 1 3.85% 

                                           
2 Este número compreende a rotatividade de usuários ocorrida no decorrer do ano.  
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Ensino Fundamental – incompleto 12 46.15% 
Ensino Fundamental – completo 1 3.85% 
Ensino Médio – incompleto 1 3.85% 
Ensino Médio – completo 9 34.62% 

 
Inserção no mercado de trabalho Nº de usuários % de usuários 
Aposentado 2 7.69% 
Autônomo 3 11.54% 
Auxílio doença 1 3.85% 
Desempregado 5 19.23% 
Do lar 9 34.62% 
Mercado Informal 1 3.85% 
Não informado 1 3.85% 

 
Situações prioritárias e indicadores de vulnerabilidade Nº de usuários % de usuários 
Vítima de violência 5 19.23 
Medida de proteção – serviços e programas de proteção 1 3.85% 

 
Total de famílias de usuários do Serviço: 77 
 
Perfil familiar: 
 

Indicadores de vulnerabilidade nos membros das famílias Nº de membros das famílias 
Egresso ou em cumprimento de pena 3 
Vítimas de negligência 1 
Vítimas de violência 3 
Medida de proteção – acolhimento institucional 1 

 
Renda familiar Nº de famílias % de famílias 
Até 1 salário mínimo 8 30.77 
Acima de 1, até 2 salários mínimos 7 26.92 
Acima de 2, até 4 salários mínimos 7 26.92 
Acima de 4, até 6 salários mínimos 3 11.54 
Acima de 6 salários mínimos 0 00% 

 
Programas de Transferência de Renda (PTR) e Benefícios 
Eventuais Nº de famílias % de famílias 

Programa Federal  2 7.69% 
Programa Estadual 1 3.85% 
Programa Regional (Distrital ou Municipal) 1 3.85% 
Benefícios Eventuais assegurados por lei 24 92.31% 
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IV.III) Estrutura para a execução do serviço 
 

a) Recurso Financeiro: R$ 28.190,57 
 

A oferta do Serviço é gratuita, não havendo nenhum tipo de contrapartida por parte dos 
usuários. 

 

b) Recursos Humanos: 
 

Quadro de Pessoal 
Quant. Função Escolaridade Regime Carga horária 

1 Gestor Social Ensino Médio Completo CLT 220h/mês 
1 Assistente Social Pós Graduação CLT 150h/mês 
1 Educador Social Superior completo CLT 220h/mês 
1 Auxiliar Operacional Ensino Médio Incompleto CLT 220h/mês 
1 Cozinheiro Ensino Médio Incompleto CLT 220h/mês 
1 Serviços Gerais Ensino Médio Completo CLT 220h/mês 
6 Número de funcionários remunerados 

 
IV.IV) Abrangência Territorial 
 

Abrangência Territorial 

CRAS Zona/Região 
do município Bairros de residência dos usuários Nº de famílias 

CRAS 26 de Outubro Centro Centro.  

CRAS CARÁ-CARÁ Oficinas 

Amália I e II, Colônia dona Luiza, 
Belém, Cipa, Estrela do Lago, 
Guaíra, Jd. Europa, Jd. Itália e 
Oficinas. 

 

11 

CRAS Nova Rússia Nova Russia Centro, Gralha Azul e Nova Russia 15 

CRAS Vila XV Estrela 

Jardim Cerejeira, Vila Colônia Dona 
Luiza, Vila Estrela, Vila Maria Otília 
Vila Rica e Vila XV. 
 

0 

Total 26 
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Caracterização do bairro onde a unidade está situada: O Centro Comunitário de Assistência Social 

da LBV – Legião da Boa Vontade, está localizada no Bairro de Oficinas, à Rua Visconde de Mauá, 750, 

com uma população aproximada de 20.414 habitantes. A população residente no bairro, tem acesso 

fácil a mercados, padarias, lojas e farmácias. Além de contar com espaços de laser como praças e 

restaurantes. Oficinas é um bairro que possui localização estratégica. Fica a poucos minutos da 

região central da cidade e tem acesso a BR-376. Outra vantagem do bairro Oficinas é a maior 

proximidade do Parque Industrial de Ponta Grossa, considerado um dos maiores do Estado. Quanto 

aos equipamentos de saúde na região onde a Legião da Boa Vontade, tem maior número de 

atendidos, consta: US – Aloizio Grochoski, US – Jayme Gusmann, US – Júlio Azevedo, US – Otoniel 

dos Santos Pimentel, CAS Oficinas, Hospital da Criança Professor João Vargas de Oliveira, US – 

Agostinho Brenner e US – Lauro Muller. Escolas que atendem no bairro Oficinas são: 04 Escolas 

Municipais – Humberto Cordeiro; Professora Loise Foltran de Lara; Prefeito Theodoro Batista Rosa, 

Professora Zahira Catta Preta Mello; 03 CMEIs – Ana Neri; Geraldo Woyciechowski; Miguel Abrão 

Ajuz Neto e 03 Escolas Estaduais – Jesus Divino Operário; Maestro Bento Mossurunga; Professor 

Colares. O órgão responsável pelo planejamento, coordenação e execução da Política Municipal de 

Assistência Social e pela gestão do SUAS no município de Ponta Grossa é a FASPG – Fundação de 

Assistência Social de Ponta Grossa, a rede governamental existente no território do CCAS são:  

Centros de Referência da Assistência Social – CRAS Cará-Cará, CRAS Vila XV, Centros de Convivência 

do Idoso - CECON Cará-Cará.  Rede não governamental: Casa do menor irmãos CAVANIS, Instituto 

João XXIII e Instituto Educacional Duque de Caxias – Escola de Guarda Mirins Tenente Antônio João. 

Equipamentos da assistência social de Proteção Social Especial existentes no território do CCAS - 

Média Complexidade: CREAS. Alta Complexidade rede não governamental: Instituto João XXIII e 

Núcleo Promocional Pequeno Anjo. 

 
Referenciamento Nº de famílias % de famílias 
CRAS CARÁ-CARÁ 1 3.85% 
Total de referenciadas 1 3.85% 
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IV.V) Etapas de execução do serviço3 
 

Inserção no serviço 
Formas de acesso dos usuários Nº de usuários % de usuários 
Usuários remanescentes de 2020 23 88.46 
Usuários encaminhados pelo CRAS (2021) 0 00% 
Usuários encaminhados pelo CREAS (2021) 0 00% 
Usuários encaminhados por outros órgãos (2021) 0 00% 
Usuários de demanda espontânea (2021) 0 00% 
Total   

 
Formação dos Grupos do Serviço 

Grupos Quantidade de usuário em cada grupo 
Periodicidade 

Dias da Semana Horário 
A 16 2ª feira 13h30 às 

15h 
 
Atividades realizadas 
 

Cidadania O que foi trabalhado Grupo(s) 
Atividades I Não Presenciais 

Dia da Mulher                                  
 

Direitos das mulheres no Brasil – Reflexão por MEIO 
de atividades impressas e vídeo Propiciaram as 
usuárias momento de reflexão sobre os seus direitos. 
Desse modo, as atividades contribuíram para que as 
usuárias ampliassem a sua capacidade de analisar, 
comparar, refletir e acessar informações de interesse 
individual e coletivo. 

A 

Igualdade de gênero 
 

Reflexão sobre igualdade de gênero por meio de 
música e perguntas sobre o assunto. A 

Arvore da família 
 

Árvore genealógica – Com o objetivo de reconhecer a 
própria estrutura familiar e entender a diversidade e 
diferentes configurações familiares atuais. 

A 

Nome desenhado 
As usuárias representaram o próprio nome, por meio 
do trabalho manual. A atividade possibilitou a 
expressão de sentimentos profundos.  

A 

Autocuidado  
 

As usuária receberam um vídeo da Assistente Social, 
relatando a importância do autocuidado, com o auxílio 
do educador que demonstrou como realizar  

A 

                                           
3 Demonstração da forma como a instituição fomentou, incentivou e qualificou a participação dos usuários e 
as estratégias que foram utilizadas em todas as etapas de execução das atividades, do monitoramento e da 
avaliação. 
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alongamentos.  

Automassagem 
 

Reflexão sobre os benefícios tanto emocionais quantos 
físicos para quem pratica a automassagem.  Através de 
vídeo, demonstração de como é realizada a 
automassagem nas mãos. 

A 

Envelhecimento 
Populacional 
 

Após reflexão sobre o envelhecimento populacional, 
as usuárias compartilharam por meio de textos, ou 
áudios, mudanças que puderam acompanhar, como 
por exemplo, as campanhas de vacinação. 

A 

Autoconhecimento 

As usuárias representaram través do trabalho manual, 
(pintura, bordado, crochê, etc.)  o sentimento que as 
trazem alegria, após escutarem uma música com o 
tema Agradecer. 

A 

O lugar onde moro 
 

Definição de território por meio de vídeo. A atividade 
contribuiu para que as usuárias ampliassem a sua 
capacidade de refletir sobre o lugar onde vivem. 

A 

Território Vivido 
 

Reflexão sobre as características do bairro onde 
moram, bem como as diferentes culturas, hábitos e 
costumes. As usuárias, por meio da atividade, 
compreenderam que conhecer o lugar em que vivem é 
fundamental para que os sujeitos se entendam, 
conheçam e respeitem suas próprias histórias. 

A 

Mapa Afetivo 
 

Definição de Mapa Afetivo, instrumento que simplifica 
o acesso aos sentimentos dos indivíduos em relação 
ao território onde vivem. As usuárias registraram  no 
papel e compartilharam por meio de fotos, nomes de 
lugares que remetem a afetos, convivências e 
experiências marcantes.  

A 

Maquete – Meu bairro, 
meu lugar de viver 

Construção de maquete, a qual permite trabalhar de 
forma visível e acessível os pontos de vista, 
perspectiva e projeção do território. De maneira 
simples, a atividade possibilitou que, as usuárias, 
pudessem materializar seu espaço em um tamanho 
reduzido. 

A 

18 de maio 
As usuárias receberam por meio de vídeo, informações 
sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 

 

Dia Mundial de Combate 
ao Trabalho Infantil 

Reflexão sobre a importância da data, oportunidade 
para sensibilizar, informar, debater e dar destaque ao 
combate a essa violação de direitos de crianças e 
adolescentes.  
 

A 
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É da nossa conta 
 

Por meio de vídeo, foi trabalhado os temas: como o 
trabalho Infantil afeta a vida das crianças; de quem é o 
dever de proteger as crianças e como podemos 
denunciar. 

A 

Entrevista – Roteiro na 
mão 
 

Com o intuito de que a campanha alcance cada vez 
mais pessoas, a terceira atividade do mês foi 
trabalhado uma Entrevista, onde a usuária seguiu um 
roteiro de perguntas sobre o tema Trabalho Infantil, 
escolheu uma pessoa e compartilhou informações que 
adquiriu nas atividades anteriores. 

A 

Juntos contra o trabalho 
Infantil 
 

As usuária foram convidas para estarem produzindo 
por meio do trabalho manual, o símbolo da campanha 
do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil – Um 
Cata-vento colorido, que simboliza o respeito à criança 
e à diversidade da raça e de gênero, inspirando a 
mobilização, a geração de energia capaz de mudar a 
situação de milhões de crianças exploradas como 
mão-de-obra em todo mundo. 

A 

Memória Individual 
 

Definição de memória individual por meio de vídeo. As 
usuárias foram convidadas para estarem criando uma 
caixa da memória, com objetos, fotografias, livros, algo 
que representasse uma história, algum fato 
importante em suas vidas. 

A 

Memória coletiva 
 

Após o vídeo sobre memórias coletivas, formadas 
pelos fatos e aspectos julgados relevantes e que são 
guardados como memória oficial da sociedade mais 
ampla. As usuárias compartilharam por meio de 
escritas e fotos uma memória coletiva, pertencente a 
sua história.  

A 

Registro Fotográfico 
 

Reflexão sobre fotografias. Olhar imagens de outras 
épocas é reviver um pouco das emoções e 
sentimentos experimentados. As usuárias 
compartilharam uma foto representando uma 
memória individual, que trouxesse emoções e 
sentimentos vividos. E outra foto representando uma 
memória coletiva 

A 

Resgate e valorização da 
cultura 
 

A cultura é compreendida como os comportamentos, 
tradições e conhecimentos de um determinado grupo 
social. Como atividade, as usuárias compartilharam 
por meio de escritas e áudios suas experiências, 
conhecimentos, crenças e costumes que adquiriram 
em família e/ou de sua localidade, sendo valorizada a 

A 
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contribuição de cada uma na atividade, fortalecendo 
sua participação. 

Minha Origem 
 

As usuárias receberam um vídeo, onde falava sobre 
todos nós termos uma origem, pertencermos a algum 
grupo, fazermos parte de uma cultura. Após o vídeo 
sobre a Origem familiar as usuárias compartilharam 
por meio de vídeos ou de maneira escrita, sobre sua 
origem familiar. 

A 

Que família é essa? 
 

Por meio de vídeo, a atividade trouxe informações 
sobre diferentes tipos de família. Enfatizando que as 
famílias são dinâmicas e se transformam ao longo da 
história. Após o vídeo, as usuárias compartilharam por 
meio de vídeo ou representaram por meio de 
desenhos, como era a família quando eram crianças e 
como ela está atualmente. Relataram também quais 
os desafios que a pandemia covid 19 trouxe para sua 
família. 

A 

Família que dança unida 
 

De maneira lúdica as usuárias foram convidadas para 
estarem escutando uma música a qual deixamos como 
sugestão ou outra de sua preferência junto com sua 
família e gravar esse momento. A atividade 
proporcionou as usuárias construírem novas 
memórias, tornando boas recordações e fortalecendo 
os vínculos familiares. 

A 

Arvore – Nossos sonhos 
 

Uma das primeiras atitudes transformadoras é tentar 
descobrir quais são os sonhos da família e, claro, os 
sonhos individuais de cada integrante. Portanto as 
usuárias foram convidas para estarem desenhando 
uma Árvore da família. Na raiz escreveram Nossos 
Sonhos; no tronco escreveram um sonho que a família 
tem em conjunto e nas folhas escreveram os sonhos 
individuais de cada integrante. 

A 

Política Pública – 
Assistência Social 
 

Definição de Política Pública de Assistência Social, 
assim como a organização do SUAS em dois tipos de 
Proteção Social. Como proposta da semana, as 
usuárias relataram como foi o primeiro contato com a 
Política de Assistência Social. 

A 

CRAS 
 

A atividade trouxe informações sobre o CRAS, o que é, 
os serviços ofertados e quem pode usar o serviço. As 
usuárias compartilharam por meio de fotos de escritas 
se já tiveram acesso a algum serviço do CRAS e como 
foi a experiência.  

A 
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CadÚnico 
 

A atividade trouxe informações sobre o que é o 
Cadastro único, os principais programas que utilizam o 
Cadastro, como por exemplo, Programa Bolsa Família, 
Carteira do Idoso e Programa Casa Verde e Amarela. 
Assim como informações sobre quais famílias podem 
se inscrever no Cadastro Único e o como realizar o 
cadastro. A atividade proporcionou esclarecimento de 
dúvidas. 

A 

SCFV 
 

A atividade estava voltada para o SCFV, que integra o 
conjunto de serviços do SUAS. Com o principal 
objetivo de desenvolver o sentimento de 
pertencimento e de identidade. As usuárias montaram 
um quebra cabeça, o qual havia pequenas frases 
referente ao que o SCFV proporciona para os usuários.   
Para finalizar a colagem, as usuárias comentaram 
sobre a frase a qual chamou mais atenção. 

A 

Benefício Eventual 
 

Informações sobre os Benefícios Eventuais, que se 
configuram como direitos sociais legalmente 
instituídos, que visam atender às necessidades 
humanas básicas, contribuindo para o fortalecimento 
das potencialidades dos indivíduos e de seus 
familiares. Como atividade, as usuárias relataram se já 
tinham o conhecimento sobre o assunto e se por 
algum momento teve acesso a algum benefício 
eventual.  

A 

Benefícios de 
transferência de renda 
 

Transferência de renda são programas que visam o 
repasse direto de recursos dos fundos de Assistência 
Social aos beneficiários, como forma de acesso à 
renda, visando o combate à fome, à pobreza e outras 
formas de privação de direitos. Após assistirem o 
vídeo impactos do Programa Bolsa Família?, as 
usuárias compartilharam suas opiniões sobre o 
assunto e vídeo. 

A 

Avaliação de Políticas 
Públicas 
 

No kit lúdico, foi enviado uma avaliação das políticas 
públicas, junto com sachês de chás e informações 
sobre a importância da avaliação, afim de verificar a 
eficiência e quando necessário, identificar 
possibilidades de aperfeiçoamento, com vistas à 
melhoria dos processos e dos resultados. Como 
sugestão de atividades, as usuárias poderiam convidar 
uma pessoa, podendo ser um familiar da casa, para 
juntos tomarem um chá e responderem a avaliação do 

A 
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acesso à Política Pública de Assistência Social. 

Trilha da Proteção 
 
 

Para finalizar as atividades com o tema Política Pública 
de Assistência Social, as usuárias receberam o Jogo de 
tabuleiro. A “trilha da proteção social”, que destava 
alguns dos serviços ofertados para os usuários na 
proteção social básica.  

A 

Violência contra a mulher 

Após assistirem um vídeo onde ilustrava os dados de 
violência contra a mulher, as usuárias compartilharam 
por meio de vídeo e escritas, sobre os tipos de 
violência contra a mulher. Como também, de acordo 
com cada opinião, qual violência que na maioria das 
vezes em que ocorre, a mulher nem sempre percebe 
que está sendo vítima.  

A 

Mulher, você está cansada 
de quê? 

As usuárias refletiram nas informações do vídeo sobre 
as desigualdades de gênero e compartilharam por 
meio de vídeo ou escrita do que ela está cansada, seja 
por vivenciar uma situação ou de ver tantas notícias 
sobre o assunto.  

A 

Campanha, Valorização da 
mulher 
 

As usuárias elaboraram uma frase de campanha de 
valorização da mulher. Com o objetivo de despertar a 
sociedade como um todo no processo de 
sensibilização e informação sobre o assunto. 

A 

Dia internacional de 
combate de violência 
contra a mulher. 
 

Após assistirem o vídeo as usuárias compartilharam 
por meio de vídeo ou escrita o que na sua opinião era 
necessário para mudar esse cenário de violência 
contra a mulher. No segundo momento, as usuárias 
enviaram uma foto com um X vermelho na mão, 
demonstrando que estão juntas na campanha, Sinal 
vermelho contra a violência doméstica. 

A 

Seus, meus, nossos 
direitos! 
 

As usuárias receberam um vídeo e material em PDF 
sobre os Direitos Humanos. Após leitura e assistir os 
vídeos, compartilharam conosco por meio de vídeo 
e/ou de forma escrita se tinham conhecimento sobre 
os direitos humanos e se em algum momento de sua 
vida, sentiu que seu direito estava sendo violado.   

A 

Violação de direitos 
humanos no contexto da 
pandemia da covid 19 no 
Brasil 
 

Após assistirem o vídeo: Relatório aponta violação dos 
direitos humanos na pandemia, as usuárias foram 
convidadas para realizarem um reflexão sobre assunto. 
E compartilhar conosco por meio de vídeo ou de 
forma escrita, como a violação de direitos humanos 

A 
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afeta as famílias.  

