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ESTE ROTEIRO PODE SER UTILIZADO POR 

UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  

CRAS/CC/CCI: 

 

 QUE ESTÃO COM ATIVIDADES PRESENCIAIS 

COLETIVAS SUSPENSAS, OU SEJA, COM O 

SCFV REMOTO OCORRENDO. 

 

 QUE ESTÃO COM ATIVIDADES PRESENCIAIS 

COLETIVAS REDUZIDAS, OU SEJA, COM O SCFV 

REMOTO E O SCFV PRESENCIAL OCORRENDO. 
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PSB: Proteção Social Básica 

SAS: Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Grande – MS 

SCFV: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

SPSB: Superintendência de Proteção Social Básica de Campo Grande – MS 
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APRESENTAÇÃO  

 

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

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

dependendo da relação familiar anterior. Famílias que já sofriam 

vulnerabilidades relacionais – conflito, abandono, apartação, isolamento, 

preconceito, violência, confinamento – tiveram tais situações agravadas. 

À vista disso, este roteiro privilegia a Segurança Afiançada de Convívio 

Familiar, pois ele foi construído no intuito de contribuir, principalmente, para o 

fortalecimento de vínculos familiares. Para tanto, é imprescindível, nos 

momentos de contato telefônico, a criação de um ambiente acolhedor, que 

incentive a participação do membro da família, reconhecendo-o como mediador, 

papel indispensável para a efetivação da proposta de intervenção.  
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO 

DE VÍNCULOS 

 

Diante da Portaria n. 100, de 14 de julho de 2020, que aprova as 

recomendações para o funcionamento da rede socioassistencial de Proteção 

Social Básica – PSB e de Proteção Social Especial – PSE de Média 

Complexidade do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, de modo a 

assegurar a manutenção da oferta do atendimento à população, nos diferentes 

cenários epidemiológicos da pandemia causada pelo novo Coronavírus –

COVID-19, é de fundamental importância: 

     

 Comunicar-se semanalmente com esses usuários, a fim de garantir 

acompanhamento, com apoio e identificação de novas demandas; 

 Agendar atendimentos individuais presenciais nas unidades e/ou visitas 

domiciliares, de acordo com a especificidade de cada caso, observando 

os cuidados e orientações para a interação presencial recomendados; 

 Identificar famílias em situação de maior vulnerabilidade e risco social e 

realizar acompanhamento, ainda que remoto; 

 Sugerir atividades que contribuam para a adaptação de suas rotinas, 

redução do estresse e dos impactos emocionais do distanciamento social. 

Estas ações são importantes para prevenir ou identificar precocemente 

situações de violência ou outras violações de direitos;  

 Assegurar continuidade do acompanhamento regular – com periodicidade 

estabelecida e acordada com a família – ainda que de maneira remota; 

 Orientar cuidadores a apoiar emocionalmente as crianças e os 

adolescentes e engajá-los, por meio de atividades lúdicas e informativas, 

no autocuidado apropriado para a prevenção da COVID-19. 
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 

 

A pandemia da Covid-19 lançou um grande desafio no que se refere à 

manutenção do vínculo com os usuários. O vínculo é ferramenta fundamental ao 

Trabalho Social com Famílias e, neste momento, em que as atividades 

presenciais foram suspensas ou reduzidas, percebemos o afastamento das 

famílias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

Algumas estratégias necessárias à continuidade do serviço foram 

implementadas e efetivadas, como o SCFV Remoto, desenvolvido de forma a 

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

e fortalecimento de vínculos positivos. 

Conforme Relatório de Satisfação do SCFV Remoto (2020), identificamos 

que o serviço realizado por meio de grupos de WhatsApp foi implementado por 

treze unidades da Proteção Social Básica e teve grande adesão do público, 

principalmente acima de 60 anos. A partir da efetivação do serviço remoto, 

constatamos a sua atuação enquanto garantia de proteção social fundamental, 

neste período de pandemia.  

O resultado do relatório demonstrou a satisfação dos usuários do serviço 

remoto e, também, a melhora no bem-estar individual e familiar. Desse modo, 

com base nos resultados positivos, verificamos a necessidade de elaborar um 

roteiro, para garantir aos usuários que não têm possibilidade de participação via 

WhatsApp, outra forma de adesão, via ligação telefônica. 

Ainda que as atividades presenciais voltem a acontecer de forma 

reduzida, esse Roteiro pode ser desenvolvido com as famílias dos usuários que 

não estiverem frequentando a unidade, por diversos motivos. 

É importante destacar que o SCFV deve garantir a prevenção de 

vulnerabilidades e riscos sociais mediante o desenvolvimento de 

potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. 
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Desse modo, é imprescindível que a equipe do serviço reúna esforços 

para acompanhar as famílias do SCFV para garantia das seguranças 

afiançadas.  

