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ROTEIRO PARA ACOLHIDA EM GRUPO 

Duração aproximada de 13 minutos 

(Lembramos que esse roteiro é apenas uma sugestão para facilitar o trabalho da acolhida 

em grupo, não é obrigatório, muito menos algo estático que não aceita mudanças. Cada 

unidade deve ter liberdade para realizar as alterações que acharem necessárias, inclusive 

adaptando à realidade da demanda e do território) 

 

CAPA (cumprimento e boas vindas) 

Se apresente e peça para os usuários se apresentarem. Lembre-se de chamar os usuários 

sempre pelo nome, dessa forma ele se sentirá respeitado e valorizado. 

  

PROTEÇÃO SOCIAL 

 As pessoas na figura são os cidadãos brasileiros, que estão protegidos pelo guarda 

chuva, representando a Proteção Social (estratégias de proteção de um determinado 

grupo de pessoas. No caso, o Brasil, que executa a PS por meio de políticas públicas, 

família e comunidade). Os pingos de chuva representam os riscos a que as pessoas são 

expostas em seu dia a dia. (Citar exemplos como: violência, doenças, impossibilidade de 

manter necessidades básicas, etc. ou solicitar exemplos para o grupo). 

 A Política de Assistência Social é uma política pública prestada a quem dela necessitar, 

independente de contribuição. 

 O principal objeto de trabalho da Assistência é o vínculo. Consideramos que por meio da 

convivência é possível fortalecer vínculos com a família, comunidade, amigos, entre 

outros, acarretando em um aumento da autonomia e a possibilidade de lidar melhor com 

os riscos existentes. 

 Deve garantir ao cidadão a segurança de sobrevivência, de acolhida, de convívio e de 

autonomia. 



 
 
 
 
 
 
 

4 
 

CRAS 

O QUE É CRAS?  (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 

 O CRAS é a presença da Política de Assistência Social no território; 

 

O QUE FAZEMOS? 

 O CRAS assegura as famílias o direito de receber explicações sobre os serviços e seu 

atendimento. 

 É onde, quando constatado pelo técnico a necessidade, podemos realizar a inclusão 

dos usuários nos serviços oferecidos como PAIF, SCFV e SPSBD, bem como o 

fornecimento de benefícios eventuais como cesta básica entre outros. 

 Lugar que oferta espaço de convivência para fortalecimento de vínculos comunitário e 

familiar. 

 Atuamos com famílias de um determinado território (explicar conjunto de bairros) para 

melhorar a convivência e assim estimular a criação de rede de apoio para 

enfrentamento de situações (é estimulada a convivência, pois quando passamos por 

situações difíceis é importante que tenhamos outras pessoas para nos ajudar. Essas 

pessoas podem ser nossa família, nossos amigos e vizinhos ou até as políticas 

públicas/ órgãos do governo – nossa rede de apoio). 

 Como atuamos na prevenção, se alguma violação é encontrada nós encaminhamos 

para outros órgãos. Se existe suspeita de violação, podemos encaminhar para o 

CREAS (que é o Centro de Referência Especial - destacar que não averiguamos 

violações) agora, outras situações podemos encaminhar para saúde, educação e 

outras políticas. 

 

QUANDO? 

 O horário de funcionamento do CRAS é de segunda a sexta das 7 às 17 horas. 
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PAIF 

O QUE É? 

 É o principal serviço oferecido pelo CRAS. 

 

O QUE FAZEMOS? 

 Nós técnicos iniciamos nosso trabalho acolhendo a família que nos procura e 

ouvindo-a para que entendamos o que ela está precisando. Após a escuta propomos 

para essa família os serviços ou ações que são oferecidos aqui no CRAS de acordo 

com o que ela necessita naquele momento. 

 O serviço que funciona por meio de algumas ações, como as palestras (a do 

Programa Bolsa Família que conhecem), atendimento, oficinas que acontecem com 

um pequeno número de pessoas que participam de alguns encontros com um tema 

específico (citar seu cronograma de oficinas fixas e pontuais) e também 

encaminhamentos. 

 Além disso, algumas famílias podem ser acompanhadas por nós técnicos, caso 

queiram. No acompanhamento será elaborado em conjunto com a família um plano, 

no qual serão pensadas metas possíveis de serem atingidas pela família e pelo 

técnico, a médio e longo prazo. Explicar que não é um processo de investigação! 
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SCFV 

O QUE É? 

 É o serviço que oferta a convivência e fortalecimento de vínculo 

 

O QUE FAZEMOS? 

 O serviço funciona em grupos divididos por faixa etária. 

 Quem fica com o grupo são os educadores sociais e os facilitadores de oficinas (falar 

dos facilitadores que a unidade possui). 