Você tem Direitos, 
denuncie violações de 
direitos humanos.  
 

Após assistirem o vídeo: você tem direitos/Denuncie 
violações de direitos humanos, as usuária 
compartilharam conosco por meio de vídeo ou de 
forma escrita, sua opinião de como podemos 
contribuir para a proteção dos sujeitos de direitos, 
particularmente daqueles/as cuja condição é de maior 
risco às violações.  

A 

Dia internacional dos 
direitos humanos 
 

As usuária do Serviço, representaram o símbolo dos 
Direitos Humanos, por meio do trabalho manual. O 
símbolo combina a silhueta de uma mão aberta, 
colorida de azul, que partilha a forma com uma pomba 
a esvoaçar. Pretende ser entendido como contribuição 
pacífica para o fortalecimento dos direitos humanos e, 
como tal, ser divulgado para além de todas as 
fronteiras culturais e linguísticas 

A 

 
 
IV.VI) Ações de acompanhamento da equipe de referência 
 

Atendimentos Qtd. Principais demandas 

Atendimento social 31 

Atendimento realizado diretamente com 
o usuário do Serviços. Aproximação com 
a realidade vivenciada pelo usuário; 
dificuldade em manter as necessidades 
básicas, solicitação de apoio devido a 
questões de insegurança alimentar; 
informações sobre a procura de outros 
serviços e concessão de benefícios. 

Atendimento social – familiar 5 

Atendimento realizado com um membro 
da família do Serviço. Atendimentos 
prestados as famílias, as quais 
procuraram e foram procuradas, para que 
pudessem ser esclarecidas sobre os 
acontecimentos diários dentro do CCAS, 
conhecimento da realidade familiar, tanto 
econômica, comunitária, vulnerabilidades 
sociais diversas, prestando informações 
sobre direitos sociais. 

Atendimento à distância COVID 19 32 
Atendimento realizado diretamente com 
o usuário do Serviço. Com a finalidade de 
estabelecer escuta para as demandas de 
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fragilização vivenciadas devido ao 
distanciamento social. Bem como 
dialogar e refletir sobre relacionamento 
intrafamiliar.  

Atendimento à distância COVID 19 - Familiar 32 

Atendimento realizado com um membro 
da família do Serviço. Com a finalidade de 
estabelecer escuta para as demandas de 
fragilização vivenciadas devido ao 
distanciamento social. . Bem como 
dialogar e refletir sobre relacionamento 
intrafamiliar. 

Escuta Qualificada – Covid 19 0 

Atendimento realizados sem agendo ao 
público externo, considerando a 
necessidade de orientação e apoio a 
população, durante a pandemia.   
 

Entrevista 2 

Entrevista realizada a partir da demanda 
apresenta pelo usuário na Escuta 
Qualificada. Com objetivo de conhecer  a 
realidade social, enriquecer o processo de 
comunicação para possibilitar uma coleta 
de dados maior sobre totalidade das 
questões apresentadas. Na sequência 
realizar o cadastro da família e se possível 
a inserção do usuário em um dos Serviço 
ofertados. 
 

 
Visitas domiciliares 

Profissional Qtd. Principais demandas 

Assistente social 10 

As principais demandas das visitas domiciliares, objetivou-se no 
acompanhamento das famílias, em vulnerabilidades sociais 
e/ou violações de direitos com a finalidade de conhecer e 
compreender melhor a realidade do contexto familiar, e 
socioterritorial com o intuito de garantir o acesso direitos, 
potencializando os vínculos e as habilidades existentes. 
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Benefícios eventuais Qtd. Principais demandas 

Cesta de alimentos 1 

Concedido à famílias em situação de pobreza 
e/ou insegurança alimentar, proporcionando 
complementação alimentar. E para as famílias 
que mesmo trabalhando, estão em situação 
de vulnerabilidade resultante de uma 
contingência momentânea 

Cesta de alimentos – Calamidades 176 

Concedido à famílias em situação de pobreza 
e/ou insegurança alimentar, proporcionando 
complementação alimentar no período de 
maior permanência das crianças e 
adolescentes em suas residências. E para as 
famílias que mesmo trabalhando, estão em 
situação de vulnerabilidade resultante de 
uma contingência momentânea no período 
da pandemia covid 19.  

Cobertores – Campanha Emergencial 
Sazonal de Inverno 1 

A Campanha Diga Sim – beneficiou os 
usuários mais vulneráveis e a partir das 
vulnerabilidades identificadas, as famílias 
foram beneficiadas com cobertor. 

Kit de higiene e limpeza – COVID-19 137 

Muitas famílias precisaram ficar em casa,  por 
medidas de segurança. Aumentando o 
número de famílias em situação de 
vulnerabilidades socioeconômica, sem ter 
como prover as necessidades básicas. Diante 
da situação, foram entregues as famílias kit de 
limpeza como forma de orientar e  estimular 
as famílias a manterem o hábito regular de 
limpeza, para a prevenção do coronavírus. 

Máscara caseira – COVID 19 216 

Neste momento de pandemia do novo 
coronavírus, tendo como base a proteção 
individual e coletiva, fez–se necessário a 
entrega de máscara caseira de proteção 
seguindo as orientações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), como forma de 
prevenir e reforçar a necessidade de 
manutenção do distanciamento e das 
medidas de higiene para o combate à COVID 
19. 
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Benefícios complementares Qtd Descrição 

Cesta de alimentos – Natal 16 

Concedido às famílias de usuários em 
situação de pobreza e/ou insegurança 
alimentar, proporcionando complementação 
alimentar no período de maior permanência 
de jovens e adultos em suas residências. 

Alimentos não perecíveis 5 
Concedido às famílias de usuários em 
situação de pobreza e/ou insegurança 
alimentar. 

Alimentos perecíveis 119 
Concedido às famílias de usuários em 
situação de pobreza e/ou insegurança 
alimentar. 

Kit lúdico 129 

Material ofertado na execução das atividades 
não presenciais desenvolvidas no decorrer do 
isolamento social em decorrência da covid-
19. 

 
IV.VII) Articulação com o CRAS, CREAS e a Rede de Serviços 
 

Articulações Intersetoriais e Interdisciplinares 
Nome Tipo de articulação Realizadas Recebidas 

CREAS II Encaminhamento 1  
CRAS CARÁ-CARÁ  2  

 
IV.VIII) Participação, Monitoramento e Avaliação das atividades 

 
1 – Ações participativas dos usuários 
 
a) na elaboração das atividades: As atividades foram elaboradas a partir de demandas 
apresentadas pelas usuárias, já conhecidas pela equipe de referência, entre outras que emergiram o 
cenário de pandemia. Por meio dos atendimento presenciais e à distância, as usuárias sinalizaram, 
os temas que gostariam que fossem abordados.  
 
b) na execução das atividades: As atividades propostas foram elaboradas e executadas pela 
Assistente Social, com apoio e acompanhamento da Supervisão Social.  Ao longo da execução das 
atividades, as usuários eram estimuladas a participarem compartilhando fotos e vídeos das 
atividades realizadas, por meio do WhatsApp. Muitas usuárias expressaram sua opinião a respeito 
do conteúdo, interagiram e compartilharam suas vivências e experiências. 
 
c) na avaliação das atividades: Foram analisadas as atividades não presenciais advindas do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Vivência Solidária, pelo retorno por meio de fotos e 
vídeo enviados pelo WhatsApp. A partir do contato realizado pela Assistente Social no atendimento 
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à distância – Covid 19 e presencial, usuárias que não possuem acesso à internet, deram o retorno 
das atividades não presenciais, relatando como foi a execução.  
 
 
2 – Resultados alcançados no monitoramento e na avaliação 
 

Alcance das metas Número Percentual 
Usuários atendidos diretamente 51 100,0% 
Pessoas beneficiadas indiretamente pelo serviço 71 100,0% 
Usuários que receberam pelo menos uma visita domiciliar no 
ano 6 23,08% 

Média de participação dos usuários nas atividades 
(frequência) 16 100% 

 

Alcance dos Objetivos 

Objetivo geral: 

A realização das atividades foram organizadas através dos eixos orientadores  por meio de 
percursos, provendo as aquisições previstas pela Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais para as usuárias. As atividades promoveram a  prevenção de situações de 
vulnerabilidade e risco social tendo em vista o estímulo ao protagonismo individual e familiar por 
meio do acesso ao universo informacional que estimulou o envolvimento nas decisões e controle 
social intrínsecos aos paradigmas do SUAS. Diante das propostas das atividades não presencias, 
houve retorno significativo.  

Objetivos específicos Resultados obtidos 

Promover aquisições sociais e materiais aos 
usuários, potencializando o protagonismo e a 
autonomia. 

Viabilização do acesso a benefícios 
socioassistenciais de suprimento às 
necessidades básicas e prioritárias no auxílio 
a autonomia familiar e suporte ao 
sentimento de suprimento às demandas dos 
demais componentes da família enquanto 
figura de liderança e responsabilidade 
frente aos mesmos. 

Possibilitar a ampliação do universo informacional, 
artístico e cultural, bem como estimular o 
desenvolvimento de potencialidades, habilidades, 
talentos e propiciar sua formação cidadã. 

Por meio das atividades, foi possível 
proporcionar maior ampliação da visão 
crítica e do despertar das habilidades 
pessoais e conjuntas destacando talentos 
rumo a construção de um novo exercício de 
práticas cidadãs. 

Assegurar espaços de referência para o convívio 
grupal, comunitário e social e o desenvolvimento 

As atividades possibilitaram maior estímulo 
a valorização do espaço de referência 
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de relações de afetividade, solidariedade e 
respeito a diversidade. 

familiar com participação direta na proteção 
dos interesses comunitários sociais e de 
saúde, promovendo a solidariedade no 
enfrentamento ao momento de comoção 
conjunta territorial respeitando 
mutuamente os limites e as possibilidades. 

Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e 
comunitários, possibilitando a superação de 
situações de fragilidade social vivenciadas. 

Fortalecimento da convivência familiar 
mantendo a referenciação comunitária  no 
processo de enfrentamento e superação de 
isolamento social construindo estratégias de 
promoção de subsistência e de 
fortalecimento familiar e social. 

Promover acesso a benefícios, serviços 
socioassistenciais e aos demais serviços setoriais, 
contribuindo para a inserção das famílias na Rede 
de Proteção Social e para o usufruto de direitos. 

Com as atividades foi possível  fomentar a 
inserção e acompanhamento das famílias 
em todas as instâncias que complementam 
a política de assistência social, na busca pela 
garantia efetiva de acesso a direitos e 
enfrentamento a diminuição dos riscos e 
vulnerabilidades sociais. 

Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da 
formação profissional como direito de cidadania. 

Promoção da valorização do trabalho, seja 
em qualquer instancia de atuação, 
reconhecendo a importância da formação e 
da capacitação profissional no alcance das 
metas, bem como o alcance de direitos e 
cumprimento de deveres na construção da 
cidadania. 

Contribuir para a inserção, reinserção e 
permanência dos usuários no sistema educacional 
e no mundo do trabalho. 

Incentivo por meio das atividades propostas 
a reinserção no sistema educacional com 
vias a novos passos dentro da caminhada 
para inserir-se no mundo do trabalho com a 
perspectiva de melhorar a rentabilidade e 
sustentabilidade familiar impactando 
diretamente na elevação da estima e do 
empoderamento econômico-social. 

Refletir sobre valores éticos na sociedade 
moderna, estimulando o pensamento crítico e 
favorecendo a formação da Cidadania Irrestrita. 

Reflexões oriundas das temáticas propostas 
ao longo do ano para a manutenção e a 
renovação de valores mediante a 
necessidade de reavaliar o papel de cada 
“ser” em sua vivência humana despertando 



LEGIÃO DA BOA VONTADE 
Diretor-Presidente: José de Paiva Netto 
Superintendência Social  
Centro Comunitário de Assistência Social  
 

 
 
 
 

 
 

49 
________________________________________________________________________________ 

Centro Comunitário de Assistência Social da LBV 
Avenida Visconde de Mauá, nº 750 – Oficinas, Ponta Grossa/PR  

CEP: 84040-290| telefone (42) 3224-0422 
 

o cidadão planetário do novo milênio e do 
novo conceito de normalidade pós 
pandemia. 

Propiciar vivências que valorizam as experiências 
que estimulem e potencializem a condição de 
escolher e decidir, contribuindo para o 
desenvolvimento da autonomia e protagonismo 
social dos jovens e adultos, estimulando a 
participação na vida pública no território, 
ampliando seu espaço de atuação para além do 
território além de desenvolver competências para 
a compreensão crítica da realidade social e do 
mundo contemporâneo. 

Proposição de diálogos e construções 
ideológicas a partir da visão crítica e 
analítica de cada temática proposta no 
processo de aprimoramento da percepção 
individual e coletiva com vias a preparação 
para o engajamento nas discussões 
territoriais e da vida pública, despertando 
novas habilidades e talentos que as 
habilitem para o empoderamento pessoal e 
protagonismo coletivo nos mais amplos 
espaços de direito. 
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Unidade: Centro Comunitário de Assistência Social 
Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos – CCAS 
Nome: Vida Plena 
 
III. Serviço de Convivência para Idosos  
 
V.I) Período de funcionamento do Serviço: De quarta-feira, exceto feriados, com frequência 
semanal de 01 dias, previamente estabelecidos e em turnos de até 02 horas. 
 
VI.II) Público Alvo Atendido no Serviço 
 
Capacidade de Atendimento: 15 

Total de usuários 4: 10 
 

Faixa Etária Nº de usuários % de usuários 
60 a 79 anos 10 100% 

 
Gênero Nº de usuários % de usuários 
Feminino 10 100% 

 
Cor/ etnia Nº de usuários % de usuários 
Branca 9 90% 
Parda 1 10% 

 
Deficiência e outros Nº de usuários % de usuários 
Nenhuma 10 100% 

 
Escolaridade Nº de usuários % de usuários 
Ensino Fundamental – cursando 1 10% 
Ensino Fundamental – incompleto 7 70% 
Ensino Médio – completo 2 20% 

 
Inserção no mercado de trabalho Nº de usuários % de usuários 
Aposentado 2 20% 
Autônomo 1 10% 
Auxílio doença 1 10% 
Do lar 2 20% 
Pensionista (renda única) 4 40% 

 
Situações prioritárias e indicadores de vulnerabilidade Nº de usuários % de usuários 
                                           
4 Este número compreende a rotatividade de usuários ocorrida no decorrer do ano.  
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Vítima de negligência 1 10% 
Obs.: quantidade de usuários que se encontravam nas situações prioritárias quando inseridos no serviço ou 
que foram encaminhados por órgãos de proteção com tais diagnósticos/avaliações. 
 
Total de famílias de usuários do Serviço: 77 
 
Perfil familiar: 
Indicadores de vulnerabilidade nos membros das famílias Nº de membros das famílias 
Egresso ou em cumprimento de pena 1 

 
Renda familiar Nº de famílias % de famílias 
Até 1 salário mínimo 3 30% 
Acima de 1, até 2 salários mínimos 2 20% 
Acima de 2, até 4 salários mínimos 3 30 
Acima de 4, até 6 salários mínimos 2 20 

 
 
 
VI.III) Estrutura para a execução do serviço 
 

a) Recurso Financeiro: R$ 22.552,46 
 
A oferta do Serviço é gratuita, não havendo nenhum tipo de contrapartida por parte dos 
usuários. 
 

b) Recursos Humanos: 
 

Quadro de Pessoal 
Quant. Função Escolaridade Regime Carga horária 

1 Gestor Social Ensino Médio Completo CLT 220h/mês 
1 Assistente Social Pós Graduação CLT 150h/mês 
1 Educador Social Superior completo CLT 220h/mês 
1 Auxiliar Operacional Ensino Médio Incompleto CLT 220h/mês 
1 Cozinheiro Ensino Médio Incompleto CLT 220h/mês 
1 Serviços Gerais Ensino Médio Completo CLT 220h/mês 
6 Número de funcionários remunerados 
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VI.IV. Abrangência Territorial 
 

Abrangência Territorial 

CRAS Zona/Região 
do município Bairros de residência dos usuários Nº de famílias 

CRAS 26 de Outubro Centro Centro. 0 

CRAS CARÁ-CARÁ Oficinas 

Amália I e II, Colônia dona Luiza, 
Belém, Cipa, Estrela do Lago, 
Guaíra, Jd. Europa, Jd. Itália e 
Oficinas. 

10 

CRAS Nova Rússia Nova Russia Centro, Gralha Azul e Nova Russia 0 
Total 10 

 
Caracterização do bairro onde a unidade está situada: O Centro Comunitário de Assistência Social 

da LBV – Legião da Boa Vontade, está localizada no Bairro de Oficinas, à Rua Visconde de Mauá, 750, 

com uma população aproximada de 20.414 habitantes. A população residente no bairro, tem acesso 

fácil a mercados, padarias, lojas e farmácias. Além de contar com espaços de laser como praças e 

restaurantes. Oficinas é um bairro que possui localização estratégica. Fica a poucos minutos da 

região central da cidade e tem acesso a BR-376. Outra vantagem do bairro Oficinas é a maior 

proximidade do Parque Industrial de Ponta Grossa, considerado um dos maiores do Estado. Quanto 

aos equipamentos de saúde na região onde a Legião da Boa Vontade, tem maior número de 

atendidos, consta: US – Aloizio Grochoski, US – Jayme Gusmann, US – Júlio Azevedo, US – Otoniel 

dos Santos Pimentel, CAS Oficinas, Hospital da Criança Professor João Vargas de Oliveira, US – 

Agostinho Brenner e US – Lauro Muller. Escolas que atendem no bairro Oficinas são: 04 Escolas 

Municipais – Humberto Cordeiro; Professora Loise Foltran de Lara; Prefeito Theodoro Batista Rosa, 

Professora Zahira Catta Preta Mello; 03 CMEIs – Ana Neri; Geraldo Woyciechowski; Miguel Abrão 

Ajuz Neto e 03 Escolas Estaduais – Jesus Divino Operário; Maestro Bento Mossurunga; Professor 

Colares. O órgão responsável pelo planejamento, coordenação e execução da Política Municipal de 

Assistência Social e pela gestão do SUAS no município de Ponta Grossa é a FASPG – Fundação de 

Assistência Social de Ponta Grossa, a rede governamental existente no território do CCAS são:  

Centros de Referência da Assistência Social – CRAS Cará-Cará, CRAS Vila XV, Centros de Convivência 

do Idoso - CECON Cará-Cará.  Rede não governamental: Casa do menor irmãos CAVANIS, Instituto 

João XXIII e Instituto Educacional Duque de Caxias – Escola de Guarda Mirins Tenente Antônio João. 
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Equipamentos da assistência social de Proteção Social Especial existentes no território do CCAS - 

Média Complexidade: CREAS. Alta Complexidade rede não governamental: Instituto João XXIII e 

Núcleo Promocional Pequeno Anjo. 

