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INTRODUÇÃO 

O Apoio Técnico, no âmbito do Sistema Único da Assistência Social – 

SUAS, consiste em ações voltadas ao apoio, instrução e fornecimento de 

orientações técnicas, nas demandas relacionadas a operacionalização, gestão, 

controle social, financiamento, benefícios, serviços e programas. Tem como 

objetivo assegurar de forma sistêmica, continuada e planejada uma intervenção 

capaz de ampliar o conhecimento e mudanças no alcance de resultados das 

políticas sociais.  

Além disso, em conformidade com a Norma Operacional Básica do SUAS 

(NOB SUAS) de 2012, em seu capítulo III, parágrafo único, o apoio técnico 

compreende ações como: I – capacitação; II – elaboração de normas e 

instrumentos; III – publicação de materiais informativos e de orientações técnicas; 

IV – assessoramento e acompanhamento. 

Considerando que a infecção pelo Coronavírus foi classificada como 

pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Ministério da Cidadania 

(MC) emitiu a Portaria n. 337, de 24 março de 2020, e a Portaria n. 54 de 1º de abril 

de 2020, que dispõem acerca de medidas e recomendações aos gestores e 

trabalhadores do SUAS dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, com o 

objetivo de garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais da 

Assistência Social, com as condições que garantam a segurança e a saúde dos 

usuários e profissionais.  

Nesse cenário, a assistência social e o atendimento à população em estado 

de vulnerabilidade se constituem como serviços públicos e atividades essenciais e 

indispensáveis, conforme Decreto n. 10.282, de 20 de março de 2020, e as 

portarias do Ministério da Cidadania n. 54 de 2020, conforme abaixo descrito: 

 

Nas diferentes esferas, deve-se assegurar a continuidade da oferta de 
serviços e atividades essenciais da Assistência Social voltados ao 
atendimento da população mais vulnerável e em risco social, observando-
se medidas e condições que garantam a segurança e a saúde dos 
usuários e profissionais do SUAS. Estas medidas devem abranger o 
funcionamento do SUAS como um todo, incluindo a gestão e a rede 
socioassistencial, pública e privada. [...] (Ministério da Cidadania, 2020, 
anexo I, 2.3) 
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Nessa perspectiva, seguindo as recomendações nacionais e municipais, a 

Gerência da Rede de Proteção Social Básica – GRPSB adotou as seguintes 

medidas: suspensão da Supervisão Técnica, oficinas, cursos e capacitações e 

voltou-se para o Apoio Técnico na modalidade remota, de modo a contribuir com a 

continuidade das ações do Sistema Único de Assistência Social  para o 

aprimoramento dos profissionais e da oferta dos serviços, programas e benefícios 

socioassistenciais, conforme a realidade e necessidade dos territórios. 

O foco do trabalho é a aprendizagem significativa, termo proposto por David 

Paul Ausubel (1918-2008), que pode ser definido como o processo no qual um novo 

conteúdo ou conhecimento se relaciona de maneira não arbitrária (os novos 

conteúdos se “ancoram” a conteúdos preexistentes especificamente relevantes 

para o sujeito) e substantiva (o que é incorporado é a substância do novo 

conhecimento, as novas ideias) (MOREIRA, 2011).  

Ou seja, a aprendizagem significativa se baseia na ideia de que os 

conteúdos preexistentes nos sujeitos são essenciais para a aprendizagem. 

Seguindo essa ideia, faz sentido dizer que os sujeitos devem participar ativamente 

do processo de aprendizagem. 

O presente caderno tem como objetivo apresentar uma proposta de 

intervenção para subsidiar o Apoio Técnico que será prestado ao longo do ano de 

2021. Tem como objetivo contribuir para a superação das dificuldades encontradas, 

assim como adotar uma postura de planejamento contínuo, no propósito de 

fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos vínculos e 

promover seu acesso a direitos, priorizando os grupos mais impactados pela 

pandemia da Covid-19. 