 Para esses grupos os educadores pensam em percursos relacionados a questões 

de convivência e fortalecimento de vínculos, que são trabalhados com os 

participantes de forma prática, criando situações de aprendizagem no caminho para 

fortalecer vínculos e convivência. 

 

PARA QUEM? 

 Crianças de 0 a 6 anos e gestantes; 

 Crianças de 6 a 15 anos; 

 Adolescentes de 15 a 17 anos; 

 Jovens de 18 a 29; 

 Adultos de 29 a 59; 

 E idosos 

 

QUANDO? 

 Explicar como funciona na unidade o cronograma dos grupos. 

 Período matutino ou vespertino, horários, faixa etária e etc. 
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SPSBD 

O QUE É? 

 É o serviço da Proteção Social Básica no Domicílio para pessoas com deficiência e 

idosos. 

 

PARA QUEM? 

 Como o nome do serviço diz ele é voltado para pessoas com deficiência, idosos e 

seus cuidadores, que por alguma razão (citar alguns exemplos: distância, dificuldade 

de locomoção, acamados, entre outros) não conseguem acessar o CRAS. 

 

O QUE FAZEMOS? 

 Nós técnicos analisamos o caso e pensamos em um plano de atividades, juntamente 

com a família e com o usuário, para realizarmos em seu domicilio. 

 

QUANDO? 

 A frequência e os dias que vamos ao domicílio são combinados com a família e com 

o usuário de forma que fique bom para todas as partes.  

 



 
 
 
 
 
 
 

8 
 

BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

O QUE É? 

 São benefícios previstos por lei e oferecidos pelo município de Campo Grande 

(Deliberação 182/2010 CMAS).   

 O benefício eventual se inscreve numa lógica de direitos e proteção social e presta-

se ao fortalecimento da autonomia de quem necessitar. 

PARA QUEM? 

 São concedidos às famílias que não têm condições de arcar por conta própria ao 

enfrentar situações adversas ou famílias e cidadãos fragilizados por alguma razão. 

 Pessoas que estão vivenciando privações, necessidades imediatas ocasionadas por 

eventos que fogem da vida cotidiana e que prejudicam a capacidade de enfrentá-

los. 

 Critério: Per capita ½ salário mínimo. 

QUANDO? 

  Os benefícios são ofertados em alguns momentos, são eles: 

o Auxílio-natalidade: para atender as necessidades do bebê que vai nascer ou adoção de 

novo membro. Constitui-se na prestação temporária de bens de consumo para reduzir 

vulnerabilidades; 

o  Auxílio-Funeral: para atender as necessidades urgentes da família após a morte de um de 

seus provedores ou membros; atender as despesas de urna funerária, velório e sepultamento; 

(Telefone: 98405-0944 7 às 22h) 

o Segurança-alimentar: fornecimento, determinado por parecer social, de cesta básica e/ou 

kit fruta e verdura, para famílias em situação de vulnerabilidade; 

o Auxílio-documento: destina-se ao pagamento das taxas de emissão da 2ª via (1ª via 

gratuita) de carteira de identidade, certidão de nascimento (fora do município) e certidão de 

óbito.  

Dica: dê atenção aos benefícios disponíveis na unidade. 

O QUE FAZEMOS? 

 Ao realizarmos a acolhida, conversando com a família é possível notar o que está 

necessitando naquele momento. 

 Dessa forma, é feito um estudo sobre as necessidades imediatas da família em 

questão e, então, concedido o benefício, mediante análise técnica. 
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PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

O QUE É? 

 Destacamos que, para ser incluída em qualquer programa de transferência de renda, 

a pessoa deve se cadastrar no Cadastro Único (nosso próximo tópico de explicação).   

 Como o próprio nome diz são os programas que auxiliam na renda de famílias em 

situação de vulnerabilidade. 

 Os programas ofertados atualmente em Campo Grande são o Benefício de 

Prestação Continuada – BPC, Bolsa Família, Vale Renda (Beneficio Estadual – para 

maiores informações dar o telefone 3368-9000) e o Seguro Defeso (pescadores 

impossibilitados de trabalhar no período do defeso). 

 

- BOLSA FAMÍLIA 

PARA QUEM? 

 Atende todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 89,00 mensais; 

 Famílias com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais, desde que 

tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos. 

 

COMO FAZER? 

 Não existe um cadastro específico do Programa Bolsa Família. Na realidade, a 

pessoa se inscreve no Cadastro Único. 

 O cadastramento pode ser realizado aqui no CRAS. 

 A inscrição no Cadastro Único não garante a entrada imediata no Programa Bolsa 

Família. A seleção das famílias é feita por um sistema informatizado, a partir dos 

dados que elas informaram no Cadastro Único e das regras do programa. Não há 

interferência de ninguém nesse processo. 