 
Referenciamento Nº de famílias % de famílias 
CRAS CARÁ-CARÁ 3 30% 
Total de referenciadas 3 

 
VI.V) Etapas de execução do serviço 
 

Inserção no serviço 
Formas de acesso dos usuários Nº de usuários % de usuários 
Usuários remanescentes de 2020 10 100% 
Usuários encaminhados pelo CRAS (2021) 0 00% 
Usuários encaminhados pelo CREAS (2021) 0 00% 
Usuários encaminhados por outros órgãos (2021) 0 00% 
Usuários de demanda espontânea (2021) 0 0% 
Total 10  

 
Formação dos Grupos do Serviço 

Grupos Quantidade de usuário em cada grupo 
Periodicidade 

Dias da Semana Horário 
A 15 Quartaª feira 13h30 às 

15h 
 
Atividades realizadas 
 

Cidadania O que foi trabalhado Grupo(s) 
Atividades I Não Presenciais 

Dia da Mulher                         
 

Direitos das mulheres no Brasil – Reflexão por MEIO 
de atividades impressas e vídeo Propiciaram as 
usuárias momento de reflexão sobre os seus direitos. 
Desse modo, as atividades contribuíram para que as 
usuárias ampliassem a sua capacidade de analisar, 
comparar, refletir e acessar informações de interesse 
individual e coletivo. 

A 

Igualdade de gênero 
 

Reflexão sobre igualdade de gênero por meio de 
música e perguntas sobre o assunto. A 

Arvore da família 
 

Árvore genealógica – Com o objetivo de reconhecer a 
própria estrutura familiar e entender a diversidade e 
diferentes configurações familiares atuais. 

A 
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Nome desenhado 

As usuárias representaram o próprio nome, por meio 
do trabalho manual. A atividade possibilitou a 
expressão de sentimentos profundos.  
 

A 

Autocuidado  
 

As usuária receberam um vídeo da Assistente Social, 
relatando a importância do autocuidado, com o auxílio 
do educador que demonstrou como realizar  
alongamentos.  

A 

Automassagem 
 

Reflexão sobre os benefícios tanto emocionais quantos 
físicos para quem pratica a automassagem.  Através de 
vídeo, demonstração de como é realizada a 
automassagem nas mãos. 

A 

Faço parte do 
Envelhecimento 
Populacional ? 
 

Após reflexão sobre o envelhecimento populacional, 
as usuárias compartilharam por meio de textos, ou 
áudios, mudanças que puderam acompanhar, como 
por exemplo, as campanhas de vacinação. 

A 

Autoconhecimento 

As usuárias representaram través do trabalho manual, 
(pintura, bordado, crochê, etc.)  o sentimento que as 
trazem alegria, após escutarem uma música com o 
tema Agradecer. 

A 

O lugar onde moro 
 

Definição de território por meio de vídeo. A atividade 
contribuiu para que as usuárias ampliassem a sua 
capacidade de refletir sobre o lugar onde vivem. 

A 

Território Vivido 
 

Reflexão sobre as características do bairro onde 
moram, bem como as diferentes culturas, hábitos e 
costumes. As usuárias, por meio da atividade, 
compreenderam que conhecer o lugar em que vivem é 
fundamental para que os sujeitos se entendam, 
conheçam e respeitem suas próprias histórias. 

A 

Mapa Afetivo 
 

Definição de Mapa Afetivo, instrumento que simplifica 
o acesso aos sentimentos dos indivíduos em relação 
ao território onde vivem. As usuárias registraram  no 
papel e compartilharam por meio de fotos, nomes de 
lugares que remetem a afetos, convivências e 
experiências marcantes.  

A 

Maquete – Meu bairro, 
meu lugar de viver 

Construção de maquete, a qual permite trabalhar de 
forma visível e acessível os pontos de vista, 
perspectiva e projeção do território. De maneira 
simples, a atividade possibilitou que, as usuárias, 
pudessem materializar seu espaço em um tamanho 
reduzido. 

A 

18 de maio - Dia Nacional As usuárias receberam por meio de vídeo, informações  
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de Combate ao Abuso e a 
Exploração sexual de 
Crianças e Adolescentes 

sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 

Dia Mundial de Combate 
ao Trabalho Infantil 

Reflexão sobre a importância da data, oportunidade 
para sensibilizar, informar, debater e dar destaque ao 
combate a essa violação de direitos de crianças e 
adolescentes.  

A 

É da nossa conta 
 

Por meio de vídeo, foi trabalhado os temas: como o 
trabalho Infantil afeta a vida das crianças; de quem é o 
dever de proteger as crianças e como podemos 
denunciar. 

A 

Entrevista – Roteiro na 
mão 
 

Com o intuito de que a campanha alcance cada vez 
mais pessoas, a terceira atividade do mês foi 
trabalhado uma Entrevista, onde a usuária seguiu um 
roteiro de perguntas sobre o tema Trabalho Infantil, 
escolheu uma pessoa e compartilhou informações que 
adquiriu nas atividades anteriores. 

A 

Juntos contra o trabalho 
Infantil 
 

As usuária foram convidas para estarem produzindo 
por meio do trabalho manual, o símbolo da campanha 
do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil – Um 
Cata-vento colorido, que simboliza o respeito à criança 
e à diversidade da raça e de gênero, inspirando a 
mobilização, a geração de energia capaz de mudar a 
situação de milhões de crianças exploradas como 
mão-de-obra em todo mundo. 

A 

Memória Individual 
 

Definição de memória individual por meio de vídeo. As 
usuárias foram convidadas para estarem criando uma 
caixa da memória, com objetos, fotografias, livros, algo 
que representasse uma história, algum fato 
importante em suas vidas. 

A 

Memória coletiva 
 

Após o vídeo sobre memórias coletivas, formadas 
pelos fatos e aspectos julgados relevantes e que são 
guardados como memória oficial da sociedade mais 
ampla. As usuárias compartilharam por meio de 
escritas e fotos uma memória coletiva, pertencente a 
sua história.  
 

A 

Registro Fotográfico 
 

Reflexão sobre fotografias. Olhar imagens de outras 
épocas é reviver um pouco das emoções e 
sentimentos experimentados. As usuárias 
compartilharam uma foto representando uma 
memória individual, que trouxesse emoções e 

A 
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sentimentos vividos. E outra foto representando uma 
memória coletiva. 

Resgate e valorização da 
cultura 
 

A cultura é compreendida como os comportamentos, 
tradições e conhecimentos de um determinado grupo 
social. Como atividade, as usuárias compartilharam 
por meio de escritas e áudios suas experiências, 
conhecimentos, crenças e costumes que adquiriram 
em família e/ou de sua localidade, sendo valorizada a 
contribuição de cada uma na atividade, fortalecendo 
sua participação. 

A 

Minha Origem 
 

As usuárias receberam um vídeo, onde falava sobre 
todos nós termos uma origem, pertencermos a algum 
grupo, fazermos parte de uma cultura. Após o vídeo 
sobre a Origem familiar as usuárias compartilharam 
por meio de vídeos ou de maneira escrita, sobre sua 
origem familiar. 

A 

Envelheço com quem? 
 

Por meio de vídeo, a atividade trouxe informações 
sobre diferentes tipos de família. Enfatizando que as 
famílias são dinâmicas e se transformam ao longo da 
história. Após o vídeo, as usuárias compartilharam por 
meio de vídeo ou representaram por meio de 
desenhos, como era a família quando eram crianças e 
como ela está atualmente. Relataram também quais 
os desafios que a pandemia covid 19 trouxe para sua 
família. 

A 

Envelhecimento e a 
relação familiar 
 

Após vídeo onde falava sobre o envelhecimento 
populacional, as usuárias compartilharam por meio de 
vídeo e escrita, como se sentiam em relação às 
pessoas com quem convivem, na comunidade, nos 
serviços em que utilizam, na padaria, no mercado, na 
feira, na praça etc... e se sentiam respeitadas e 
valorizadas em sua família e comunidade. 

A 

Arvore – Nossos sonhos 
 

Uma das primeiras atitudes transformadoras é tentar 
descobrir quais são os sonhos da família e, claro, os 
sonhos individuais de cada integrante. Portanto as 
usuárias foram convidas para estarem desenhando 
uma Árvore da família. Na raiz escreveram Nossos 
Sonhos; no tronco escreveram um sonho que a família 
tem em conjunto e nas folhas escreveram os sonhos 
individuais de cada integrante. 

A 

Política Pública – 
Assistência Social 

Definição de Política Pública de Assistência Social, 
assim como a organização do SUAS em dois tipos de A 
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 Proteção Social. Como proposta da semana, as 
usuárias relataram como foi o primeiro contato com a 
Política de Assistência Social. 

CRAS 
 

A atividade trouxe informações sobre o CRAS, o que é, 
os serviços ofertados e quem pode usar o serviço. As 
usuárias compartilharam por meio de fotos de escritas 
se já tiveram acesso a algum serviço do CRAS e como 
foi a experiência.  

A 

CadÚnico 
 

A atividade trouxe informações sobre o que é o 
Cadastro único, os principais programas que utilizam o 
Cadastro, como por exemplo, Programa Bolsa Família, 
Carteira do Idoso e Programa Casa Verde e Amarela. 
Assim como informações sobre quais famílias podem 
se inscrever no Cadastro Único e o como realizar o 
cadastro. A atividade proporcionou esclarecimento de 
dúvidas. 

A 

SCFV 
 

A atividade estava voltada para o SCFV, que integra o 
conjunto de serviços do SUAS. Com o principal 
objetivo de desenvolver o sentimento de 
pertencimento e de identidade. As usuárias montaram 
um quebra cabeça, o qual havia pequenas frases 
referente ao que o SCFV proporciona para os usuários.   
Para finalizar a colagem, as usuárias comentaram 
sobre a frase a qual chamou mais atenção. 

A 

Benefício Eventual 
 

Informações sobre os Benefícios Eventuais, que se 
configuram como direitos sociais legalmente 
instituídos, que visam atender às necessidades 
humanas básicas, contribuindo para o fortalecimento 
das potencialidades dos indivíduos e de seus 
familiares. Como atividade, as usuárias relataram se já 
tinham o conhecimento sobre o assunto e se por 
algum momento teve acesso a algum benefício 
eventual.  

A 

Benefícios de 
transferência de renda 
 

Transferência de renda são programas que visam o 
repasse direto de recursos dos fundos de Assistência 
Social aos beneficiários, como forma de acesso à 
renda, visando o combate à fome, à pobreza e outras 
formas de privação de direitos. Após assistirem o 
vídeo impactos do Programa Bolsa Família?, as 
usuárias compartilharam suas opiniões sobre o 
assunto e vídeo. 

A 

Avaliação de Políticas No kit lúdico, foi enviado uma avaliação das políticas A 
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Públicas 
 

públicas, junto com sachês de chás e informações 
sobre a importância da avaliação, afim de verificar a 
eficiência e quando necessário, identificar 
possibilidades de aperfeiçoamento, com vistas à 
melhoria dos processos e dos resultados. Como 
sugestão de atividades, as usuárias poderiam convidar 
uma pessoa, podendo ser um familiar da casa, para 
juntos tomarem um chá e responderem a avaliação do 
acesso à Política Pública de Assistência Social. 

Trilha da Proteção 
 
 

Para finalizar as atividades com o tema Política Pública 
de Assistência Social, as usuárias receberam o Jogo de 
tabuleiro. A “trilha da proteção social”, que destacava 
alguns dos serviços ofertados para os usuários na 
proteção social básica.  

A 

Violência contra o idoso 

Após assistirem um vídeo sobre a violência contra os 
idoso na pandemia, as usuárias compartilharam por 
meio de vídeo e escritas sobre quais os tipos te 
violência que já ouviram falar e em quais ambientes a 
violência pode ocorrer.  

A 

Sociedade para todas as 
idades 

As usuárias elaboraram uma frase de campanha de 
valorização da pessoa idosa. Com o objetivo de 
despertar a sociedade como um todo no processo de 
sensibilização para coibir, diminuir e amenizar o 
sofrimento da pessoa idosa contra a violência 

A 

A luta por outros direitos 
 

Trabalhado por meio de vídeo e informações 
impressas sobre o direito ser uma luta incessante que 
nunca acaba, onde todos na sociedade, sendo ele o 
governo ou um simples artesão, participam porque é 
de interesse coletivo. As usuárias refletir sobre as 
dificuldades enfrentadas na comunidade onde vive, 
identificaram um problema que poderia ser 
solucionado com a organização e reivindicação, 
citando uma sugestão para a solução do “problema”. 

A 

Dia internacional de 
combate de violência 
contra a mulher. 
 

Após assistirem o vídeo as usuárias compartilharam 
por meio de vídeo ou escrita o que na sua opinião era 
necessário para mudar esse cenário de violência 
contra a mulher. No segundo momento, as usuárias 
enviaram uma foto com um X vermelho na mão, 
demonstrando que estão juntas na campanha, Sinal 
vermelho contra a violência doméstica. 

A 

Seus, meus, nossos As usuárias receberam um vídeo e material em PDF A 
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direitos! 
 

sobre os Direitos Humanos. Após leitura e assistir os 
vídeos, compartilharam conosco por meio de vídeo 
e/ou de forma escrita se tinham conhecimento sobre 
os direitos humanos e se em algum momento de sua 
vida, sentiu que seu direito estava sendo violado.   

Violação de direitos 
humanos no contexto da 
pandemia da covid 19 no 
Brasil 
 

Após assistirem o vídeo: Relatório aponta violação dos 
direitos humanos na pandemia, as usuárias foram 
convidadas para realizarem um reflexão sobre assunto. 
E compartilhar conosco por meio de vídeo ou de 
forma escrita, como a violação de direitos humanos 
afeta as famílias.  

A 

Você tem Direitos, 
denuncie violações de 
direitos humanos.  
 

Após assistirem o vídeo: você tem direitos/Denuncie 
violações de direitos humanos, as usuária 
compartilharam conosco por meio de vídeo ou de 
forma escrita, sua opinião de como podemos 
contribuir para a proteção dos sujeitos de direitos, 
particularmente daqueles/as cuja condição é de maior 
risco às violações.  

A 

Dia internacional dos 
direitos humanos 
 

As usuária do Serviço, representaram o símbolo dos 
Direitos Humanos, por meio do trabalho manual. O 
símbolo combina a silhueta de uma mão aberta, 
colorida de azul, que partilha a forma com uma pomba 
a esvoaçar. Pretende ser entendido como contribuição 
pacífica para o fortalecimento dos direitos humanos e, 
como tal, ser divulgado para além de todas as 
fronteiras culturais e linguísticas 

A 

 
 

VI.VI) Ações de acompanhamento da equipe de referência 
 

Atendimentos  Qtd. Principais demandas 

Atendimento social 14 

Atendimento realizado diretamente 
com o usuário do Serviço. Aproximação 
com a realidade vivenciada pelo 
usuário; dificuldade em manter as 
necessidades básicas, solicitação de 
apoio devido a questões de insegurança 
alimentar; informações sobre a procura 
de outros serviços e concessão de 
benefícios. 

Atendimento social – familiar 1 
Atendimento realizado com um 
membro da família do Serviço. 
Conhecimento da realidade familiar,  
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econômica, comunitária, 
vulnerabilidades sociais diversas. 
Prestando informações sobre direitos 
sociais. 

Atendimento à distância COVID 19 17 

Atendimento realizado diretamente 
com o usuário do Serviço. Com a 
finalidade de estabelecer escuta para as 
demandas de fragilização vivenciadas 
devido ao distanciamento social. Bem 
como dialogar e refletir sobre 
relacionamento intrafamiliar. 

Atendimento à distância COVID 19 – familiar  11 

Atendimento realizado com um 
membro da família do Serviço. Com a 
finalidade de estabelecer escuta para as 
demandas de fragilização vivenciadas 
devido ao distanciamento social. . Bem 
como dialogar e refletir sobre 
relacionamento intrafamiliar. 

 
Visitas domiciliares 

Profissional Qtd. Principais demandas 

Assistente social 3 

As principais demandas das visitas domiciliares, objetivou-se no 
acompanhamento das usuárias, em vulnerabilidades sociais e/ou 
violações de direitos com a finalidade de conhecer e 
compreender melhor a realidade do contexto familiar, e 
socioterritorial com o intuito de garantir o acesso direitos, 
potencializando os vínculos e as habilidades existentes. 

 
Encontro com famílias 

Mês Tema 

Fevereiro à 
dezembro 

Devido ao momento de pandemia não foi possível realizar os Encontros de Família, 
considerando a suspensão da atividade presencial para evitar aglomerações e o 
avanço do Coronavírus. 

 
Benefícios eventuais Qtd. Principais demandas 

Cesta de alimentos – Calamidades 73 

Concedido à famílias em situação de pobreza 
e/ou insegurança alimentar, proporcionando 
complementação alimentar no período de 
maior permanência das crianças e 
adolescentes em suas residências. E para as 
famílias que mesmo trabalhando, estão em 
situação de vulnerabilidade resultante de 
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uma contingência momentânea no período 
da pandemia covid 19.  

Cobertores – Campanha Emergencial 
Sazonal de Inverno 9 

A Campanha Diga Sim – beneficiou os 
usuários mais vulneráveis e a partir das 
vulnerabilidades identificadas, as famílias 
foram beneficiadas com cobertor. 

Kit de higiene e limpeza – COVID-19 74 

Muitas famílias precisaram ficar em casa,  por 
medidas de segurança. Aumentando o 
número de famílias em situação de 
vulnerabilidades socioeconômica, sem ter 
como prover as necessidades básicas. Diante 
da situação, foram entregues as famílias kit de 
limpeza como forma de orientar e  estimular 
as famílias a manterem o hábito regular de 
limpeza, para a prevenção do coronavírus. 

Máscara caseira – COVID 19 111 

Neste momento de pandemia do novo 
coronavírus, tendo como base a proteção 
individual e coletiva, fez–se necessário a 
entrega de máscara caseira de proteção 
seguindo as orientações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), como forma de 
prevenir e reforçar a necessidade de 
manutenção do distanciamento e das 
medidas de higiene para o combate à COVID 
19. 

 
Benefícios complementares Qtd Descrição 

Cesta de alimentos – Natal 9 

Concedido às famílias de usuários em 
situação de pobreza e/ou insegurança 
alimentar, proporcionando complementação 
alimentar no período de maior permanência 
de membros da família em suas residências. 

Alimentos não perecíveis 4 
Concedido às famílias de usuários em 
situação de pobreza e/ou insegurança 
alimentar. 

Alimentos perecíveis 51 
Concedido às famílias de usuários em 
situação de pobreza e/ou insegurança 
alimentar. 