 Essas orientações destinam-se aos técnicos de nível superior e os de nível 

médio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), dos Centros de 

Convivência (CC) e dos Centro de Convivência do Idoso (CCI), que atuam no PAIF 

e no SCFV.  

A partir dos indicadores, três eixos foram definidos para serem trabalhados 

no PAIF: 

Dimensão Relacional – famílias e territórios; Controle Social – 

planejamento e avaliação participativos; Acompanhamento Familiar.  
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Para o SCFV, pretende-se apresentar e implementar a metodologia para a 

execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Remoto, com 

ênfase na importância e nas possibilidades para sua execução. 

Esperamos que o conteúdo apresentado, neste caderno, subsidie os 

processos de trabalho e que possa contribuir para qualificar a atuação das equipes 

técnicas envolvidas nas ações de planejamento, atendimento e acompanhamento 

de pessoas e famílias usuárias da Proteção Social Básica. 
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ÁRVORE TEMÁTICA – PAIF  

 

 

APOIO TÉCNICO 
DURANTE A PANDEMIA 

DA COVID-19

DIMENSÃO RELACIONAL -
FAMÍLIAS E TERRITÓRIOS

CONTROLE SOCIAL: 
PLANEJAMENTO E 

AVALIAÇÃO PARTICIPATIVOS

ACOMPANHAMENTO 
FAMILIAR
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A Árvore Temática para o Apoio Técnico do PAIF foi construída a partir da análise 

dos seguintes indicadores: 

 Censo SUAS/ IDCRAS de 2015 a 2019; 

 RMA; 

 Plano de Ação das unidades; 

 Relatórios Anuais. 

 

Os indicadores foram então categorizados, a partir da identificação das fragilidades 

percebidas, em três eixos de trabalho para o Apoio Técnico.  

 

 Dimensão Relacional – famílias e territórios: 

Conforme o Capítulo 6 do Caderno Orientações técnicas sobre o PAIF, “Diretrizes 

teórico-metodológicas do trabalho social com famílias no âmbito do PAIF”, em seu primeiro 

parágrafo:  

 

Ao eleger a matricialidade sociofamiliar como eixo do SUAS, a política de 
assistência social enfoca a família em seu contexto sociocultural e em sua 
integralidade. Assim, para realizar qualquer trabalho com as famílias é preciso 
enfocar todos seus membros e suas demandas, reconhecer suas próprias 
dinâmicas e as repercussões da realidade social, econômica e cultural em suas 
vidas. (BRASIL, 2012, p. 104) 

 

A Assistência Social direciona seu trabalho não ao indivíduo, mas às relações deste 

sujeito com a família e o território, a como ele afeta e é afetado neste conjunto relacional 

ao qual pertence. Entender as dinâmicas familiares e territoriais, que potencializam ou 

vulnerabilizam os territórios e famílias, qualifica a contribuição do serviço no fortalecimento 

das redes protetivas e no acesso aos direitos.  

 

 Controle Social – planejamento e avaliação participativos: 

Ainda conforme o capítulo 6, a Assistência Social, como direito à cidadania, 

promove o fortalecimento da autonomia e participação nas políticas públicas, ao apontar 

necessidades e interesses, assim como acompanhar e avaliar a execução. O envolvimento 

dos usuários no trabalho oferecido, em seu planejamento e efetivação, transforma-se em 

uma semente para a participação social mais ampla, acesso aos direitos, à cidadania. 
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Estimular a dimensão democrática do Serviço, ou seja, estimular a participação das 
famílias no planejamento, execução e avaliação de todas as atividades nas quais 
estiverem envolvidas, de forma a promover seu protagonismo e combater práticas 
prescritivas, modeladoras e verticalizadas. (BRASIL, 2012, p. 105) 

 

O Controle Social se remete a esta prerrogativa da nossa política. De acordo com 

o caderno “Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos” (2017), um dos 

objetivos é estimular a participação do usuário para uma construção conjunta dos serviços. 