 As famílias selecionadas recebem um cartão de saque, o Cartão Bolsa Família, 

emitido pela Caixa Econômica Federal (CAIXA) e enviado para a casa delas pelos 

Correios. Junto com o cartão, recebem um panfleto com explicações sobre como 

ativá-lo, o calendário de saques do programa e outras informações. 

 O programa possui condicionalidades, ou seja, estabelece alguns compromissos 

para que a pessoa possa participar e permanecer participando. São elas: 
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o Crianças e adolescentes de 6 a 17 anos deverão ter a frequência escolar 

verificada; 

o Crianças de 0 a 6 anos deverão ter o calendário vacinal, o peso e a altura 

acompanhados;  

o Além das gestantes que devem ter acompanhamento do pré-natal. 

 O acompanhamento das condicionalidades é feito baseado nas listas com a relação 

das famílias em seu território, os municípios realizam o acompanhamento, coletam 

os resultados da frequência escolar e do atendimento em saúde e os registram. 

 Quando uma família descumpre os compromissos do PBF, são aplicados efeitos 

gradativos e variam conforme o histórico de descumprimento da família, registrado 

no sistema.  

 Os efeitos dos descumprimentos são: 

o Advertência: a família é comunicada de que algum integrante deixou de 

cumprir condicionalidades, mas não deixa de receber o benefício; 

o Bloqueio: o benefício fica bloqueado por um mês, mas pode ser sacado no 

mês seguinte junto com a nova parcela; 

o Suspensão: o benefício fica suspenso por dois meses, e a família não poderá 

receber os valores referentes a esse período; 

o Cancelamento: a família deixa de participar do PBF. 

 Quando a família recebe um dos efeitos do descumprimento pode procurar o CRAS 

para registrar um recurso (justificativa). 
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- BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC 

PARA QUEM? 

 Pessoa idosa, com 65 anos ou mais, e pessoa com deficiência de qualquer idade, 

que comprovem não possuir meios de se sustentar ou de ser sustentado pela família. 

 Para ter direito ao benefício, precisa comprovar que a renda mensal da família é 

inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo. (dizer o valor correto) 

 As pessoas com deficiência também precisam passar por avaliação médica e social 

realizadas por profissionais do INSS. É importante esclarecer que o benefício não 

pode ser concedido ao cidadão que recebe qualquer benefício previdenciário público 

ou privado. 

COMO FAZER? 

 Se encaixar no perfil acima é só procurar a equipe técnica aqui no CRAS que será 

explicado como fazer o requerimento para o BPC. 
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CADASTRO ÚNICO 

O QUE É? 

 O Cadastro Único é o principal instrumento para a seleção e a inclusão de famílias 

em programas federais, sendo usado obrigatoriamente para a concessão dos 

benefícios do Programa Bolsa Família, da Tarifa Social de Energia Elétrica, do 

Programa Minha Casa Minha Vida, ID Jovem, entre outros.  

 Também pode ser utilizado para a seleção de beneficiários de programas ofertados 

pelos governos estaduais e municipais. Por isso, ele funciona como uma porta de 

entrada para as famílias acessarem diversas políticas públicas.  

 

PARA QUEM? 

 Para se inscrever no Cadastro Único, é preciso que uma pessoa da família se 

responsabilize por prestar as informações de todos os membros da família para o 

entrevistador.  

 Essa pessoa — chamada de Responsável pela Unidade Familiar (RF) — deve ter 

pelo menos 16 anos e, preferencialmente, ser mulher.  

 Para ter direito ao benefício, precisa comprovar que a renda mensal da família é de 

até 3 salários mínimos ou a renda por pessoa é igual ou inferior a 1/2 (meio) salário 

mínimo. (dizer os valores correspondentes) 

 

COMO FAZER? 

 Para fazer o cadastro são necessários alguns documentos: 

o Para o Responsável pela Unidade Familiar (RF), é obrigatória a apresentação do 

CPF ou do Título de Eleitor; Exceção indígena - RANI 

o Para as outras pessoas da família, é obrigatória a apresentação de qualquer um 

destes documentos de identificação: certidão de nascimento, certidão de casamento, 

CPF, carteira de identidade (RG), carteira de trabalho ou Título de Eleitor. 

 Documentos que não são obrigatórios, mas facilitam o cadastramento: 

o Comprovante de endereço, de preferência a conta de luz; 

o Comprovante de matrícula escolar das crianças e jovens até 17 anos. Se não tiver o 

comprovante, o RF deve informar o nome da escola de cada criança ou jovem; 

o Carteira de trabalho. 
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 Se alguém da família ou se todos integrantes não tiverem documentos, o 

entrevistador do Cadastro Único fará o encaminhamento para equipe técnica que 

orientará e encaminhará a família ou a pessoa para tirar os documentos.  

 Se a pessoa nunca foi registrada, a primeira via da certidão de nascimento é de 

graça.  

 

 

 