Kit lúdico 71 

Material ofertado na execução das atividades 
não presenciais desenvolvidas no decorrer do 
isolamento social em decorrência da covid-
19. 
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VI.VII) Articulação com o CRAS, CREAS e a Rede de Serviços 
 

Articulações Intersetoriais e Interdisciplinares 
Nome Tipo de articulação Realizadas Recebidas 

Unidade de Saúde – Aluízio 
Grochoski 

Encaminhamento 1  

CRAS CARÁ-CARÁ Encaminhamento 2  
 
VI.VIII) Participação, Monitoramento e Avaliação das atividades 

 
1 – Ações participativas dos usuários 
 
a) na elaboração das atividades: As atividades foram elaboradas a partir de demandas 
apresentadas pelas usuárias, já conhecidas pela equipe de referência, entre outras que emergiram o 
cenário de pandemia. Por meio dos atendimento presenciais e à distância, as usuárias sinalizaram, 
os temas que gostariam que fossem abordados.  
 
b) na execução das atividades: As atividades propostas foram elaboradas e executadas pela 
Assistente Social, com apoio e acompanhamento da Supervisão Social.  Ao longo da execução das 
atividades, as usuários eram estimuladas a participarem compartilhando fotos e vídeos das 
atividades realizadas, por meio do WhatsApp. Muitas usuárias expressaram sua opinião a respeito 
do conteúdo, interagiram e compartilharam suas vivências e experiências. 
 
c) na avaliação das atividades: Foram analisadas as atividades não presenciais advindas do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Vida Plena, pelo retorno por meio de fotos e vídeo 
enviados pelo WhatsApp. A partir do contato realizado pela Assistente Social no atendimento à 
distância – Covid 19 e presencial, usuárias que não possuem acesso à internet, deram o retorno das 
atividades não presenciais, relatando como foi a execução.  
 
 
2 – Resultados alcançados no monitoramento e na avaliação 
 

Alcance das metas Número Percentual 
Usuários atendidos diretamente 10 100,0% 
Pessoas beneficiadas indiretamente pelo serviço 25  
Usuários que receberam pelo menos uma visita domiciliar no 
ano 3 30% 

Média de participação dos usuários nas atividades 
(frequência) 8 80% 
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Alcance dos Objetivos 

Objetivo geral: 

A realização das atividades foram organizadas através dos eixos orientadores  por meio de 
percursos, provendo as aquisições previstas pela Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais para as usuárias. As atividades promoveram a  prevenção de situações de 
vulnerabilidade e risco social tendo em vista o estímulo ao protagonismo individual e familiar por 
meio do acesso ao universo informacional que estimulou o envolvimento nas decisões e controle 
social intrínsecos aos paradigmas do SUAS. Observou-se também redução de situação de 
isolamento, visto que as usuárias deste serviço receberam com frequência visitas de netos e/ou 
filhos para estarem auxiliando na execução das atividades não presenciais. As usuárias que 
residem com filho e/ou netos relataram que passaram mais tempos juntos. Diante das propostas 
das atividades não presencias, houve retorno significativo.  

Objetivos específicos Resultados obtidos 

Contribuir para um processo de envelhecimento 
ativo, saudável e autônomo. 

Viabilização do acesso a benefícios 
socioassistenciais de suprimento às 
necessidades básicas e prioritárias no auxílio 
a autonomia familiar e suporte ao 
sentimento de suprimento às demandas dos 
demais componentes da família enquanto 
figura de liderança e responsabilidade 
frente aos mesmos. 

Assegurar espaço de encontro para os idosos e 
encontros intergeracionais de modo a promover a 
convivência comunitária. 

As atividades possibilitaram maior estímulo 
a valorização do espaço de referência 
familiar com participação direta na proteção 
dos interesses comunitários sociais e de 
saúde, promovendo a solidariedade no 
enfrentamento ao momento de comoção 
conjunta territorial respeitando 
mutuamente os limites e as possibilidades 
envoltas nesse novo contexto. 

Detectar necessidades e motivações e desenvolver 
potencialidades e capacidades para novos projetos 
de vida. 

Por meio das atividades foi possível 
proporcionar maior ampliação da visão 
crítica e do despertar das habilidades 
pessoais e conjuntas destacando talentos 
rumo a construção de um novo exercício de 
práticas cidadãs. 

Fortalecer a função protetiva da família, 
contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida. 

A partir da compreensão da realidade social 
de cada família acompanhada, foi possível 
fortalecer a função protetiva do núcleo, 
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prevenindo a ruptura dos vínculos. 
Identificando as vulnerabilidades e ricos 
sociais que os permeiam. E potencializando 
as habilidades existentes.  

Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e 
comunitários, possibilitando a superação de 
situações de fragilidade social vivenciadas. 

Fortalecimento da convivência familiar 
mantendo a referenciação comunitária  no 
processo de enfrentamento e superação de 
isolamento social construindo estratégias de 
promoção de subsistência e de 
fortalecimento familiar e social. 

Refletir sobre valores éticos na sociedade moderna, 
estimulando o pensamento crítico e favorecendo a 
formação da Cidadania Irrestrita. 

Reflexões oriundas das temáticas propostas 
ao longo do ano para a manutenção e a 
renovação de valores mediante a 
necessidade de reavaliar o papel de cada 
“ser” em sua vivência humana despertando 
o cidadão planetário do novo milênio e do 
novo conceito de normalidade pós 
pandemia. 

Promover acesso a benefícios, serviços 
socioassistenciais e aos demais serviços setoriais, 
contribuindo para a inserção das famílias na rede 
de proteção social e para o usufruto de direitos. 

Com as atividades foi possível  fomentar a 
inserção e acompanhamento das famílias 
em todas as instâncias que complementam 
a política de assistência social, na busca pela 
garantia efetiva de acesso a direitos e 
enfrentamento a diminuição dos riscos e 
vulnerabilidades sociais. 

 
Ponta Grossa, 20 de abril  de 2022.  

 
 
 
 

Gabriel Adolfo dos Santos 
Gestor Social 

 

 Camila Chagas Vieira 
Assistente Social 

CRESS nº 13.937 -11ª Região/PR 
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PLANO DE AÇÃO PARA O ANO DE 2022 
 

Dados da Unidade Socioassistencial  
Razão Social: Centro Comunitário de Assistência Social CNPJ: 33.915.604/0234-00 
Endereço: Visconde de Mauá - 750 CEP: 84040-290 
Bairro: Oficinas 
Cidade: Ponta Grossa UF: PR 
Telefone: (42) 3224 - 0422 e-mail: spcon@lbv.org.br 
Responsável: Gabriel Adolfo dos Santos e-mail: gadolfo@lbv.org.br 
Funcionamento: De segunda a sexta-feira de  08:00 às 18:00 horas 

 
Apresentação  
 
 

A Legião da Boa Vontade (LBV), conforme definida no seu Estatuto Social, artigo 1º, é uma associação 
civil de direito privado, sem fins econômicos, beneficente, preponderantemente de assistência 
social, de duração indeterminada; fundada oficialmente em 1º de janeiro de 1950, na cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, pelo jornalista, radialista, poeta e escritor Alziro Zarur 
(1914-1979). Tem como presidente o jornalista, radialista, escritor e compositor José de Paiva Netto.  
 
 

Com sua Sede Central na cidade de São Paulo/SP, a entidade é inscrita no Conselho Municipal de 
Assistência Social sob o número 26/2011. A LBV está inscrita na Secretaria Especial de Assistência 
Social do Ministério da Cidadania e é certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social 
(Cebas), sob protocolo de renovação nº 235874.0024800/2020, e no Ministério da Educação, nos 
termos da Lei Complementar nº 187 de 16 de dezembro de 2021.  
 

A Instituição aplica integralmente os seus recursos no Brasil, de acordo com as suas finalidades 
estatutárias, e não remunera, direta ou indiretamente, seus diretores. Na Assistência Social, a LBV é 
a mantenedora dos Centros Comunitários de Assistência Social e de Instituições de Longa 
Permanência para Idosos.   
 
 

O trabalho da Legião da Boa Vontade tem o reconhecimento da Organização das Nações Unidas 
(ONU), com a qual tem atuado em parceria há quase 30 anos. Em 1994, a LBV associou-se ao 
Departamento de Comunicação Global (DCG) desse organismo internacional e, em 1999, foi a 
primeira instituição da sociedade civil brasileira a obter o status consultivo geral (grau máximo) no 
Conselho Econômico e Social (Ecosoc/ONU). Em 2000, passou a integrar a Conferência das 
Organizações Não Governamentais (ONGs) com Relações Consultivas para as Nações Unidas 
(Congo), com sede em Viena, na Áustria, e, em 2004, atuou como cofundadora do Comitê de ONGs 
sobre Espiritualidade, Valores e Interesses Globais nas Nações Unidas.  
 
Finalidades Estatutárias 
 

Nos termos expressos no Capítulo III, Seção I – Da Assistência Social, do Estatuto Social são 
finalidades da instituição: 
 

Artigo 3º – A LBV, dentro de suas capacidades físicas, orçamentárias, sociais e observadas as 
limitações legais, tem por finalidade principal a prestação da Assistência Social, desenvolvida de 
forma planejada, continuada e permanente por meio de ações de atendimento e assessoramento 
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aos beneficiários da Política Nacional de Assistência Social – PNAS, bem como a defesa e garantia de 
direitos socioassistenciais a quem deles necessitar. 
 
Objetivos  
[Objetivos estatutários] 
 

§ 1o – São ações de atendimento da LBV: 
 

I – A oferta de Serviços e Programas de Proteção Social Básica ou Especial a indivíduos e suas famílias 
em situações de vulnerabilidade, risco social e pessoal, de forma gratuita, notadamente para a 
proteção de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e das pessoas com deficiência (PCD); 
 
II – Manter Centros Comunitários de Assistência Social, provendo serviços, programas, projetos e 
benefícios de Proteção Social Básica a pessoas em situação de vulnerabilidade, com vistas à 
prevenção de riscos sociais. 
 

III – Manter Abrigos Institucionais (Instituições de Longa Permanência) destinados a idosos com 60 
anos ou mais, de ambos os sexos, que necessitem de acolhimento, proteção social e estímulo a ações 
de cidadania, de acordo com a legislação aplicável; 
 

IV – Colaborar para a inclusão social de indivíduos, grupos e famílias que passam por vivências de 
isolamento, exclusão ou discriminação; e, 
 

V – Ofertar Programa de Socioaprendizagem que proporcione a adolescentes e jovens 
conhecimentos específicos, habilidades e atitudes para a inserção deles no mundo do trabalho, 
concomitante a ações de articulação, preparação, mobilização, encaminhamento e monitoramento 
que contribuam com o processo de Aprendizagem Profissional. 
 
§ 2o – São ações de assessoramento da LBV: 
 

I – Fomentar o assessoramento técnico e administrativo a entidades, fundações, organizações 
sociais, lideranças comunitárias, coletivos locais e usuários, além da formação cidadã a grupos 
populares, visando à consolidação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) na perspectiva 
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); e, 
 

II – Estimular a produção e difusão de conhecimentos relacionados à Política Nacional de Assistência 
Social. 
 
§ 3o – São ações de defesa e garantia de direitos realizadas pela LBV: 
 

I – A articulação com órgãos e movimentos sociais voltados à defesa de direitos, dirigidos ao público 
da política de assistência social; e,  
 

II – A promoção da cidadania e o enfrentamento das desigualdades sociais. 
 

 
Origem dos Recursos 
Recursos próprios, oriundos de contribuições e doações.  
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Recursos Humanos da Entidade  
Quadro de profissionais técnicos e administrativos da Instituição, que prestam orientações e apoio 
às equipes e atuam no acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações realizadas nas 
unidades socioassistenciais.   
 

Quadro da Superintendência Social| Equipe de Acompanhamento e Apoio 
Quant. Função Escolaridade Regime Carga horária 

1 Superintendente Especialista CLT 220h/mês 
2 Gestores de Departamento Pós-Graduação CLT 220h/mês 
1 Assessor Administrativo Graduação CLT 220h/mês 
1 Assessor Social Pós-Graduação CLT 220h/mês 
1 Assessor Pedagógico Pós-Graduação CLT 220h/mês 
1 Coordenador de Serviços  Graduação CLT 220h/mês 
4 Supervisor Social Graduação CLT 220h/mês 
4 Supervisor Pedagógico Graduação CLT 220h/mês 
1 Supervisor de Psicologia Pós-Graduação CLT 220h/mês 
1 Aprendiz Ensino Médio CLT 80h/ mês 

17 Total de profissionais 
 

*A graduação da equipe é em: Serviço Social, Pedagogia, Psicologia, Letras e Administração. 
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 Infraestrutura da Unidade Socioassistencial  
 
Espaço físico 

Salas de atividade e de atendimento Quantidade  
Sala de atendimento individual 1 
Salas com capacidade máxima para 5 pessoas 4 
Salas com capacidade para 6 a 14 pessoas 4 
Salas com capacidade para 15 a 29 pessoas 3 
Salas com capacidade para 30 ou mais pessoas 1 
Demais Ambientes Quantidade 
Almoxarifado ou similar 2 
Banheiros (*) 4 
Cozinha/copa 1 
Despensa 1 
Espaço externo para atividades de convívio ou recreação 1 
Garagem 1 
Jardim/parque 1 
Pátio [coberto ou descoberto] 1 
Recepção 1 
Refeitório 1 
Sala exclusiva de funcionários e/ou administração 2 

(*) Número considerando as cabines individuais.  

Equipamentos e Materiais 
Equipamentos e Materiais Disponíveis* Quantidade 
Armários individualizados para guarda de pertences da equipe 12 
Barra paralela 1 
Brinquedos, materiais pedagógicos e culturais 224 
Computadores com acesso à internet 5 
Computadores sem acesso à internet 2 
Escovódromo 2 
Espelho de parede  8 
Filmadora/ câmera fotográfica 2 
Fogão 1 
Geladeira/freezer 3 
Impressora/ scanner/ copiadora 2 
Livros   61 
Máquina de lavar roupas 2 
Materiais esportivos 38 
Micro-ondas 1 
Telefone  3 
Televisão (TV) 4 
Veículo (uso da equipe) 1 

*Equipamentos e materiais disponíveis, em perfeito funcionamento. 
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SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS TIPIFICADOS (RESOLUÇÕES CNAS Nº 109/2009 e 
13/2014) 
 

Proteção Social Básica 

Unidade: Centro Comunitário de Assistência Social – CCAS  
Nome do serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Nome: Criança: Futuro no Presente! 
 

I. Serviço de Convivência para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos 
Constitui-se num serviço contínuo de convivência, voltado para o fortalecimento de vínculos, a 
participação social, o desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes 
e a proteção social. É estruturado por eixos, construídos a partir de interesses, demandas, 
potencialidades e necessidades deste ciclo de vida. Utiliza-se de vivências lúdicas, culturais, 
esportivas, artísticas e de lazer como formas de promover experiências favorecedoras de 
sociabilidades, mobilizar atributos para a construção coletiva de identidades e singularidades, 
fortalecer vínculos familiares e comunitários, prevenir o isolamento e as situações violadoras de 
direitos e ressignificar vivências prejudiciais ao desenvolvimento humano.   
 

Objetivo: Contribuir para o protagonismo de crianças e adolescentes, considerando sua história de 
vida e singularidades, por meio de atividades que despertem competências e habilidades, 
promovam vivências igualitárias e integrem a família, prevenindo a ocorrência de situações de risco 
social e fortalecendo vínculos familiares e comunitários. 
 

Objetivos específicos: 
 Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças 

e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 
 Assegurar espaços de referência para o 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; 

 Refletir sobre valores éticos da sociedade contemporânea, estimulando o pensamento crítico 
e favorecendo a formação da cidadania irrestrita; 

 Promover o brincar, de forma criativa e prazerosa, por meio de brincadeiras, brinquedos e 
jogos recreativos e pedagógicos; 

 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 da criança e do adolescente no sistema 
educacional. 

 
Período de funcionamento do serviço:  a oferta do SCFV é continuada e ininterrupta. As atividades 
serão realizadas em dias uteis [de 2ª a 6ª feira] e em turnos de até 4 (quatro) horas. No período de 
férias escolares a oferta do atendimento aos usuários permanece sendo realizada no mesmo 
período e horário do grupo no serviço. 
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Público Alvo:  
Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, em especial: 
 Crianças encaminhadas pelos serviços da proteção social especial: Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI); Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos; reconduzidas ao convívio familiar após medida protetiva de acolhimento; e outros; 

 Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC); 

 Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda; 
 Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços públicos e com 

dificuldades para manter.   
 
Critérios para inserção dos usuários 
 Referenciados ao CRAS; 
 Vulnerabilidade social; 
 Ciclos de vida; 
 Situação de risco social;  
 Renda per capita; 
 Número de membros da família; 
 Idade mínima de 6 anos completos; 
 Entre outros.  

A inserção é realizada pelos pais/responsáveis. 
 
Formas de acesso 
Por meio de Acolhida 1 nas seguintes situações:  
 Encaminhamento da rede socioassistencial – Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 

e Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS); 
 Procura espontânea; 
 Busca ativa; 
 Encaminhamento das demais políticas públicas. 

 
 

Capacidade de Atendimento: 100 usuários  
 
Estrutura para a execução do serviço: 
 

a) Recurso Financeiro: R$ 528.460,43 
A oferta do Serviço é gratuita, não havendo nenhum tipo de contrapartida por parte dos 
usuários. 

 
b) Recursos Humanos Envolvidos: 

Quadro de Pessoal 
Qtd. Função Escolaridade Regime Carga horária 

1 Gestor Social Ensino Médio CLT 220h/mês 

1 Acolhida – é o processo de contato inicial de uma pessoa com a unidade. Tem por objetivo responder as 
demandas dos indivíduos e famílias quanto a informações e orientações sobre serviços e benefícios da 
Assistência Social e identificar vulnerabilidades para inserção nos serviços e programas oferecidos na unidade.  
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1 Assistente Social Pós-Graduação  CLT 150h/mês 
1 Educador Social Superior completo CLT 220h/mês 
1 Auxiliar Operacional Ensino Médio Incompleto CLT 220h/mês 
1 Cozinheiro Ensino Médio Incompleto CLT 220h/mês 
1 Serviços Gerais Ensino Médio Completo CLT 220h/mês 
6 Número de funcionários remunerados 

Os profissionais, assistente social, citados no quadro, atuam em todos os serviços desenvolvidos na 
unidade.  
 
Abrangência Territorial: CRAS CARÁ-CARÁ 
 

Etapas de execução das atividades, monitoramento e avaliação, bem como a forma que a unidade 
fomentará, incentivará ou qualificará a participação dos usuários:  
 
1 – Acesso ao serviço 
 

Inserção 
A inserção é feita exclusivamente pela assistente social, que mediante entrevista social, realiza 
análise de vulnerabilidades visando a inserção no serviço. A demanda provém de referenciamento 
do CRAS ou de busca espontânea, a qual posteriormente será direcionada ao CRAS. 
 
Formação dos grupos de convivência 
Os grupos serão formados por faixas etárias aproximadas, sendo:  
 6 a 8 [grupo composto por crianças];  
 9 a 11 [grupo composto por crianças e pré-adolescentes]; e  
 12 a 15 anos [grupo composto por adolescentes].  

 

Nos casos em que o número de crianças e adolescentes participantes no serviço for insuficiente para 
organizar com idades tão próximas, será flexibilizado outros arranjos etários.   
 