“Práticas democráticas, participativas e inclusivas potencializam esta premissa, além de 

induzir práticas interdisciplinares na execução dos serviços, indica a proximidade com o 

reconhecimento do outro como sujeito de direitos, capaz de manifestar interesse e participar 

de decisões e suas consequências para a intervenção da política.” (BRASIL, 2017, p. 15) 

 

 Acompanhamento Familiar: 

O PAIF, principal serviço da Proteção Social Básica, ofertado pelos CRAS, 

acontece por via de ações de Atendimento (Ação Particularizada, Encaminhamentos, 

Oficina com Famílias, Ações Comunitárias) ou pelo Acompanhamento Familiar. O 

Acompanhamento Familiar é 

 

[...] um processo de caráter continuado e planejado, por período de tempo 
determinado, no qual há, a partir de vulnerabilidades, demandas e potencialidades 
apresentadas pelas famílias, a definição dos objetivos a serem alcançados. No 
âmbito do PAIF, tem como finalidade enfrentar as situações de vulnerabilidade 
social, prevenir a ocorrência de riscos e/ou violações de direitos, identificar e 
estimular as potencialidades das famílias e territórios, apoiar a família na sua função 
protetiva, afiançar as seguranças de assistência social e promover o acesso das 
famílias e seus membros a direitos, sejam civis, políticos, sociais, econômicos, 
culturais e ambientais. (BRASIL, 2012, p. 63) 

 

No ano de 2020, em função da pandemia causada pelo novo Coronavírus, a oferta 

do Acompanhamento Familiar sofreu grande impacto. As ações de atendimentos 

particularizados foram ofertadas em maior número, tendo em vista a necessidade de 

isolamento e os protocolos de biossegurança. 
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OBJETIVOS  

GERAL:  

Ofertar o Apoio Técnico, nas situações recorrentes da pandemia, para os técnicos 

de nível superior das unidades de Proteção Social Básica.  

 

ESPECÍFICOS:  

1. Manifestar as problemáticas para a execução do PAIF, principalmente no contexto 

das alterações no serviço, devido à pandemia do COVID-19; 

2. Refletir sobre a dimensão relacional na execução do PAIF; 

3. Aprimorar ações de controle social; 

4. Aperfeiçoar a oferta do Acompanhamento Familiar do serviço PAIF nas unidades 

dos CRAS; 

5. Aumentar o número de famílias em Acompanhamento Familiar pelo PAIF. 
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METODOLOGIA 

O Apoio Técnico será executado por unidade, mediante agendamento prévio, de 

acordo com um cronograma por etapas. O contato será realizado via ligação telefônica, 

chamada de vídeo ou de voz, a critério da unidade. A execução ocorrerá por meio do 

seguinte ciclo de ações: 

1. Definição do problema: 

No primeiro contato com a unidade, será utilizada a ferramenta “Árvore dos 

Problemas” para a definição do problema central, foco da intervenção. Ela serve para 

“identificar causas e consequências de uma situação que precisa de solução” (SOUZA, 

2010, p. 97).   A ferramenta será utilizada da seguinte maneira: 

 

Passo 1 – Brainstorming (tempestade de ideias):  

A pandemia da COVID-19 causou uma mudança disruptiva (“ruptura com 

processos ou modelos anteriores – o que valia antes não vale mais, pelo menos não da 

mesma forma” SOUZA, 2010, p.93), nos processos de trabalho dos serviços ofertados pela 

Proteção Social Básica – PSB, em Campo Grande. Levando em consideração os aspectos 

sociais da pandemia e as consequências diretas aos profissionais da “linha de frente” dos 

serviços essenciais, como a Assistência Social, pode-se dizer que tais mudanças 

dificultaram a execução e oferta de algumas ações do Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família – PAIF, ao mesmo tempo que impediram (e impedem) a oferta de outras. 

2.
Apoio para 

a resolução 
do problema

3. 

Avaliação da 
resolução do 

problema

1. 
Definição do 

problema
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O Brainstorming será realizado, após tal reflexão, por meio da seguinte pergunta: 

“Qual o problema, enfrentado pela equipe hoje, que necessita do planejamento de 

estratégias de resolutividade com maior urgência?”. 

 

Passo 2 – Identificação do Problema Central: 

O Brainstorming, como uma ferramenta de livre pensar, trará uma série de 

concepções diferenciadas dos participantes. Uma vez listadas todas essas ideias durante 

o processo, é necessário filtrar os resultados. 

Após o levantamento dos problemas, a equipe será orientada a classificá-los de 

acordo com o grau de gravidade e urgência. O problema considerado mais grave e mais 

urgente será o foco da primeira etapa do Apoio Técnico. 

 

Passo 3 – Identificação das possíveis causas do problema: 

Por meio de perguntas do tipo “por quê?”, como: 

 Por que isso é um problema? 

 Por que isso afeta a execução do PAIF? 

 

Passo 4 – Identificação das consequências do problema; 

Por meio das perguntas: 

 Qual o impacto direto deste problema na execução do PAIF? 

 Qual o impacto deste problema nos usuários do CRAS? 

 Qual o percentual de usuários que estão sendo impactados? 

 

Passo 5 – Associação do problema a um dos eixos da Árvore Temática do 

Apoio Técnico: 

Uma vez listados os problemas, assim como suas causas e consequências, faz-se 

necessário atribuir a dimensão da incidência de suas consequências, junto aos usuários do 

CRAS, de modo a trabalhar o problema com maior implicação dentro dos eixos:  

 Eixo 1: Dimensão relacional das famílias e territórios; 

 Eixo 2: Controle Social; 

 Eixo 3: Acompanhamento familiar. 
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Desta maneira, poderemos direcionar o problema central, nos temas aos quais se 

dirige o Apoio Técnico, assim como tratar as problemáticas de maior consequência na 

execução do PAIF, junto à equipe técnica e aos usuários. 

 

É possível, ainda, utilizar a árvore de problemas de outra maneira. [...] Trata-se de 
uma abordagem voltada ao impacto do processo de mudança no âmbito da atuação 
[...] Nessa situação, não interessam tanto as causas do processo de mudança, mas 
sim suas consequências para o departamento [...]. Essas consequências irão se 
concretizar na forma de impactos em diversas áreas, rotinas ou atividades [...] 
(SOUZA, 2010, p. 98) 

 

             Como o Apoio Técnico tem um problema central, escolher aquele cuja 

consequência é a mais impeditiva para um bom trabalho torna mais promissor o resultado 

final.     

             Os problemas que não estiverem dentro dos 3 eixos do Apoio Técnico, assim como 

os problemas não identificados como o central, poderão ser trabalhados, conforme 

avaliação da equipe técnica, na instância da própria unidade.  

 

Passo 6 – Construção do diagrama: 

 

  

CONSEQUÊNCIA 

CONSEQUÊNCIA CONSEQUÊNCIA CONSEQUÊNCIA 

PROBLEMA CENTRAL 

CAUSA CAUSA CAUSA 

CAUSA 
CAUSA 

Eixo 1; 

Eixo 2; 

Eixo 3; 
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2. Apoio para a resolução do problema: 

O Apoio Técnico às unidades ocorrerá nas seguintes modalidades: 

 Atendimento – unidade por unidade 

Via chamada telefônica ou de vídeo, conforme agendamento predefinido;   

Orientações pontuais em caso de necessidade.  

 Oficinas – temas comuns a todas as unidades 

Vídeos curtos sobre assuntos pertinentes à execução do trabalho, com o objetivo 

de abordar os assuntos e suscitar reflexões acerca dos temas.  

 Disponibilização de materiais – Google Classroom  

Produção e disponibilização de materiais, cartilhas, cadernos e divulgação de 

orientações em Blogs, Sítios, entre outros. 