Grupos Capacidade de 
usuários por grupo 

Dia e Horário dos Grupos 
Dia da semana Horário 

Grupo A - 07 a 11 anos 25 De 2ª a 6ª feira Das 08h às 12h 
Grupo B - 12 a 15 anos 25 De 2ª a 6ª feira Das 08h às 12h 
Grupo A – 07 a 11 anos 25 De 2ª a 6ª feira Das 13h às 17h 
Grupo C – 12 a 15 anos 25 De 2ª a 6ª feira Das  13h às 17h 

 
Desligamento de usuários  
 

O desligamento de um usuário só pode ser realizado pela assistente social e nas seguintes situações: 

Limite do ciclo de vida: quando o usuário alcança o limite de idade estabelecido para o serviço. O 
usuário poderá se inscrever em outro serviço correspondente à sua idade, havendo interesse e 
disponibilidade na unidade.  
 

Impossibilitado: o usuário decide não participar mais das atividades do serviço por motivos 
particulares (mudança de endereço, problemas de saúde em si ou na família, falta de recursos para 
o transporte, distância da unidade da LBV, etc.)  
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Desinteresse: o usuário decide não participar mais das atividades do serviço, por falta de interesse 
pelas atividades do serviço/programa. 
 

Superação da situação de vulnerabilidade: quando ocorre o encerramento do ciclo de 
vulnerabilidade material, no qual o usuário/família, em conjunto com a assistente social, decide 
pelo seu desligamento do serviço por haver superado a situação inicial. Nestes casos, não poderá 
haver outras vulnerabilidades relacionais. 
 

Evasão: o usuário deixa de frequentar o serviço sem qualquer aviso prévio. A assistente social  
entrará em contato com a família/usuário para saber a causa do não comparecimento e fará as 
intervenções necessárias para que o usuário retorne ao serviço.  Se o usuário permanecer faltoso, 
a partir de dez faltas consecutivas e após todas as intervenções possíveis, a matrícula poderá ser 
cancelada pela assistente social, ficando registrado o motivo como evasão. Nos casos em que 
houver acompanhamento devido a situações de violação de direitos, a assistente social fará 
relatório informando os órgãos de direitos.  
 

Óbito: quando ocorre o falecimento do usuário. 
 
2 – Atividades 
 

Atividades em grupo  
As atividades desenvolvidas com os grupos tem por base as atividades socioeducativas e serão 
realizadas por meio de conversações, reflexões, rodas de conversa, vivências ressignificadoras, 
pesquisas, visitas a equipamentos institucionais, públicos ou privados do território, experiências 
lúdicas, artísticas-culturais, esportivas e de lazer, voltadas a promover interações, gerar 
fortalecimento de vínculos entre: familiares, participantes do grupo e com os profissionais da 
unidade; oportunizar o desenvolvimento de potencialidades e habilidades sociais e assegurar a 
proteção social. As atividades socioeducativas terão por base os objetivos e eixos norteadores do 
serviço, as necessidades, expectativas e interesses do grupo.  

A equipe técnica da unidade planejará as atividades pautada nos objetivos e eixos do serviço, na 
linha pedagógica da LBV, sistematizada no Método de Aprendizagem por Pesquisa Racional, 
Emocional e Intuitiva (MAPREI) e nos recursos disponíveis. As atividades serão realizadas, 
prioritariamente, nas salas, quadra e pátio da unidade, e, eventualmente, poderão ser realizadas 
em ambientes externos à unidade ou cedidos por parceiros. 

As atividades socioeducativas serão organizadas metodologicamente por meio dos encontros 
regulares de Cidadania Irrestrita e das Oficinas de Convívio, além de atividades de lazer, Momento 
do Brincar e Fórum Infantojuvenil.  
 

Cidadania Irrestrita 
Descrição: os encontros de Cidadania Irrestrita são constituídos por atividades reflexivas e vivenciais 
realizadas com a participação dos usuários. Contempla o desenvolvimento de temáticas 
relacionadas às necessidades sociais e individuais dos usuários e busca desenvolver temas que 
estimulem os valores éticos (convívio, solidariedade, respeito às diferenças e à diversidade, senso 
de justiça, etc.), afetividade, autoimagem, fortalecimento de vínculos, relações de igualdade, 
projeto de vida, diálogo, conteúdos informativos, o nomear das emoções e das situações 
vivenciadas, a identidade, entre outros processos de valorização e reconhecimento individuais e 
coletivos que favoreçam a construção da cidadania sempre sob a perspectiva da Cultura Ecumênica 
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e da Cultura de Paz, visando um trabalho em que o usuário se encontre com sua individualidade e 
se torne protagonista da sua vida e um protagonista social. 
 

A Cidadania Irrestrita contempla as seguintes atividades:  
 

 Hora tema: realização de debates sobre temáticas diversas do cotidiano do público atendido, 
além das relacionadas a diversidade, identidade, relações de igualdade, projeto de vida e 
conteúdos informativos. Estimula a autovalorização, o senso de pertencimento e o respeito 
ao outro. 

 

 Roda de Conversa: é um método que consiste na criação de espaços de diálogo em que os 
usuários têm a oportunidade de expressar suas opiniões, dúvidas, informações, discutir 
resoluções para as problemáticas apresentadas por eles e/ou pelo educador, assim como 
aprender a escutar os outros. 
 

 Momento Interativo: realização de atividades que possibilitem a integração e a troca de 
experiências entre os usuários, valorizando o sentido de coletividade, fortalecimento da 
convivência, assim como oportunidades para se divertir e promover a socialização com a 
comunidade. 

 
Oficinas de Convívio 
São constituídas por atividades recreativas, culturais, artísticas e de lazer, e se destinam a todos os 
usuários que participam dos grupos. São estratégias para potencializar e qualificar as ações dos 
grupos; aprofundar de forma prática os temas e as reflexões realizadas; ampliar o universo 
informacional e cultural dos usuários e desenvolver novas sociabilidades e potencialidades 
essenciais ao desenvolvimento humano e coletivo, ou seja, é um momento para aos usuários 
interagirem, fortalecendo os laços sociais e comunitários. 
 

As oficinas são organizadas por áreas e possuem objetivos específicos, a saber: 
 

 Arte e Cultura: trabalha as diversas linguagens da arte, como: artes plásticas, artes visuais, 
teatro, dança, culinária, artesanato, isto é, toda produção estética ou cultural integrada aos 
conhecimentos e valores da comunidade e, preferencialmente, da região onde se localiza o 
CCAS ou de outras regiões do país e do mundo. Esse trabalho tem por foco estimular o 
desenvolvimento da criatividade e de potencialidades, de fortalecer as ações participativas, de 
compartilhamento de aprendizados e de construção de identidades coletivas, podendo resultar 
em apresentações artísticas com a finalidade de disseminar a linguagem e/ou de apresentar os 
resultados do trabalho desenvolvido pelo grupo.  
 

 Corpo e Movimento: trabalha por meio de oficinas recreativas, físicas e esportivas (iniciação e 
aperfeiçoamento) de acordo com as necessidades e características de cada faixa etária. Tem 
por objetivo promover a socialização e incentivar a prática de atividades físicas, além de 
colaborar para a estimulação psicomotora. 
 

 Do Saber: tem a finalidade de propiciar experiências e trocas de conhecimentos e saberes entre 
os integrantes do grupo, dentro de uma perspectiva “educativa-crítica” (FREIRE, 2002, p.41), 
como forma de estimular a compreensão sobre o direito do outro em fazer escolhas, ou seja, 
através da experimentação de trocas em condições de igualdade, possibilitar que o usuário 
possa projetar mudanças para si e para o outro. Assim, as atividades serão desenvolvidas 



LEGIÃO DA BOA VONTADE 
Diretor-Presidente: José de Paiva Netto 
Superintendência Social  
Centro Comunitário de Assistência Social  
 

Centro Comunitário de Assistência Social da LBV 
Avenida Visconde de Mauá, nº 750 – Oficinas, Ponta Grossa/PR  

CEP: 84040-290| telefone (42) 3224-0422 
 

 
 
 
 
 

 
12 

   
 

consoante os diversos aspectos da realidade individual, familiar e social dos participantes e de 
suas vivências. As atividades  tem como objetivo desenvolver no usuário: a imaginação, a 
cognição, a memorização, o aprendizado diversificado, o autoconhecimento e o poder de 
escolha. 

 
 

 Música: possibilita aos usuários fruir e conhecer o universo da cultura musical, contribuindo 
para a melhoria da autoimagem, da socialização e da aceitação da diversidade humana. Busca 
desenvolver habilidades cognitivas ainda desconhecidas e potencialidades que ajudarão no 
entendimento do meio social e artístico e na ampliação das escolhas pessoais nos momentos 
de decisão. Tem por objetivo desenvolver a musicalidade, a percepção auditiva, a sensibilidade 
e as vivências socioculturais, despertando o interesse pelo aprendizado através da prática 
musical. A realização destas atividades pode resultar em exibições artísticas (coral, banda, etc.) 
com a finalidade de apresentar os resultados do trabalho desenvolvido pelo grupo e de 
fortalecer as ações participativas, de produção coletiva e de compartilhamento de 
aprendizados. 

 

Demais Atividades 
 

Momento do Brincar: tem como foco o brincar livre, onde os usuários definem a brincadeira, o 
jogo ou o brinquedo que irão utilizar.  O objetivo é desenvolver a autonomia, a criatividade, a 
interação, o sentimento de pertença, a socialização e o exercício de escolhas por meio das 
brincadeiras e dos jogos simbólicos, sempre estimulando as práticas coletivas.  

Fórum Infantojuvenil: o objetivo é oportunizar às crianças e aos adolescentes um espaço pensado 
e construído por eles e para eles, em que possam refletir e expor suas ideias, opiniões, dúvidas e 
sugestões sobre temas do mundo contemporâneo, com enfoque na vivência de valores éticos, 
fomentando as trocas de experiências e conhecimentos, tomada de decisões conjuntas e 
produções coletivas que resultarão no protagonismo infantojuvenil e no empoderamento 
familiar. 

Atividades de Lazer: tem por objetivo proporcionar momentos de descontração e de acesso à 
cultura, favorecendo o fortalecimento dos laços de afeto, o prazer de conviver e a apropriação do 
território. 
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desenvolver novas relações sociais x x x x x x x x 

encontrar soluções para os conflitos 
do grupo 

x x x x x x x x 
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convivência social em família, 
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Brincar  x x  x x x  

ser protagonista x       x 

adolescer x  x    x  

ter direitos e deveres x       x 

pertencer x x x x x x x x 

ser diverso x x x x x x x x 

comunicação x x x x x x x x 

 

Atividades socioeducativas 

Eixo do serviço  
convivência social  

Atividades socioeducativas 

Eixo do serviço 
Direito de ser  
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 no serviço x x x x x x x x 

no território x       x 

como cidadão x       x 

 

 

Ações de acompanhamento da equipe de referência 
 

Atividades individuais e/ou familiares  

Atendimento social:  realizado por assistente social que atua nas expressões da questão social e 
passam a conhecer as necessidades pessoais, familiares e sociais dos sujeitos, para atendê-los com 
intervenções resolutivas, orientações e socialização de informações, ampliando o conhecimento 
sobre seus direitos e o acesso a benefícios e serviços. Os atendimentos podem resultar em 
encaminhamentos para outros serviços da rede, a partir da análise do profissional. Também 
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brincadeiras, esporte e lazer    x   x x  

deficiência x  x      

cuidado e proteção ao meio ambiente x x  x     

cidadania  x x x x x x x x 

cultura  x  x x   x 

cultura de paz x   x  x x x 

violações de direitos x        

igualdade de gênero x     x x x 

identidade de gênero e diversidade sexual x        

diversidade étnico-racial x x x x     

autocuidado e auto responsabilidade na 
vida diária 

x  x x   x x 

Atividades socioeducativas 

Eixo do serviço 
participação  

Atividades socioeducativas 

Temas transversais 
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poderão ocorrer atendimentos continuados, os quais são classificados como acompanhamento 
social ao usuário ou à família.  
 

Atendimento multidisciplinar: o atendimento multidisciplinar consiste na escuta qualificada e em 
orientações realizadas por dois ou mais profissionais da equipe de referência (assistente social, ou 

com a participação de membro da equipe de educadores, nos quais são  consideradas as 
competências e ética de cada área. O atendimento pode ser realizado para o usuário ou para a 
família. 
 

Visita domiciliar: A visita domiciliar se constitui em importante instrumento de intervenção social, 
pois é uma forma de aproximação entre o profissional e a realidade do usuário.  As visitas serão 
sempre agendadas e podem ser motivadas por: 
 

a) Inserção no serviço: nesses casos, a visita é marcada para conhecimento da realidade 
socioeconômica e da dinâmica familiar.  

b) Identificação de necessidades: agendada para conhecimento do cotidiano familiar e comunitário; 
acompanhamento do usuário; observar os laços de afetividade entre os seus membros e papéis 
desempenhados dentro do grupo familiar; para o fortalecimento dos vínculos entre os seus 
membros. 

c) Solicitação da família ou do usuário: a pessoa atendida solicita a visita por motivos específicos; 

d) Apoio: casos de faltas, evasões e doenças.  

 
Encontro com famílias:  consiste na realização de encontros planejados com as famílias, que é uma 
atividade complementar, cujo objetivo é o estímulo ao protagonismo, desenvolvimento de 
potencialidades e experiências de compartilhamento e construções conjuntas, contribuindo com a 
superação de vulnerabilidades e para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, assim 
como para facilitar o acesso a direitos. É realizado por meio de atividades socioeducativas que 
promovam a reflexão sobre um determinado tema ou oficinas práticas que favoreçam as trocas.  
 
Reuniões de responsáveis: são de responsabilidade do gestor da unidade e serão realizadas junto 
aos pais ou responsáveis pelas crianças e/ou adolescentes participantes do serviço. Tem como 
objetivo tratar de assuntos relacionados a informações gerais de organização do serviço e de 
promover a integração e participação dos pais e responsáveis na vida de seus filhos e/ou tutelados 
do ponto de vista da convivência familiar e comunitária. 
 

Cronograma de atividades 

Atividades 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Acesso ao serviço x x x x x x x x x x x x 

2. Atividades essenciais  

 Atividades em grupo x x x x x x x x x x x x 

 Atendimentos x x x x x x x x x x x x 

Observação: os atendimentos acontecem em espaço reservado, sala de atendimentos, com atenção 
voltada exclusivamente para uma pessoa/família de cada vez.  
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 Visitas domiciliares  x x x x x x x x x x  

 Encontro com famílias  x x x x x x x x x x x 

Reuniões de responsáveis   x   x   x   x  
 
 
 

3 – Benefício eventual e complementar 
Cada serviço prevê determinados benefícios eventuais e complementares a serem concedidos aos 
usuários. Os benefícios eventuais são administrados pela assistente social.  Alguns benefícios são 
destinados a todos os participantes do serviço e outros, aos usuários que possuem necessidades 
específicas identificadas pela assistente social. Segue, abaixo, composição padrão dos  benefícios  
eventuais e complementares concedidos aos usuários e suas famílias atendidos no serviço: 
 

Benefício Eventual  
Benefício  Composição A quem se destina 

 
 

Cesta de Alimentos  

5 kg de Arroz 
1 kg de Feijão 
1 litro de Óleo de Soja 
1 Kg de Açúcar 
500g de Leite em pó 
1 pacote de Macarrão 
500g  de Farinha de Mandioca 
500g de Fubá 
1 kg de Farinha de Trigo 
1 kg de Sal 
340 g de Extrato de Tomate 

famílias dos usuários 
inscritos no serviço  que 
estejam em situações de 
insegurança alimentar 
temporária 

 
Benefício Complementar  

Benefício  Composição Frequência A quem se destina 
Uniforme  2 camiseta 

1 short  
1 blusão  
1 calça  

anual  usuários inscritos no serviço  

Material Pedagógico  2 Apontadores com depósito 
4 Borrachas Pequenas 
1 Caderno 96 fls. - capa dura 
pequeno 
2 Cadernos universitário de 1 
matéria 
1 caderno de desenho  
1 Caixa de giz de cera 
1 Caixa de lápis de cor 12 cores  
1 Caneta  azul 
1 Caneta preta 
1 Caneta vermelha 
1 Conjunto de canetinhas hidrocor 
1 Estojo 

anual  usuários inscritos no serviço 
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5 Lápis preto nº 2 
1 Mochila 
1 Régua - 30 cm 
1 Tesoura sem ponta  
1 Tubo de cola pequeno 

Kit de higiene bucal * 1 Creme dental 
1 Escova de Dentes 

semestral  usuários inscritos no serviço 

Refeições 
 

As refeições oferecidas aos usuários 
são balanceada e variadas, com 
alimentos em quantidades 
suficientes e de qualidade, 
respeitando a diversidade cultural e 
as necessidades básicas de 
nutrição. Será ofertado aos usuários  
café da manhã/lanche e almoço.  

em todos 
os 
encontros  

usuários que participam dos 
encontros do serviço  

*Durante o ano, em relação a higiene bucal, serão desenvolvidas atividades direcionadas ao autocuidado e 
ao desenvolvimento da autonomia.   
 
Articulação com o CRAS, CREAS e a Rede de Serviços: 
A equipe de referência realizará articulação com a rede de serviços socioassistenciais bem como 
com as demais políticas públicas com vistas a realização de ações intersetoriais e 
complementaridade dos atendimentos e acompanhamentos, para suprir as demandas e 
necessidades dos usuários e suas famílias. No quadro abaixo, constam atividades de articulação 
intersetorial e interdisciplinar: 

Instituição/Órgão Natureza da Interface 
Centro de Referência de Assistência 
Social - CRAS 

Receber encaminhamento; realizar encaminhamento dos 
usuários/famílias para referenciamento; 

Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social  - CREAS  

Participar de discussões de casos; realizar 
encaminhamento, de usuários em situação de 
vulnerabilidade social, como ameaça ou violação de 
direitos.  

Conselho Tutelar  Notificação dos casos de violação de direitos 
 

Unidade Básica de Saúde   Encaminhamento  dos usuários para atendimento  
relacionados à área da saúde e terapêutica; reuniões 
setoriais  

Escola Participar de discussões de casos 
 

Casa do menor irmãos CAVANIS  
 

Encaminhamento de adolescentes com 15 anos para o 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 
essa faixa etária  
 

Escola de Guarda Mirins Tenente 
Antônio João  
 

Encaminhamento de adolescentes acima de 15 anos para o 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 
essa faixa etária  
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FASPG  
 

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa - 
Orientação e apoio deste serviço para trabalho e 
encaminhamento da família aos demais serviços que a rede 
propicia.  

 
 
 
 
Metas, Impacto Social Esperado, Participação, Monitoramento e Avaliação das atividades: 
 

Metas 
 75% (mínimo) de participação dos usuários nas atividades, em todos os meses; 
 75% (mínimo) Famílias recebem pelo menos uma visita domiciliar no ano; 
 85% (mínimo) de participação diária das crianças e adolescentes retirados do trabalho infantil; 
 50% da participação de familiares nas atividades para famílias; 
 100% de inserção e permanência de crianças e adolescentes no sistema educacional; 
 100% dos casos de violação de direitos de crianças e adolescentes identificados pela equipe de 

referência e encaminhados ao Conselho Tutelar e referenciados ao Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS  e/ou Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS 

 

Impacto social esperado 
Contribuir para: 

 Redução das ocorrências de situações de vulnerabilidade social; 
 Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 
 Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; 
 Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; 
 Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias; 
 Redução e Prevenção de situações de isolamento social e de institucionalização. 