 

Árvore das Soluções: 

Para bem realizar o Apoio Técnico na resolução do problema central, poderá ser 

utilizada a ferramenta da Árvore de Soluções, na qual o problema central é transformado 

em objetivos a serem alcançados (as condições), assim como quais estratégias serão 

utilizadas (o como), colocando estes dados no diagrama: 

 

A visualização das possíveis soluções e a escolha da(s) alternativa(s) viável(is) de 

alteração fornecerão mais efetividade no alcance dos objetivos, assim como, uma vez 

implementado, facilitará sua avaliação. 

  

SITUAÇÃO FINAL 

DESEJADA 

CONDIÇÃO A CONDIÇÃO B CONDIÇÃO C 

CONDIÇÃO A.1 CONDIÇÃO B.1 
CONDIÇÃO C. 1 

CONDIÇÃO C. 2 

CONDIÇÃO C. 1. 1. 

Como? 

Como? 
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3. Avaliação da resolução do problema: 

Após transcorrido o período do apoio para a resolução do problema central, é 

necessário avaliar a efetividade da solução. Esta avaliação deve ocorrer em duas frentes, 

com a equipe técnica e com os usuários. 

 Equipe técnica: Por perguntas abertas formuladas tanto pela unidade quanto 

pela GRPSB. É o momento de refletir sobre a desenvoltura do expediente utilizado, 

identificar potencialidades e dificuldades e, se necessário, repensar novas estratégias;  

 Usuários: Como os eixos do problema central afetam diretamente a população 

atendida/acompanhada (Dimensão relacional das famílias e territórios, Controle Social ou 

Acompanhamento Familiar), também será realizada uma avaliação, junto a este grupo, 

mediante perguntas fechadas a serem respondidas. Caso sejam utilizados modos remotos, 

as respostas dos usuários podem ocorrer via mensagem escrita, áudios ou 

emoticons/emojis. 
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ÁRVORE TEMÁTICA – SCFV  

 

 

 

 

APOIO TÉCNICO

ETAPA 1 

APRESENTAÇÃO METODOLOGIA REGISTRO DE DADOS

ROTEIRO COVID-19 SCFV 
REMOTO POR MEIO DE 
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
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A Árvore Temática para o Apoio Técnico do SCFV foi construída a partir da análise 

dos seguintes indicadores: 

 

 Censo SUAS/ IDCRAS; 

 Dados 2020; 

 RMA; 

 Plano de Ação; 

 Relatório Anual. 

 

No contexto de distanciamento social, o tempo de convivência familiar ampliou 

consideravelmente. Observa-se, nessa mudança, pontos positivos e negativos. Com intuito 

de contribuir com um maior número de famílias, no enfrentamento aos problemas 

relacionados a, principalmente, vulnerabilidades relacionais, foi preciso pensar outras 

formas, além da presencial, de acessar os usuários. 

Esta árvore temática surgiu da necessidade de garantir aos usuários que não têm 

possibilidade de participação via WhatsApp outra forma de adesão ao Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, via ligação telefônica. Ainda que as atividades 

presenciais voltem a acontecer de forma reduzida, foi elaborado um Roteiro que pode ser 

desenvolvido com as famílias dos usuários que não estiverem frequentando a unidade, por 

diversos motivos. 

O Roteiro SCFV Remoto, utilizado por meio do WhatsApp, desenvolvido em 2020, 

de forma a garantir o acesso dos usuários a um ambiente virtual de proteção social, convívio 

e fortalecimento de vínculos positivos, tem sido uma ferramenta muito importante para a 

efetivação do Serviço, conforme demonstrou pesquisa realizada com usuários que 

participam dessa modalidade. Mas, ainda assim, se o objetivo é o de alcançar mais famílias, 

é necessário pensar, com frequência, outras formas de dar continuidade ao SCFV. 

É importante destacar que o SCFV deve garantir a prevenção de vulnerabilidades e 

riscos sociais mediante o desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Desse modo, é imprescindível que a 

equipe do serviço reúna esforços para manter o vínculo com as famílias do SCFV e 

desenvolver ações para garantia das seguranças afiançadas, sobretudo, neste momento, 

da segurança de Convívio familiar. 
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OBJETIVOS DAS ETAPAS 

GERAL:  

Apresentar e implementar a metodologia para execução do Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos Remoto por contato telefônico. A importância deste Roteiro 

está na garantia de acesso a um número maior de usuários do SCFV às seguranças 

afiançadas de Acolhida, Convivência e Autonomia. Para assim, garantir o fortalecimento de 

vínculos e expressar de forma concreta e material a proteção social. 

 

ESPECÍFICOS:  

 

ETAPA 1 

1. Apresentar a metodologia de acordo com o “Roteiro SCFV Remoto: Contato 

telefônico” (2021); 

2. Estimular a reflexão sobre a importância de recuperar o vínculo com os usuários; 

3. Estimular a reflexão sobre a necessidade de identificar o contexto dos usuários 

inscritos no SCFV durante a pandemia - impactos; 

4. Realizar o levantamento de quantos usuários do SCFV não estão participando do 

SCFV Remoto;  

5. Orientar sobre a necessidade de registrar dados. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Remoto; 

2. Fortalecimento de Vínculos; 

3. Planejamento; 

4. Execução; 

5. Diagnóstico das famílias; 

6. Propostas de intervenção; 

7. Avaliação; 

8. Registro de dados. 
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METODOLOGIA 

O Apoio Técnico será executado por unidade, mediante agendamento prévio, de 

acordo com um cronograma por etapas. O contato será realizado via ligação telefônica ou 

chamada de vídeo, a critério da unidade. A execução ocorrerá por meio do seguinte ciclo 

de ações: 

 

4. Definição do problema: 

No primeiro contato com a unidade, o Roteiro do SCFV Remoto: Contato Telefônico 

será utilizado como ferramenta metodológica. Cada etapa de implementação será 

trabalhada de forma a definir os problemas que serão coletados a partir das dificuldades, 

na execução do serviço. Posteriormente, trabalharemos na identificação e resolução de 

dificuldades, na execução do SCFV Remoto em suas duas modalidades: WhatsApp e 

contato telefônico. 

 

Passo 1 – Roteiro de perguntas:  

Para dar início às discussões, os técnicos de referência e a equipe do SCFV 

deverão responder o “Roteiro de Perguntas”, o qual contém perguntas referentes à 

execução do serviço, para promover a reflexão sobre a metodologia. 

2.
Apoio para 

a resolução 
do problema

3. 

Avaliação da 
resolução do 

problema

1. 
Definição do 

problema
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As respostas permitem momentos de troca e reflexões sobre a continuidade do 

serviço, mesmo que a distância. E, principalmente, o conhecimento dos aspectos 

dificultadores nos processos de execução do serviço.  

No decorrer da discussão, será realizada a seguinte pergunta: “Diante da 

discussão, quais aspectos estão dificultando a execução do serviço?”. 

 

Passo 2 – Identificação do Problema Central: 

Após a identificação dos aspectos dificultadores, a equipe deverá listá-los, de 

acordo com a prioridade. A dificuldade mais urgente será trabalhada na primeira etapa do 

Apoio Técnico.  

 

Passo 3 – Identificação das possíveis causas do problema: 

A partir do aspecto dificultador, é possível, por meio de perguntas, despertar 

reflexões com a equipe do SCFV sobre possíveis causas. Desse modo, destacamos a 

seguinte pergunta:  

 Por que isso dificulta a execução do SCFV Remoto? 

 

Passo 4 – Identificação das consequências do problema; 

Mediante a identificação do aspecto dificultador, também, é possível especificar 

quais são os impactos deste na execução do serviço e na oferta ao usuário. Assim, 

destacamos as seguintes perguntas:  

 Qual o impacto direto na execução do SCFV? 

 Qual o impacto nos usuários do SCFV? 