Monitoramento e avaliação 

Na sede central da LBV, existe equipe de monitoramento e avaliação de qualidade formada por 
profissionais do Serviço Social, Psicologia, Pedagogia e Administração. 

Sistema de Informação: todas as atividades descritas na metodologia de trabalho, bem como os 
dados cadastrais dos usuários e das suas famílias, são registrados em sistema de informação 
desenvolvido pela própria Instituição, tornando os registros auditáveis e subsidiando o 
monitoramento e a avaliação do serviço. 

Relatórios descritivos: são elaborados pela equipe técnica [assistente social e educadores] e 
entregues às  supervisões de: Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, que fazem a análise e as 
orientações necessárias segundo os conhecimentos específicos de cada área, a legislação vigente e 
as diretrizes técnicas e administrativas institucional. 

Canal de comunicação com a LBV: é disponibilizado aos profissionais e usuários/família o canal de 
comunicação “Fale Conosco”, no site da LBV, para realizar avaliações das ações ofertadas pela 
Instituição, bem como fazer críticas e solicitações. 
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Monitoramento e avaliação na Unidade Socioassistencial 

Avaliação de satisfação: a avaliação tem por objetivo aferir a satisfação dos usuários quanto às 
atividades e ações realizadas no SCFV, conhecer suas expectativas e necessidades, e assim mensurar 
a qualidade do serviço, verificar se os percursos estabelecidos para o grupo foram alcançados e 
coletar sugestões para a melhoria das ações. A avaliação será realizada por meio de rodas de 
conversa direcionadas e aplicação de instrumental específico. 

Os usuários também podem fazer avaliações a qualquer tempo pelas vias: caixa de sugestões, 
atendimentos individuais, e-mail de ouvidoria (fale conosco LBV) e da forma que se sentirem à 
vontade. 
 

Avaliação do serviço: a equipe técnica avaliará, por meio de instrumentas específicos e de registros, 
as atividades realizadas junto aos grupos/usuários/família, com vistas a analisar a metodologia, a 
organização das atividades, e caso necessário, revê-los ou repensá-los para atender  aos objetivos 
do serviço e às necessidades dos usuários.  A equipe também fará avaliações do serviço durante as 
reuniões da equipe técnica e as reuniões administrativas. 
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Monitoramento e avaliação na Unidade Socioassistencial 
Processo de Monitoramento e Avaliação – Unidade Socioassistencial 

Objetivos Específicos 
Indicadores Quantitativos 

Periodicidade 
Indicadores Qualitativos 

Periodicidade  
Indicadores Fonte de 

Verificação Indicadores Fonte de Verificação 

Complementar as ações da família e 
comunidade na proteção e 
desenvolvimento de crianças e 
adolescentes e no fortalecimento dos 
vínculos familiares e sociais 

Frequência das 
famílias/ 
responsáveis nas 
atividades 

Lista de presença/ 
Sistema de 
informação  

Mensal Estreitamento de vínculos e 
diminuição de conflitos 
familiares 

Registro do encontro 
com famílias; formulário 
de visita domiciliar e 
ficha de 
acompanhamento social 
com famílias 

Frequente 

Assegurar espaços de referência para o 
convívio grupal, comunitário e social e o 
desenvolvimento de relações de 
afetividade, solidariedade e respeito mútuo 

Frequência dos 
usuários 

Lista de presença/ 
Sistema de 
informação 

Diário Melhora na socialização 
entre as crianças e 
adolescentes, desinibição e 
desenvoltura. Crianças e 
adolescentes participando 
ativamente nas atividades. 

Registro dos encontros 
do grupo de convivência. 
Formulário de avaliação 
das atividades.  

Mensal  

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  

Frequência dos 
usuários 

Lista de 
presença/Sistema 
de informação 

Mensal Participação das crianças e 
adolescentes nas atividades 
grupais de promoção da 
capacidade expressiva, 
artística e cultural. 

Registro das oficinas de 
convívio realizadas nos 
encontros do grupo de 
convivência 

Mensal  

Refletir sobre valores éticos da sociedade 
contemporânea, estimulando o 
pensamento crítico e favorecendo a 
formação da cidadania irrestrita 

Frequência dos 
usuários 

Lista de 
presença/Sistema 
de informação 

Mensal Conflitos resolvidos com 
diálogo, desenvolvendo a 
tolerância e o respeito ao 
próximo. 

Ficha de intercorrências 
e formulário de 
observação nas 
atividades 

Diária 

Promover o brincar, de forma criativa e 
prazerosa, por meio de brincadeiras, 
brinquedos e jogos recreativos e 
pedagógicos 

Frequência dos 
usuários 

Lista de 
presença/Sistema 
de informação 

Mensal Desenvolvimento da 
criatividade, interação 
entre os usuários e o 
protagonismo. 

Registro das atividades 
socioeducativas e 
formulário de 
observação nas 
atividades 

Diário 
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Estimular a participação na vida pública do 
território e desenvolver competências para 
a compreensão crítica da realidade social e 
do mundo contemporâneo 

Número de 
atividades 
[passeios, 
participação em 
fóruns, 
campanhas, etc,] 
realizadas.  
 

Número de 
crianças e 
adolescentes que 
participaram de 
atividades no 
território.  

Lista de 
presença/Sistema 
de informação 

Eventual Reconhecimento e 
apropriação dos espaços 
públicos existentes no 
território 
 
Usuários conhecendo  
os direitos da criança 
adolescente. 
  

Registro das atividades  
realizadas 
 
  

Eventual  

Contribuir para a inserção, reinserção e 
permanência da criança e do adolescente 
no sistema educacional 

Quantidade de 
usuários 
matriculados na 
rede de ensino 

Comprovante 
escolar 

Anual Usuários compreendendo a 
importância da 
escolarização para a vida 
social. 

Ficha de atendimento 
social individual  

Frequente  
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Unidade: Centro Comunitário de Assistência Social – CCAS 
Nome do serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Nome: Vivência Solidária 
 

II. Serviço de Convivência para Adultos de 30 a 59 anos 
 

Serviço destinado para adultos, desenvolvido em grupo, com foco no fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, na ampliação do universo informacional, artístico e cultural e no 
reconhecimento do trabalho e da formação profissional como direito de cidadania. Para tanto, 
desenvolve atividades que abrangem conhecimentos sobre o mundo do trabalho, além de propiciar 
vivências que valorizam as experiências, estimulam e potencializam a condição de escolher e decidir, 
contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo social. 
 
Objetivo:  
Complementar o trabalho social com família, de modo a prevenir a ocorrência de situações de risco 
social, fortalecer a convivência familiar e comunitária e promover o acesso a benefícios e serviços 
socioassistenciais e setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer 
existentes no território, contribuindo dessa forma, para o acesso e usufruto dos usuários aos seus 
direitos sociais e a sua participação cidadã.  
 
Objetivos específicos: 
 Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no fortalecimento dos 

vínculos familiares e sociais; 
 Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento 

de relações de afetividade, solidariedade e encontros intergeracionais de modo a desenvolver a 
sua convivência familiar e comunitária; 

 Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural, bem como estimular o 
desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida, propiciar sua formação cidadã 
e detectar necessidades e motivações, habilidades e talentos; 

 Refletir sobre valores éticos da sociedade contemporânea, estimulando o pensamento crítico e 
favorecendo a formação da cidadania irrestrita; 

 Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social, estimulando a 
participação na vida pública no território, além de desenvolver competências para a 
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; 

 Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da formação profissional como direito de cidadania 
e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas; 

 Contribuir para a inserção, reinserção e permanência dos adultos no sistema educacional, no 
mundo do trabalho e no sistema de saúde básica e complementar, quando for o caso; 

 Propiciar vivências que valorizam as experiências que estimulem e potencializem a condição de 
escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo social, 
ampliando seu espaço de atuação para além do território. 

 
 



Centro Comunitário de Assistência Social da LBV 
Avenida Visconde de Mauá, nº 750 – Oficinas, Ponta Grossa/PR  

CEP: 84040-290| telefone (42) 3224-0422 
 

 
 
 
 
 

23 
    

LEGIÃO DA BOA VONTADE 
Diretor-Presidente: José de Paiva Netto 
Superintendência Social  
Centro Comunitário de Assistência Social  
 

Período de funcionamento do serviço: a oferta do SCFV é continuada e ininterrupta. As atividades 
serão realizadas em dias uteis [de 2ª a 6ª feira] previamente estabelecidos e em turnos de até 2 horas. 
 
Público Alvo:  
Adultos de 30 a 59 anos, em especial: 
 

 Adultos pertencentes a famílias beneficiárias de programas de transferências de Renda; 
 Adultos em situação de isolamento social; 
 Adultos com vivência de violência e, ou negligência; 
 Adultos com defasagem escolar; 
 Adultos em situação de acolhimento; 
 Adultos vítimas e, ou vinculados a programas de combate à violência e exploração sexual; 
 Adultos em situação de rua; 
 Adultos em situação de vulnerabilidade em consequência de deficiências. 

 

Critérios para inserção dos usuários 
 Referenciamento do CRAS; 
 Vulnerabilidade social; 
 Ciclos de vida; 
 Situação de risco social; 
 Renda per capita; 
 Número de membros da família; 
 Entre outros.  

Formas de acesso 
Por meio de Acolhida1 nas seguintes situações:  
 Encaminhamento da rede socioassistencial – Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e 

Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS); 
 Encaminhamento das demais políticas públicas; 
 Procura espontânea; 
 Busca ativa. 

 
Capacidade de Atendimento: 20 usuários  
 
Estrutura para a execução do serviço: 
 

a) Recurso Financeiro: R$ 29.036,29 
A oferta do Serviço é gratuita, não havendo nenhum tipo de contrapartida por parte dos usuários. 

 
 

1 Acolhida – é o processo de contato inicial de uma pessoa com a unidade. Tem por objetivo responder as 
demandas dos indivíduos e famílias quanto a informações e orientações sobre serviços e benefícios da Assistência 
Social e identificar vulnerabilidades para inserção nos serviços e programas oferecidos na unidade.  
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b) Recursos Humanos Envolvidos: 
Quadro de Pessoal 

Qtd. Função Escolaridade Regime Carga horária 
1 Gestor Social Ensino Médio CLT 220h/mês 
1 Assistente Social Pós-Graduação  CLT 150h/mês 
1 Educador Social Superior completo CLT 220h/mês 
1 Auxiliar Operacional Ensino Médio Incompleto CLT 220h/mês 
1 Cozinheiro Ensino Médio Incompleto CLT 220h/mês 
1 Serviços Gerais Ensino Médio Completo CLT 220h/mês 
6 Número de funcionários 

remunerados 
   

 

Os profissionais, assistente social, citados no quadro, atuam em todos os serviços desenvolvidos na 
unidade.  
 
 

Abrangência Territorial: CRAS CARÁ-CARÁ 
 
Etapas de execução das atividades, monitoramento e avaliação, bem como a forma que a unidade 
fomentará, incentivará ou qualificará a participação dos usuários:  
 
1 – Acesso ao serviço 
 
Inserção 
A inserção é feita exclusivamente pela assistente social, que mediante escuta qualificada e entrevista 
social, realiza análise de vulnerabilidades visando a inserção no serviço. A demanda provém de 
referenciamento do CRAS ou de busca espontânea, a qual posteriormente será direcionada ao CRAS. 
 

Formação dos grupos de convivência 
Os grupos são formados por adultos, com faixas etárias aproximadas [30 a 59 anos] podendo ser 
organizados a partir da demanda existente. 
 

Grupos Capacidade de usuários 
por grupo 

Dia e Horário dos Grupos  
Dia da semana Horário 

Grupo A – 30 a 59 anos  15 2ª  feira Das 13h30 às 15h 
 
Desligamento de usuários  
 

O desligamento de um usuário só pode ser realizado pela assistente social e nas seguintes situações: 

Limite do ciclo de vida: quando o usuário alcança o limite de idade estabelecido para o serviço. O 
usuário poderá se inscrever em outro serviço correspondente à sua idade, havendo interesse e 
disponibilidade na unidade.  
 

Impossibilitado: o usuário decide não participar mais das atividades do serviço por motivos 
particulares (mudança de endereço, problemas de saúde em si ou na família, falta de recursos para o 
transporte, distância da unidade da LBV, etc.)  
 

Desinteresse: o usuário decide não participar mais das atividades do serviço, por falta de interesse 
pelas atividades do serviço/programa. 
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Superação da situação de vulnerabilidade: quando ocorre o encerramento do ciclo de vulnerabilidade 
material, no qual o usuário, em conjunto com a assistente social, decide pelo seu desligamento do 
serviço por haver superado a situação inicial. Nestes casos, não poderá haver outras vulnerabilidades 
relacionais. 
 

Evasão: o usuário deixa de frequentar o serviço sem qualquer aviso prévio. A assistente social entrará 
em contato com o usuário para saber a causa do não comparecimento e fará as intervenções 
necessárias para que o usuário retorne ao serviço.  Se o usuário permanecer faltoso, a partir de dez 
faltas consecutivas e após todas as intervenções possíveis, a matrícula poderá ser cancelada pela 
assistente social, ficando registrado o motivo como evasão. Nos casos em que houver 
acompanhamento devido a situações de violação de direitos, a assistente social fará relatório 
informando os órgãos de direitos.  
 

Óbito: quando ocorre o falecimento do usuário. 
 
 

2 – Atividades 
 
Atividades em grupo  
 

As atividades desenvolvidas com os grupos tem por base as atividades socioeducativas e serão 
realizadas por meio de conversações, reflexões, rodas de conversa, vivências, experiências artísticas-
culturais e de lazer, voltadas a promover interações, gerar fortalecimento de vínculos entre: 
participantes do grupo e com os profissionais da unidade; oportunizar o desenvolvimento de 
potencialidades e habilidades sociais, promover a construção coletiva e a troca de conhecimentos e 
assegurar a proteção social.  

A equipe técnica da unidade planejará as atividades tendo por base os objetivos e eixos do serviço, 
as necessidades, expectativas e os interesses do grupo e os recursos disponíveis. As atividades serão 
realizadas, prioritariamente, nas salas, quadra/pátio, e, eventualmente, em ambientes externos às 
unidades ou cedidos por parceiros. 

As atividades socioeducativas serão organizadas metodologicamente por meio dos encontros 
regulares de Cidadania Irrestrita e das Oficinas de Convívio, além de atividades de lazer. 

Cidadania Irrestrita 
Descrição: os encontros de Cidadania Irrestrita são constituídos por atividades reflexivas e vivenciais 
realizadas com a participação dos usuários. Contempla o desenvolvimento de temáticas relacionadas 
às necessidades sociais e individuais dos usuários e busca desenvolver temas que estimulem os 
valores éticos (convívio, solidariedade, respeito às diferenças e à diversidade, senso de justiça, etc.), 
afetividade, autoimagem, fortalecimento de vínculos, relações de igualdade, projeto de vida, diálogo, 
conteúdos informativos, o nomear das emoções e das situações vivenciadas, a identidade, entre 
outros processos de valorização e reconhecimento individuais e coletivos que favoreçam a 
construção da cidadania sempre sob a perspectiva da Cultura Ecumênica e da Cultura de Paz, visando 
um trabalho em que o usuário se encontre com sua individualidade e se torne protagonista da sua 
vida e um protagonista social. 
 

Oficinas de Convívio 
São constituídas por atividades recreativas, culturais, artísticas e de lazer, e se destinam a todos os 
usuários que participam dos grupos. São estratégias para potencializar e qualificar as ações dos 
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grupos; aprofundar de forma prática os temas e as reflexões realizadas; ampliar o universo 
informacional e cultural dos usuários e desenvolver novas sociabilidades e potencialidades essenciais 
ao desenvolvimento humano e coletivo, ou seja, é um momento para aos usuários interagirem, 
fortalecendo os laços sociais e comunitários. 
 

As oficinas são organizadas por áreas e possuem objetivos específicos, a saber: 
 

 Arte e Cultura: trabalha as diversas linguagens da arte, como: artes plásticas, artes visuais, teatro, 
dança, culinária, artesanato, isto é, toda produção estética ou cultural integrada aos 
conhecimentos e valores da comunidade e, preferencialmente, da região onde se localiza o CCAS 
ou de outras regiões do país e do mundo. Esse trabalho tem por foco estimular o 
desenvolvimento da criatividade e de potencialidades, de fortalecer as ações participativas, de 
compartilhamento de aprendizados e de construção de identidades coletivas, podendo resultar 
em apresentações artísticas com a finalidade de disseminar a linguagem e/ou de apresentar os 
resultados do trabalho desenvolvido pelo grupo.  
 

 Corpo e Movimento: trabalha por meio de oficinas recreativas e físicas de acordo com as 
necessidades e características de cada faixa etária. Tem por objetivo promover a socialização e 
incentivar a prática de atividades físicas, além de colaborar para a estimulação psicomotora. 
 

 Do Saber: tem a finalidade de propiciar experiências e trocas de conhecimentos e saberes entre 
os integrantes do grupo, dentro de uma perspectiva “educativa-crítica” (FREIRE, 2002, p.41), 
como forma de estimular a compreensão sobre o direito do outro em fazer escolhas, ou seja, 
através da experimentação de trocas em condições de igualdade, possibilitar que o usuário possa 
projetar mudanças para si e para o outro. Assim, as atividades serão desenvolvidas consoante os 
diversos aspectos da realidade individual, familiar e social dos participantes e de suas vivências. 
As atividades  tem como objetivo desenvolver no usuário: a imaginação, a cognição, a 
memorização, o aprendizado diversificado, o autoconhecimento e o poder de escolha. 

Demais Atividades 
 

Atividades de Lazer: tem por objetivo proporcionar momentos de descontração e de acesso à 
cultura, favorecendo o fortalecimento dos laços de afeto, o prazer de conviver e a apropriação do 
território. 
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debater direitos e deveres de forma crítica e construtiva x x x x x 

desenvolver o pensamento crítico para analisar 
informações, tirar conclusões e tomar decisões 

x     

reconheça-se como parte integrante da comunidade e da 
sociedade em que vive 

x     

compreenda o conceito de cidadania e a importância de 
seu papel como cidadão, pelo exercício de direitos e 
deveres 

x     

sinta-se em condições de participar da vida social 
discutindo, propondo e desenvolvendo ações na  
comunidade a qual pertence  

x     
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demonstrar emoção e ter autocontrole x x x x x 

demonstrar cortesia x x x x x 

comunicar-se x x x x x 

desenvolver novas relações sociais x x x x x 

encontrar soluções para os conflitos do grupo x x x x x 

realizar tarefas em grupo x x x x x 

promover e participar da convivência social em família, 
grupos e território 

x x x x x 

Atividades socioeducativas 

Eixo do serviço 
participação social  

Atividades socioeducativas 

Eixo do serviço 
convivência social  
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construir relações interpessoais com base no diálogo e respeito 
à diversidade 

x x x x x 

desenvolver o autoconhecimento x x x x x 

trabalhar de forma colaborativa com seus pares x x x x x 

desenvolver o pensamento crítico para analisar informações, 
tirar conclusões e tomar decisões 

x   x  

aprender a trabalhar em equipe x x x x x 

identificar em si interesses e habilidades para construção de 
seu projeto de vida 

x x x x x 

identificar interesses para a escolha profissional x     

aprender a analisar riscos e oportunidades em relação a 
escolhas de futuro 

x     
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direitos humanos e socioassistenciais  x     
arte e cultura  x    
família e comunidade x    x 
questão de gênero  x   x  
violências e suas diversas formas  x     
trabalho e renda  x     

 

Ações de acompanhamento da equipe de referência 
 

Atividades individuais e/ou familiares  

Atendimento social:  realizado por assistente social que atua nas expressões da questão social e 
passam a conhecer as necessidades pessoais, familiares e sociais dos sujeitos, para atendê-los com 
intervenções resolutivas, orientações e socialização de informações, ampliando o conhecimento 

Atividades socioeducativas 

Temas transversais 

Atividades socioeducativas 

Eixo do serviço  
mundo do trabalho 
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sobre seus direitos e o acesso a benefícios e serviços. Os atendimentos podem resultar em 
encaminhamentos para outros serviços da rede, a partir da análise do profissional. Também poderão 
ocorrer atendimentos continuados, os quais são classificados como acompanhamento social ao 
usuário ou à família.  
 