 

Passo 5 – Associação da dificuldade com um dos eixos metodológicos: 

  A partir da identificação da dificuldade levantada pela unidade, é necessário 

observar em qual eixo metodológico do processo de execução do trabalho ela se encontra:  

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Remoto; 

 Fortalecimento de Vínculos; 

 Planejamento; 

 Execução; 

 Diagnóstico das famílias; 

 Propostas de intervenção; 
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 Avaliação; 

 Registro de dados. 

 

Os aspectos dificultadores que não estiverem dentro dos eixos do Apoio Técnico, 

assim como os não prioritários, poderão ser trabalhados, conforme avaliação da equipe 

técnica, no Apoio Técnico.  

 

Passo 6 – Elaboração de estratégias para resolução: 

A partir da discussão com técnicos de referência e equipe do SCFV, serão 

elaboradas, em conjunto, estratégias para resolução dos aspectos dificultadores, tendo em 

vista as especificidades da unidade. As estratégias selecionadas serão fixadas como meta 

para a unidade. 

 

5. Apoio para a resolução do problema: 

O Apoio Técnico às unidades ocorrerá nas seguintes modalidades: 

 Atendimento – unidade por unidade 

Via chamada telefônica ou de vídeo, conforme agendamento predefinido;   

Orientações pontuais em caso de necessidade.  

 Oficinas – temas comuns a todas as unidades 

Vídeos curtos sobre assuntos pertinentes à execução do trabalho, com o 

objetivo de abordar os assuntos e suscitar reflexões acerca dos temas.  

 Disponibilização de materiais – Google Classroom  

Produção e disponibilização de materiais, cartilhas, cadernos e divulgação 

de orientações em Blogs, Sítios, entre outros. 

 

6. Avaliação da resolução do problema: 

  O fechamento do Apoio Técnico, sobre um aspecto dificultador específico, ocorrerá 

mediante avaliação da efetividade da estratégia elaborada para resolução. Esta avaliação 

deve ocorrer com a equipe técnica e/ou com os usuários. 

 Equipe técnica: Por questionário específico. Neste ponto, é necessário 

avaliar se a resolução foi efetiva. Identificar aspectos dificultadores e 

aspectos facilitadores no processo de resolução. Se as estratégias definidas 
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não foram suficientes para resolução, é necessário pensar em novas 

estratégias;  

 Usuários: Realizar pesquisa com os usuários do SCFV e/ou famílias para 

identificar a resolução do problema, bem como se a execução do serviço 

está cumprindo seus objetivos de acordo com a proposta do SCFV.  
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ROTEIRO 

ETAPA 1: 

Olá,  

Continuamos com a adaptação de canais de comunicação e metodologias de trabalho para 

atendê-los, neste período de pandemia. Nesse encontro, o Apoio Técnico será executado 

por meio de uma discussão norteada pelo Roteiro SCFV Remoto Contato Telefônico. É 

importante se organizarem, por isso, elaboramos perguntas para auxiliá-los a pensar sobre 

esta tarefa. Sendo assim, não se preocupem em acertar, mas em responder tendo como 

base seus conhecimentos e percepções. Responda as perguntas antes do nosso encontro 

e escreva suas respostas. Escrever pode ajudá-lo a compreender. 

 

PERGUNTAS: 

1) Quantos usuários estão participando do SCFV Remoto por WhatsApp? Quantos não 

estão? Dos que não estão, quantos não acessam a unidade desde o início da 

pandemia? (Número por grupos: 0 a 6 anos; 6 a 15 anos; 15 a 17 anos; 18 a 59 

anos; idosos) 

 

2) Quais ações foram desenvolvidas para manter o vínculo os usuários que não estão 

no SCFV Remoto?  

 

3) Conseguiram ler o roteiro do SCFV Remoto: Contato Telefônico? Gostariam de 

esclarecimento sobre alguma questão metodológica? 
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ANEXOS 

CRONOGRAMAS 

 DATA HORA REGIÃO UNIDADE 

P
A

IF
 

03/03/2021 11:00 Anhanduizinho CRAS Canguru 

04/03/2021 11:00 Anhanduizinho CRAS Aero Rancho 

04/03/2021 12:30 Prosa CRAS Nossa Senhora 

05/03/2021 11:00 Segredo CRAS Vila Nasser 

08/03/2021 12:30 Prosa CRAS Novos Estados 

09/03/2021 11:00 Segredo CRAS Estrela do Sul 

09/03/2021 12:30 Prosa CRAS Estrela Dalva 

10/03/2021 11:00 Bandeira CRAS Tiradentes 

10/03/2021 12:30 Bandeira CRAS Moreninha 

11/03/2021 11:00 Segredo CRAS Vida Nova 

11/03/2021 12:30 Bandeira CRAS Moema 

12/03/2021 11:00 Lagoa CRAS São Conrado 

15/03/2021 12:30 Imbirussu CRAS Indubrasil 

16/03/2021 11:00 Anhanduizinho CRAS Los Angeles 

16/03/2021 12:30 Imbirussu CRAS Popular 

17/03/2021 11:00 Anhanduizinho CRAS Dom Antônio 

17/03/2021 12:30 Imbirussu CRAS Aeroporto 

18/03/2021 12:30 Imbirussu CRAS Zé Pereira 

18/03/2021 11:00 Lagoa CRAS Vila Gaúcha 

22/03/2021 12:30 Anhanduizinho CRAS Guanandi 
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 DATA HORA REGIÃO UNIDADE 

S
C

F
V

 

01/03/2021 8h – 8:30 Segredo CRAS Vida Nova 

01/03/2021 8:30 – 9h Prosa CRAS Estrela Dalva 

01/03/2021 9h – 9:30 Imbirussu CRAS Indubrasil 

02/03/2021 8h – 8:30 Bandeira CRAS Moreninha 

02/03/2021 8:30 – 9h Anhanduizinho CRAS Guanandi 

02/03/2021 9h – 9:30 Anhanduizinho CRAS Canguru 

03/03/2021 8h – 8:30 Bandeira CRAS Moema 

03/03/2021 8:30 – 9h Lagoa CRAS Vila Gaúcha 

03/03/2021 9h – 9:30 Anhanduizinho CRAS Aero Rancho 

04/03/2021 8h – 8:30 Imbirussu CRAS Popular 

04/03/2021 8:30 – 9h Segredo CRAS Estrela do Sul 

04/03/2021 9h – 9:30 Segredo CRAS Vila Nasser 

05/03/2021 8h – 8:30 Anhanduizinho CRAS Los Angeles 

05/03/2021 8:30 – 9h Anhanduizinho CRAS Dom Antônio 

05/03/2021 9h – 9:30 Imbirussu CRAS Zé Pereira 

08/03/2021 8h – 8:30 Bandeira CRAS Tiradentes 

08/03/2021 8:30 – 9h Imbirussu        CRAS Aeroporto 

08/03/2021 9h – 9:30 Prosa CRAS Nossa Senhora 

09/03/2021 8h – 8:30 Lagoa CRAS São Conrado 

09/03/2021 8:30 – 9h Prosa CRAS Novos Estados 

09/03/2021 9h – 9:30 Anhanduizinho CCI Jacques da Luz 

10/03/2021 8h – 8:30 Segredo CCI Elias Lhado 

10/03/2021 8:30 – 9h Bandeira CCI Vovó Ziza 

10/03/2021 9h – 9:30 Anhanduiziniho CCI Piratininga 
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11/03/2021 8h – 8:30 Bandeira CC Itamaracá 

11/03/2021 8:30 – 9h Lagoa CC Tijuca 

11/03/2021 9h – 9:30 Segredo CC Columbia 

12/03/2021 8h – 8:30 Anhanduizinho CC Botafogo 

12/03/2021 8:30 – 9h Prosa CC Noroeste 

 15/03/2021 8h – 8:30  Distrito  CC Anhanduí 

 

 