Atendimento multidisciplinar: o atendimento multidisciplinar consiste na escuta qualificada e em 
orientações realizadas por dois ou mais profissionais da equipe de referência (assistente social), ou 
com a participação de membro da equipe de educadores, nos quais são consideradas as 
competências e ética de cada área. O atendimento pode ser realizado para o usuário ou para a família. 
 

 
Visita domiciliar: A visita domiciliar se constitui em importante instrumento de intervenção social, 
pois é uma forma de aproximação entre o profissional e a realidade do usuário.  As visitas serão 
sempre agendadas e podem ser motivadas por: 
 

a) Inserção no serviço: nesses casos, a visita é marcada para conhecimento da realidade 
socioeconômica e da dinâmica familiar.  

b) Identificação de necessidades: agendada para conhecimento do cotidiano familiar e comunitário; 
acompanhamento do usuário; observar os laços de afetividade entre os seus membros e papéis 
desempenhados dentro do grupo familiar; para o fortalecimento dos vínculos entre os seus membros. 

c) Solicitação da família ou do usuário: a pessoa atendida solicita a visita por motivos específicos; 

d) Apoio: casos de faltas, evasões e doenças.  
 
 

Encontro com famílias:  consiste na realização de encontros planejados com as famílias, que é uma 
atividade complementar, cujo objetivo é o estímulo ao protagonismo, desenvolvimento de 
potencialidades e experiências de compartilhamento e construções conjuntas, contribuindo com a 
superação de vulnerabilidades e para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, assim 
como para facilitar o acesso a direitos. É realizado por meio de atividades socioeducativas que 
promovam a reflexão sobre um determinado tema ou oficinas práticas que favoreçam as trocas.  
 
 
 
 
Cronograma de atividades 

Atividades 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Acesso ao serviço x x x x x x x x x x x x 

2. Atividades Essenciais 
 Atividades em grupo x x x x x x x x x x x x 

 Atendimentos x x x x x x x x x x x x 

Observação: os atendimentos acontecem em espaço reservado, sala de atendimentos, com 
atenção voltada exclusivamente para uma pessoa/família de cada vez.  
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 Visita domiciliar   x x x x x x x x x x 

 Encontro com famílias  x x x x x x x x x x x 

 
3 – Benefício eventual e complementar 
Cada serviço prevê determinados benefícios eventuais e complementares a serem concedidos aos 
usuários. Os benefícios eventuais são administrados pela assistente social.  Alguns benefícios são 
destinados a todos os participantes do serviço e outros, aos usuários que possuem necessidades 
específicas identificadas pela assistente social. Segue, abaixo, composição padrão dos benefícios 
eventuais e complementares concedidos aos usuários e suas famílias atendidos no serviço: 
 

Benefício  Eventual  
Benefício  Composição A quem se destina 

 
 

Cesta de Alimentos  

5 kg de Arroz 
1 kg de Feijão 
1 litro de Óleo de Soja 
1 Kg de Açúcar 
500g de Leite em pó 
1 pacote de Macarrão 
500g  de Farinha de Mandioca 
500g de Fubá 
1 kg de Farinha de Trigo 
1 kg de Sal 
340 g de Extrato de Tomate 

famílias dos usuários inscritos 
no serviço  que estejam em 
situação de insegurança 
alimentar temporária 

 
Benefício Complementar  

Benefício  Composição Frequência A quem se destina 
 
Lanche 

O lanche oferecido aos 
usuários é balanceado e 
variado, com alimentos 
em quantidade e 
qualidade suficientes, 
respeitando a 
diversidade cultural e as 
necessidades básicas de 
nutrição.  
Será ofertado um ou 
mais alimentos sólidos 
(pães, bolo, cuscuz, 
fruta, cereais, etc.) e um 
ou mais líquidos (leite, 
vitaminas, suco natural, 
iogurte, etc.). 

em todos os 
encontros  

usuários que participam dos 
encontros  serviço  

 
Articulação com o CRAS, CREAS e a Rede de Serviços: 
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A equipe de referência  realizará articulação com a rede de serviços socioassistenciais bem como com 
as demais políticas públicas com vistas a realização de ações intersetoriais e complementaridade dos 
atendimentos e acompanhamentos, para suprir as demandas e necessidades dos usuários e suas 
famílias. No quadro abaixo, constam atividades de articulação intersetorial e interdisciplinar: 

 

 

 

Instituição/Órgão Natureza da Interface 
Centro de Referência de 
Assistência Social - CRAS 

Receber encaminhamento; realizar encaminhamento dos 
usuários/famílias para referenciamento; 

Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social  - CREAS  

Participar de discussões de casos; realizar encaminhamento, de 
usuários em situação de vulnerabilidade social, como ameaça ou 
violação de direitos.  

Unidade Básica de Saúde   Encaminhamento  dos usuários para atendimento  
relacionados à área da saúde e terapêutica; reuniões setoriais  

FASPG  
 

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa - Orientação e 
apoio deste serviço para trabalho e encaminhamento da família 
aos demais serviços que a rede propicia.  

 
Metas, Impacto Social Esperado, Participação, Monitoramento e Avaliação das atividades: 
 
Metas 

 75% (mínimo) de participação dos usuários nas atividades, em todos os meses; 
 75% (mínimo) Famílias recebem pelo menos uma visita domiciliar no ano; 
 50% em médio prazo: contribuir no processo de reinserção ou permanência no sistema 

educacional; 
 100% casos de violação de direitos identificados pela equipe de referência e encaminhados à 

rede de serviços especializada. 
 

 

Impacto social esperado 
 

Contribuir para: 
 Redução das ocorrências de situações de vulnerabilidade social; 
 Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 
 Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; 
 Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; 
 Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias; 
 Redução e Prevenção de situações de isolamento social e de institucionalização. 

 

Monitoramento e avaliação 

Na sede central da LBV, existe equipe de monitoramento e avaliação de qualidade formada por 
profissionais do Serviço Social, Psicologia, Pedagogia e Administração. 
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Sistema de Informação: todas as atividades descritas na metodologia de trabalho, bem como os dados 
cadastrais dos usuários e das suas famílias, são registrados em sistema de informação desenvolvido 
pela própria Instituição, tornando os registros auditáveis e subsidiando o monitoramento e a 
avaliação do serviço. 

Relatórios descritivos: são elaborados pela equipe técnica [assistente social e educadores] e 
entregues às supervisões de: Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, que fazem a análise e as 
orientações necessárias segundo os conhecimentos específicos de cada área, a legislação vigente e 
as diretrizes técnicas e administrativas institucional. 

Canal de comunicação com LBV: é disponibilizado aos profissionais e usuários o canal de comunicação 
“Fale Conosco”, no site da LBV, para realizar avaliações das ações ofertadas pela Instituição, bem 
como fazer críticas e solicitações. 
 

Monitoramento e avaliação na Unidade Socioassistencial 

Avaliação de satisfação: os usuários são convidados para avaliarem seus níveis de satisfação em 
relação ao serviço prestado, o que contribui para o aprimoramento das atividades ofertadas. Além 
do convite formal, os usuários podem fazer suas avaliações a qualquer tempo pelas vias: caixa de 
avaliação e sugestões, atendimentos individuais, e-mail de ouvidoria (fale conosco LBV) e da forma 
que se sentirem à vontade. 

Avaliação do serviço: a equipe técnica avaliará, por meio de registros, as atividades realizadas junto 
aos grupos/usuários/família, com vistas a analisar a metodologia, a organização das atividades, e caso 
necessário, revê-los ou repensá-los para atender aos objetivos do serviço e às necessidades dos 
usuários.  A equipe também fará avaliações quanto do serviço durante as reuniões da equipe técnica 
e as reuniões administrativas. 
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Monitoramento e avaliação na Unidade Socioassistencial 
Processo de Monitoramento e Avaliação – Unidade Socioassistencial 

Objetivos Específicos 
Indicadores Quantitativos 

Periodicidade 
Indicadores Qualitativos Periodicida

de  Indicadores Fonte de Verificação Indicadores Fonte de Verificação 
Complementar as ações da família e da 
comunidade na proteção e no 
fortalecimento dos vínculos familiares e 
sociais 

Frequência das 
famílias/ 
responsáveis nas 
atividades 

Lista de presença/ 
Sistema de 
informação  

Mensal 
Estreitamento de 
vínculos e diminuição 
de conflitos familiares 

Registro do encontro com 
famílias; formulário de 
visita domiciliar e ficha de 
acompanhamento social 
com famílias 

Mensal/Fre
quente 

Assegurar espaços de referência para o 
convívio grupal, comunitário e social e o 
desenvolvimento de relações de 
afetividade, solidariedade e encontros 
intergeracionais de modo a desenvolver a 
sua convivência familiar e comunitária 

Frequência dos 
usuários 

Lista de presença/ 
Sistema de 
informação 

Semanal  Usuários 
desenvolvendo a 
empatia e com vínculos 
afetivos estreitados. 
Usuários participando 
ativamente nas 
atividades. 

Registro dos encontros do 
grupo de convivência; 
formulário de avaliação 
das atividades 

Frequente  

Possibilitar a ampliação do universo 
informacional, artístico e cultural, bem 
como estimular o desenvolvimento de 
potencialidades para novos projetos de 
vida, propiciar sua formação cidadã e 
detectar necessidades e motivações, 
habilidades e talentos 

Frequência dos 
usuários 

Lista de presença/ 
Sistema de 
informação 

Semanal  Aquisição de diferentes 
linguagens, 
potencialidades e 
habilidades para a vida 
cotidiana  

Registro das oficinas de 
convívio realizadas nos 
encontros do grupo de 
convivência; formulário de 
observação nas atividades 

Semanal/Bi
mestral   

Refletir sobre valores éticos da sociedade 
contemporânea, estimulando o 
pensamento crítico e favorecendo a 
formação da cidadania irrestrita 

Frequência dos 
usuários 

Lista de presença/ 
Sistema de 
informação 

Semanal  

Usuários externando 
respeito as diferenças 

Registro dos encontros do 
grupo de convivência 

Semanal/Bi
mestral 
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Propiciar vivências para o alcance de 
autonomia e protagonismo social, 
estimulando a participação na vida pública 
no território, além de desenvolver 
competências para a compreensão crítica 
da realidade social e do mundo 
contemporâneo 

 Frequência dos 
usuários 

Lista de presença/ 
Sistema de 
informação 

Semanal  Usuários envolvidos nas 
atividades,  fazendo 
escolhas e tomando 
decisões. Usuários 
conhecendo e se 
apropriando dos 
serviços ofertados pelas 
políticas públicas do 
território, conforme os 
seus interesses e 
necessidades.  

Formulário de Observação 
das Atividades; Relatório 
descritivo 

Semanal/bi
mestral  

Possibilitar o reconhecimento do trabalho 
e da formação profissional como direito de 
cidadania e desenvolver conhecimentos 
sobre o mundo do trabalho e competências 
específicas básicas 

Quantidade de 
adultos inseridos no 
mercado de 
trabalho ou em 
preparação 

Informação fornecida 
pelo usuário 

Eventual Ampliação do 
arcabouço 
informacional sobre o 
mundo do trabalho 

Registro dos encontros do 
grupo de convivência 

Frequente 

Contribuir para a inserção, reinserção e 
permanência dos adultos no sistema 
educacional, no mundo do trabalho e no 
sistema de saúde básica e complementar, 
quando for o caso 

Quantidade de 
usuários 
matriculados na 
rede de ensino e 
encaminhados para 
o sistema de saúde e 
mercado de 
trabalho 

Informações do 
usuário; sistema de 
informação. 

Frequente  

Usuários retomando os 
estudos e 
sensibilizados quanto a 
importância deste para 
a satisfação pessoal e a 
melhoria das condições 
socioeconômicas 

 Ficha de atendimento 
social individual 

Frequente  

Propiciar vivências que valorizam as 
experiências que estimulem e 
potencializem a condição de escolher e 
decidir, contribuindo para o 
desenvolvimento da autonomia e 
protagonismo social, ampliando seu 
espaço de atuação para além do território 

 Frequência dos 
usuários 

Lista de presença/ 
Sistema de 
informação 

Semanal  Usuários fazendo 
escolhas e tomando 
decisões. Usuários 
participando e 
envolvidos nas 
atividades. 

Formulário de Observação 
das Atividades; Relatório 
descritivo 

Semanal/bi
mestral  
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Unidade: Centro Comunitário de Assistência Social – CCAS 
Nome do serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  
Nome: Vida Plena  
 

III. Serviço de Convivência para Idosos 
Constitui-se num serviço contínuo de convivência, pautado nas singularidades, interesses e demandas 
dos idosos de modo a garantir aquisições progressivas por meio de atividades estruturadas em eixos. 
Possui caráter preventivo e proativo com vistas a suprir as necessidades específicas deste ciclo de 
vida, constituído pelo desenvolvimento de atividades reflexivas, experimentações culturais, artísticas, 
atividades físicas e de lazer que contribuam para o processo do envelhecimento saudável para uma 
vida digna, ativa, autônoma e participativa. As práticas cotidianas buscam o desenvolvimento de 
capacidades e potencialidades, do sentimento de pertença e da identidade, do diálogo, do respeito 
às diferenças, da ética e do compartilhar de vivências significativas, visando o fortalecimento dos 
vínculos familiares, interpessoais e intergeracionais e a formação de rede de proteção social que 
previna situações violadoras de direitos.   
 
Objetivo: Proporcionar experiências que contribuam no processo do envelhecimento saudável, 
colaborem para a manutenção da autonomia e independência, para o desenvolvimento de 
sociabilidades e de acesso a informações sobre direitos e participação cidadã, por meio da 
convivência e de construções coletivas, fortalecendo vínculos interpessoais, intergeracionais e 
familiares, prevenindo, assim, a vivência ou reincidência de situações de riscos. 
 
Objetivos específicos: 
 Assegurar espaço de encontro para os idosos e encontros intergeracionais de modo a promover 

a convivência comunitária; 
 Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo; 
 Detectar necessidades e motivações e desenvolver potencialidades e capacidades para novos 

projetos de vida; 
 Propiciar vivências que valorizam as experiências e que estimulem e potencializem a condição 

de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo 
social dos idosos; 

 Refletir sobre valores éticos da sociedade contemporânea, estimulando o pensamento crítico e 
favorecendo a formação da cidadania irrestrita. 

 

Período de funcionamento do serviço:  a oferta do SCFV é continuada e ininterrupta. As atividades 
serão realizadas em dias uteis [de 2ª a 6ª feira] previamente estabelecidos e em turnos de até 2 horas. 
 
Público Alvo:  
Pessoas idosos com idade igual ou superior a 60 anos, em situação de vulnerabilidade social, em 
especial: 
 

 Idosos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada; 
 Idosos de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda; 
 Idosos com vivências de isolamento social por ausência de acesso a serviços e oportunidades de 

convívio familiar e comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibilidade indiquem a 
inclusão no serviço; 
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 Idosos que vivenciam situações de fragilização de vínculos familiares e comunitários.  
 

Critérios para inserção dos usuários 
 Referenciamento do CRAS; 
 Vulnerabilidade social; 
 Ciclos de vida; 
 Situação de risco social; 
 Renda per capita; 
 Número de membros da família; 
 Entre outros.  

Formas de acesso 
Por meio de Acolhida1 nas seguintes situações:  
 Encaminhamento da rede socioassistencial – Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 

e Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS); 
 Procura espontânea; 
 Busca ativa; 
 Encaminhamento das demais políticas públicas. 

 

Capacidade de Atendimento: 20 usuários  
 

Estrutura para a execução do serviço: 
 

a) Recurso Financeiro: R$ 23.229,03 
A oferta do Serviço é gratuita, não havendo nenhum tipo de contrapartida por parte dos usuários. 
 

b) Recursos Humanos Envolvidos: 
Quadro de Pessoal 

Qtd. Função Escolaridade Regime Carga horária 
1 Gestor Social Ensino Médio CLT 220h/mês 
1 Assistente Social Pós-Graduação  CLT 150h/mês 
1 Educador Social Superior completo CLT 220h/mês 
1 Auxiliar Operacional Ensino Médio Incompleto CLT 220h/mês 
1 Cozinheiro Ensino Médio Incompleto CLT 220h/mês 
1 Serviços Gerais Ensino Médio Completo CLT 220h/mês 
6 Número de funcionários 

remunerados 
   

 

Os profissionais, assistente social, citados no quadro, atuam em todos os serviços desenvolvidos na 
unidade.  
 
 

Abrangência Territorial: CRAS CARÁ-CARÁ 
Etapas de execução das atividades, monitoramento e avaliação, bem como a forma que a unidade 
fomentará, incentivará ou qualificará a participação dos usuários:  

1 Acolhida – é o processo de contato inicial de uma pessoa com a unidade. Tem por objetivo responder as 
demandas dos indivíduos e famílias quanto a informações e orientações sobre serviços e benefícios da 
Assistência Social e identificar vulnerabilidades para inserção nos serviços e programas oferecidos na unidade.  
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1 – Acesso ao serviço 
 

Inserção 
A inserção é feita exclusivamente pela assistente social, que mediante escuta qualificada e entrevista 
social, realiza análise de vulnerabilidades visando a inserção no serviço. A demanda provém de 
referenciamento do CRAS ou de busca espontânea, a qual posteriormente será direcionada ao CRAS.   
 
Formação dos grupos de convivência 
Os grupos serão formados por pessoas idosas a partir de 60 anos,  sendo organizados a partir da 
demanda existente. 
 

Grupos Capacidade de 
usuários por grupo 

Dia e Horário dos Grupos  
Dia da semana Horário 

Grupo A   15 4ª  feira Das 13h30 às 15h 
 

Desligamento de usuários  

O desligamento de um usuário só pode ser realizado pela assistente social e nas seguintes situações:  

Superação da situação de vulnerabilidade: quando ocorre o encerramento do ciclo de vulnerabilidade 
material, no qual o usuário, em conjunto com a assistente social, decide pelo seu desligamento do 
serviço por haver superado a situação inicial. Nestes casos, não poderá haver outras vulnerabilidades 
relacionais. 
 

Impossibilitado: o usuário decide não participar mais das atividades do serviço por motivos 
particulares (mudança de endereço, problemas de saúde em si ou na família, falta de recursos para o 
transporte, distância da unidade da LBV, etc.). 
 

Evasão: o usuário deixa de frequentar o serviço sem qualquer aviso prévio. A assistente social entrará 
em contato com o usuário/família para saber a causa do não comparecimento e fará as intervenções 
necessárias para que o usuário retorne ao serviço.  Se o usuário permanecer faltoso, a partir de dez 
faltas consecutivas e após todas as intervenções possíveis, a matrícula poderá ser cancelada pela 
assistente social, ficando registrado o motivo como evasão. Nos casos em que houver 
acompanhamento devido a situações de violação de direitos, a assistente social fará relatório 
informando os órgãos de direitos.  
 

Óbito: quando ocorre o falecimento do usuário. 
 
 

2 – Atividades 
 
Atividades em grupo  
As atividades desenvolvidas com os grupos tem por base as atividades socioeducativas e serão 
realizadas por meio de conversações, reflexões, rodas de conversa, vivências, experiências artísticas-
culturais e de lazer, voltadas a promover interações, gerar fortalecimento de vínculos entre: 
participantes do grupo e com os profissionais da unidade; oportunizar o desenvolvimento de 
potencialidades e habilidades sociais, promover a construção coletiva, estimular a capacidade de 
escolher e decidir e a troca de conhecimentos e assegurar a proteção social.  
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A equipe técnica da unidade planejará as atividades que serão desenvolvidas com base nas 
necessidades, expectativas e interesses do grupo, de acordo com os eixos norteadores e os objetivos 
do serviço e recursos disponíveis. As atividades serão realizadas, prioritariamente, nas salas, quadra 
e pátio da unidade, e, eventualmente, poderão ser realizadas em ambientes externos à unidade ou 
cedidos por parceiros. 

As atividades socioeducativas serão organizadas metodologicamente por meio dos encontros 
regulares de Cidadania Irrestrita e das Oficinas de Convívio, além de atividades de lazer. 
 

Cidadania Irrestrita 
Os encontros de Cidadania Irrestrita são constituídos por atividades reflexivas e vivenciais realizadas 
com a participação dos usuários. Contempla o desenvolvimento de temáticas relacionadas às 
necessidades sociais e individuais dos usuários e busca desenvolver temas que estimulem os valores 
éticos (convívio, solidariedade, respeito às diferenças e à diversidade, senso de justiça, etc.), 
afetividade, autoimagem, fortalecimento de vínculos, relações de igualdade, projeto de vida, diálogo, 
conteúdos informativos, o nomear das emoções e das situações vivenciadas, a identidade, entre 
outros processos de valorização e reconhecimento individuais e coletivos que favoreçam a 
construção da cidadania sempre sob a perspectiva da Cultura Ecumênica e da Cultura de Paz, visando 
um trabalho em que o usuário se encontre com sua individualidade e se torne protagonista da sua 
vida e um protagonista social. 
 
Oficinas de Convívio 
São constituídas por atividades recreativas, culturais, artísticas e de lazer, e se destinam a todos os 
usuários que participam dos grupos. São estratégias para potencializar e qualificar as ações dos 
grupos; aprofundar de forma prática os temas e as reflexões realizadas; ampliar o universo 
informacional e cultural dos usuários e desenvolver novas sociabilidades e potencialidades essenciais 
ao desenvolvimento humano e coletivo, ou seja, é um momento para aos usuários interagirem, 
fortalecendo os laços sociais e comunitários. 
 

As oficinas são organizadas por áreas e possuem objetivos específicos, a saber: 
 

 Arte e Cultura: trabalha as diversas linguagens da arte, como: artes plásticas, artes visuais, teatro, 
dança, culinária, artesanato, isto é, toda produção estética ou cultural integrada aos 
conhecimentos e valores da comunidade e, preferencialmente, da região onde se localiza o CCAS 
ou de outras regiões do país e do mundo. Esse trabalho tem por foco estimular o 
desenvolvimento da criatividade e de potencialidades, de fortalecer as ações participativas, de 
compartilhamento de aprendizados e de construção de identidades coletivas, podendo resultar 
em apresentações artísticas com a finalidade de disseminar a linguagem e/ou de apresentar os 
resultados do trabalho desenvolvido pelo grupo.  
 

 Corpo e Movimento: trabalha por meio de oficinas recreativas, físicas e esportivas de acordo com 
as necessidades e características de cada faixa etária. Tem por objetivo promover a socialização 
e incentivar a prática de atividades físicas, além de colaborar para a estimulação psicomotora. 
 

 Do Saber: tem a finalidade de propiciar experiências e trocas de conhecimentos e saberes entre 
os integrantes do grupo, dentro de uma perspectiva “educativa-crítica” (FREIRE, 2002, p.41), 
como forma de estimular a compreensão sobre o direito do outro em fazer escolhas, ou seja, 
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através da experimentação de trocas em condições de igualdade, possibilitar que o usuário possa 
projetar mudanças para si e para o outro. Assim, as atividades serão desenvolvidas consoante os 
diversos aspectos da realidade individual, familiar e social dos participantes e de suas vivências. 
As atividades  tem como objetivo desenvolver no usuário: a imaginação, a cognição, a 
memorização, o aprendizado diversificado, o autoconhecimento e o poder de escolha. 

 
 

 Música: possibilita aos usuários fruir e conhecer o universo da cultura musical, contribuindo para 
a melhoria da autoimagem, da socialização e da aceitação da diversidade humana. Busca 
desenvolver habilidades cognitivas ainda desconhecidas e potencialidades que ajudarão no 
entendimento do meio social e artístico e na ampliação das escolhas pessoais nos momentos de 
decisão. Tem por objetivo desenvolver a musicalidade, a percepção auditiva, a sensibilidade e as 
vivências socioculturais, despertando o interesse pelo aprendizado através da prática musical. A 
realização destas atividades pode resultar em exibições artísticas (coral, banda, etc.) com a 
finalidade de apresentar os resultados do trabalho desenvolvido pelo grupo e de fortalecer as 
ações participativas, de produção coletiva e de compartilhamento de aprendizados. 

Demais Atividades 
 

Atividades de Lazer: tem por objetivo proporcionar momentos de descontração e de acesso à 
cultura, favorecendo o fortalecimento dos laços de afeto, o prazer de conviver e a apropriação do 
território. 
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manter e estabelecer novos laços de amizades 
com o grupo 

x x x x x x 

comunicar-se x x x x x x 

expressar o que sentem e interessar-se pelo o que 
o outro sente 

x x x x x x 

cultivar bons relacionamentos interpessoais x x x x x x 

desenvolver novas relações sociais x x x x x x 

participar e valorizar as atividade em grupo x x x x x x 

promover e participar da convivência social em 
família, grupos e território 

x     x 

 

Atividades socioeducativas 

Eixo do serviço 
convivência social 

intergeracionalidade 
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A tomar decisões pessoais com autonomia  x x x x x x 

realizar atividades de vida diária e instrumentais  
com independência 

 x x x x x 

exercer controle sobre as escolhas pessoais  x x x x x x 

adaptar-se  as mudanças físicas e mentais do 
processo de envelhecimento 

x x x x x x 
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reconhecer-se como pessoa idosa, com perdas inerentes 
ao processo do envelhecimento, mas com capacidade de 
continuar sendo protagonista da própria vida 

x x x x x x 

participar efetivamente das atividades no grupo, na 
família e na comunidade  

x x x x x x 

estabelecer e manter vínculos com pessoas que 
constituem rede de apoio no presente 

x     x 

exercitar uma visão crítica da realidade sobre o 
envelhecer  e como contribuir ativamente para a sua 
autonomia 

x x x x x x 

reconhecer o valor das experiências em sua vida 
identificando pontos que fortalecem sua autoimagem e 
identidade 

x x x x x x 

 

Atividades socioeducativas 

Eixo do serviço  
Autonomia e Protagonismo 

Atividades socioeducativas 

Eixo do serviço 
Envelhecimento Ativo e 

Saudável 
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envelhecimento e direitos humanos e 
socioassistenciais 

x      

envelhecimento ativo e saudável x x x  x x 
memória, arte e cultura  x x x x x 
pessoa idosa, família e gênero x      
envelhecimento e participação social x     x 
envelhecimento e temas da atualidade x   x   

 

Ações de acompanhamento da equipe de referência 
 
Atividades individuais e/ou familiares 

Atendimento social:  realizado por assistente social que atua nas expressões da questão social e 
passam a conhecer as necessidades pessoais, familiares e sociais dos sujeitos, para atendê-los com 
intervenções resolutivas, orientações e socialização de informações, ampliando o conhecimento 
sobre seus direitos e o acesso a benefícios e serviços. Os atendimentos podem resultar em 
encaminhamentos para outros serviços da rede, a partir da análise do profissional. Também poderão 
ocorrer atendimentos continuados, os quais são classificados como acompanhamento social ao 
usuário ou à família.  
 

Atendimento multidisciplinar: o atendimento multidisciplinar consiste na escuta qualificada e em 
orientações realizadas por dois ou mais profissionais da equipe de referência ou com a participação 
de membro da equipe de educadores, nos quais são consideradas as competências e ética de cada 
área. O atendimento pode ser realizado para o usuário ou para a família. 
 

 
Visita domiciliar: A visita domiciliar se constitui em importante instrumento de intervenção social, 
pois é uma forma de aproximação entre o profissional e a realidade do usuário. As visitas serão 
sempre agendadas e podem ser motivadas por: 
 

a) Inserção no serviço: nesses casos, a visita é marcada para conhecimento da realidade 
socioeconômica e da dinâmica familiar.  

Atividades socioeducativas 

Temas transversais 

Observação: os atendimentos acontecem em espaço reservado, sala de atendimentos, com atenção 
voltada exclusivamente para uma pessoa/família de cada vez.  
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b) Identificação de necessidades: agendada para conhecimento do cotidiano familiar e comunitário; 
acompanhamento do usuário; observar os laços de afetividade entre os seus membros e papéis 
desempenhados dentro do grupo familiar; para o fortalecimento dos vínculos entre os seus membros. 

c) Solicitação da família ou do usuário: a pessoa atendida solicita a visita por motivos específicos; 

d) Apoio: casos de faltas, evasões e doenças.  
 

Encontro com famílias:  consiste na realização de encontros planejados com as famílias, que é uma 
atividade complementar, cujo objetivo é o estímulo ao protagonismo, desenvolvimento de 
potencialidades e experiências de compartilhamento e construções conjuntas, contribuindo com a 
superação de vulnerabilidades e para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, assim 
como para facilitar o acesso a direitos. É realizado por meio de atividades socioeducativas que 
promovam a reflexão sobre um determinado tema ou oficinas práticas que favoreçam as trocas.  
 

Cronograma de atividades 

Atividades 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Acesso ao serviço x x x x x x x x x x x x 

2. Atividades essenciais 
 Atividades em grupo x x x x x x x x x x x x 

 Atendimentos  x x x x x x x x x x x 

 Visita domiciliar  x x x x x x x x x x x 

 Encontro com famílias  x   x    x    

 
3 – Benefício eventual e complementar 
Cada serviço prevê determinados benefícios eventuais e complementares a serem concedidos aos 
usuários. Os benefícios eventuais são administrados pela assistente social.  Alguns benefícios são 
destinados a todos os participantes do serviço e outros, aos usuários que possuem necessidades 
específicas identificadas pela assistente social. Segue, abaixo, composição padrão dos benefícios 
eventuais e complementares concedidos aos usuários e suas famílias atendidos no serviço: 
 
 
 
 
 

Benefício Eventual  
Benefício  Composição A quem se destina 

 
 

Cesta de Alimentos  

5 kg de Arroz 
1 kg de Feijão 
1 litro de Óleo de Soja 
1 Kg de Açúcar 
500g de Leite em pó 
1 pacote de Macarrão 
500g  de Farinha de Mandioca 
500g de Fubá 
1 kg de Farinha de Trigo 

famílias dos usuários 
inscritos no serviço  que 
estejam em situação de 
insegurança alimentar 
temporária 
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1 kg de Sal 
340 g de Extrato de Tomate 

 
 

Benefício  Complementar  
Benefício  Composição Frequência A quem se destina 
Kit de higiene bucal  1 Creme dental 

1 Escova de Dentes 
semestral  usuários inseridos no 

serviço 
Lanche  O lanche é balanceado e variado, 

com alimentos em quantidade e 
qualidade suficientes, 
respeitando a diversidade 
cultural e as necessidades 
básicas de nutrição. Será 
ofertado um ou mais alimentos 
sólidos (pães, bolo, cuscuz, fruta, 
cereais, etc.) e um ou mais 
líquidos (leite, vitaminas, suco 
natural, iogurte, etc.). 

em todos os 
encontros  

usuários que participam 
dos encontros do serviço  

 
Articulação com o CRAS, CREAS e a Rede de Serviços: 
A equipe de referência realizará articulação com a rede de serviços socioassistenciais bem como com 
as demais políticas públicas com vistas a realização de ações intersetoriais e complementaridade dos 
atendimentos e acompanhamentos, para suprir as demandas e necessidades dos usuários e suas 
famílias. No quadro abaixo, constam atividades de articulação intersetorial e interdisciplinar: 

Instituição/Órgão Natureza da Interface 
Centro de Referência de 
Assistência Social - CRAS 

Receber encaminhamento; realizar encaminhamento dos 
usuários/famílias para referenciamento; 

Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social  - CREAS  

Participar de discussões de casos; realizar encaminhamento, de 
usuários em situação de vulnerabilidade social, como ameaça ou 
violação de direitos.  

Unidade Básica de Saúde   Encaminhamento  dos usuários para atendimento  
relacionados à área da saúde e terapêutica; reuniões setoriais  

FASPG  
 

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa - Orientação e 
apoio deste serviço para trabalho e encaminhamento da família 
aos demais serviços que a rede propicia.  

 

 
Metas, Impacto Social Esperado, Participação, Monitoramento e Avaliação das atividades: 
 

Metas 
 75% (mínimo) de participação dos usuários nas atividades, em todos os meses; 
 75% (mínimo) Famílias recebem pelo menos uma visita domiciliar no ano; 
 100% casos de violação de direitos identificados pela equipe de referência e encaminhados à 

rede de serviços especializada. 
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Impacto social esperado 
 

Contribuir para: 
 Redução das ocorrências de situações de vulnerabilidade social; 
 Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 
 Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; 
 Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; 
 Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias; 
 Melhoria da condição de sociabilidade de idosos; 
 Redução e Prevenção de situações de isolamento social e de institucionalização. 

Monitoramento e avaliação 
Na sede central da LBV, existe equipe de monitoramento e avaliação de qualidade formada por 
profissionais do Serviço Social, Psicologia, Pedagogia e Administração. 
 

Sistema de Informação: todas as atividades descritas na metodologia de trabalho, bem como os dados 
cadastrais dos usuários e das suas famílias, são registrados em sistema de informação desenvolvido 
pela própria Instituição, tornando os registros auditáveis e subsidiando o monitoramento e a 
avaliação do serviço. 
 

Relatórios descritivos: são elaborados pela equipe técnica [assistente social e educadores] e 
entregues às supervisões de: Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, que fazem a análise e as 
orientações necessárias segundo os conhecimentos específicos de cada área, a legislação vigente e 
as diretrizes técnicas e administrativas institucional. 
 

Canal de comunicação com LBV: é disponibilizado aos profissionais e usuários o canal de comunicação 
“Fale Conosco”, no site da LBV, para realizar avaliações das ações ofertadas pela Instituição, bem 
como fazer críticas e solicitações. 
 

Monitoramento e avaliação na Unidade Socioassistencial 

Avaliação de satisfação: os usuários são convidados para avaliarem seus níveis de satisfação em 
relação ao serviço prestado, o que contribui para o aprimoramento das atividades ofertadas. Além 
do convite formal, os usuários podem fazer suas avaliações a qualquer tempo pelas vias: caixa de 
avaliação e sugestões, atendimentos individuais, e-mail de ouvidoria (fale conosco LBV) e da forma 
que se sentirem à vontade. 
 

Avaliação do serviço: a equipe técnica avaliará, por meio de registros, as atividades realizadas junto 
aos grupos/usuários/família, com vistas a analisar a metodologia, a organização das atividades, e caso 
necessário, revê-los ou repensá-los para atender aos objetivos do serviço e às necessidades dos 
usuários.  A equipe também fará avaliações quanto ao serviço prestado durante as reuniões da equipe 
técnica e as reuniões administrativas. 
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Monitoramento e avaliação na Unidade Socioassistencial 
 

Processo de Monitoramento e Avaliação – Unidade Socioassistencial 

Objetivos Específicos 
Indicadores Quantitativos 

Periodicidade 
Indicadores Qualitativos 

Periodicidade  
Indicadores Fonte de Verificação Indicadores Fonte de Verificação 

Assegurar espaço de encontro para 
os idosos e encontros 
intergeracionais de modo a 
promover a convivência comunitária 

Frequência dos 
usuários 

Lista de 
presença/sistema de 
informação 

Mensal Idosos tendo contato com 
pessoas de diferentes ciclos de 
vida e absorvendo vivências 
diferentes das suas. Sentimento 
de pertencimento, união e 
solidariedade entre os idosos.  

 Registro de eventos 
externos e internos. 
Registro dos encontros do 
grupo de convivência. 

Eventual/Bimestral  

Contribuir para um processo de 
envelhecimento ativo, saudável e 
autônomo 

Frequência dos 
usuários 

Lista de 
presença/sistema de 
informação 

Mensal Idosos mais ativos, cuidando de 
sua alimentação e tomando 
decisões sobre o seu dia a dia 

Formulário de registro de 
atendimento social 
individual e dos encontros 
do grupo de convivência 

Frequente  

Detectar necessidades e motivações 
e desenvolver potencialidades e 
capacidades para novos projetos de 
vida 

Frequência dos 
usuários 

Lista de 
presença/sistema de 
informação 

Mensal Usuários do serviço ingressando 
ou retornando à escola regular ou 
realizando cursos 
profissionalizantes  

Formulário de registro de 
atendimento social 
individual  

Frequente  

Propiciar vivências que valorizam as 
experiências e que estimulem e 
potencializem a condição de 
escolher e decidir, contribuindo para 
o desenvolvimento da autonomia e 
protagonismo social dos idosos 

Frequência dos 
usuários 

Lista de 
presença/sistema de 
informação 

Mensal Interação dos usuários com as 
atividades propostas 

Registro das atividades 
realizadas nos encontros 
do grupo de convivência. 

Bimestral  

Refletir sobre valores éticos da 
sociedade contemporânea, 
estimulando o pensamento crítico e 
favorecendo a formação da 
cidadania irrestrita 

Frequência dos 
usuários 

Lista de 
presença/sistema de 
informação 

Mensal Idosos se posicionando de forma 
crítica e respeitosa nos encontros 
e em demais espaços de convívio, 
sobre temas da atualidade 

Registro dos encontros do 
grupo de convivência  

Bimestral  
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Gabriel Adolfo dos Santos 

Gestor   
 

 Camila Chagas Vieira 
Assistente Social 
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Legenda das seções
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Pendente: Aguardando preenchimento das informações pelo Órgão Gestor.