Para contribuir com esta ação e padronizar a metodologia, a GRPSB 

elaborou a metodologia para o trabalho com as famílias do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos Remoto por meio de ligação 

telefônica: 

 Contato/Acolhida; 

 Diagnóstico das famílias; 

 Orientações sobre a dimensão relacional familiar; 

 Propostas de intervenção; 

 Avaliação. 

A metodologia de trabalho proposta neste Roteiro foi construída a partir 

do caderno de Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Brasil, 

2013). A concepção de convivência destaca que a ampliação e o fortalecimento 

de relações familiares e comunitárias se materializam em formas de proteção, 

promoção de aquisições aos usuários, promoção de autonomia e 

desenvolvimento de potencialidades. Esta proteção social vai além dos grupos 

e núcleos familiares, pois gera e consolida vínculos comunitários, aumentando 

da rede protetiva do usuário.  
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS REMOTO 

Este Roteiro foi elaborado para ser executado por ligações telefônicas, 

visto que a maioria das unidades da Proteção Social Básica possuem telefone e 

liberação de ligações para celulares.  

A execução do Roteiro possui cinco etapas com objetivos específicos: 

 

Avaliação

Avaliar o impacto da intervenção na dimensão relacional familiar.

Propostas de Intervenção

Assegurar atividades que garantam convivência e fortalecimento de vínculos.

Orientações: Dimensão Relacional

Orientar sobre a importância da convivência como instrumento para o 
estabelecimento de afetos positivos, solidariedade e sentimentos de 

pertencimento. 

Diagnóstico das Famílias

Compreender os processos relacionais que produzem riscos sociais e 
tornam as famílias desprotegidas.

Contato/Acolhida
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 PARÂMETROS PARA EXECUÇÃO DO ROTEIRO 

 

É importante destacar que, assim como no SCFV remoto por meio de 

grupos de WhatsApp, a implementação do SCFV Remoto, realizado por contatos 

telefônicos periódicos, deve seguir as orientações de referenciamento técnico. 

Sendo assim, há necessidade de realizar reuniões semanais para planejamento, 

troca de informações, identificação de demandas, escolha das atividades e 

avaliação das estratégias. 

As etapas propostas, neste documento, devem ser realizadas pelo técnico 

de referência e pela equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos.  

Lembrando que se propõe a seguinte definição: 

 Técnico de Referência: assistentes sociais e psicólogos;  

 Equipe do Serviço de Convivência: educadores sociais, 

profissionais de Educação Física e facilitadores. 

 

Abaixo, apresentamos de forma didática objetivo e executante de cada 

etapa: 

 

 

 

 

 

 

A etapa de contato pode ser executada pelo técnico ou pelo educador 

social. Técnico e educador social devem compartilhar informações. O resultado 

CONTATO 

OBJETIVO: Acolher. 

EXECUTANTE: Técnico ou 

educador social. 
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positivo e efetivo do SCFV Remoto depende da integração de informações em 

todas as etapas do serviço.  

 

  

 

 

 

 

 

 

A etapa de Diagnóstico das famílias compreende dois momentos: 

aplicação do questionário e análise das respostas para identificação das 

demandas. O primeiro momento de aplicação do questionário deve ser 

executado pelo técnico e pelo educador, para facilitar a troca de informações e 

estimular o trabalho em conjunto sobre o contexto das famílias. O segundo 

momento corresponde ao técnico de referência, pois é fundamental um olhar 

especializado no campo de vulnerabilidades e riscos sociais. 

 

 

 

 

 

 

A etapa de Orientações: Dimensão Relacional deve ser conduzida pelo 

técnico de referência.  

OBJETIVO: Aplicar o 

questionário. 

EXECUTANTE: Técnico e 

educador social. 

DIAGNÓSTICO DAS 

FAMÍLIAS 

ORIENTAÇÕES:  

DIMENSÃO 

RELACIONAL 

OBJETIVO: Orientar sobre 

a importância da 

convivência para fortalecer 

vínculos. 

EXECUTANTE: Técnico de 

referência do SCFV.  

OBJETIVO: Diagnosticar e 

levantar demandas. 

EXECUTANTE: Técnico de 

referência do serviço. 
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A etapa de Intervenção corresponde à etapa na qual a equipe do SCFV 

entrará em contato com o usuário para propor uma atividade ou ação – planejada 

e pensada a partir do diagnóstico e das demandas específicas do usuário e/ou 

família. Preferencialmente, a equipe do SCFV deve executar esta etapa. 

 

 

 

 

 

 

A etapa de Avaliação deve ser executada pelo técnico de referência. Isto 

porque essa etapa necessita do arcabouço teórico-metodológico e técnico para 

o alcance dos objetivos pospostos.  

Diante do exposto, o próximo passo é apresentar, detalhadamente, a 

metodologia para implementação do SCFV Remoto por meio de ligações 

telefônicas, nas Unidades da Proteção Social Básica do Município de Campo 

Grande MS.  

 

 

 

INTERVENÇÕES 

OBJETIVO: Desenvolver 

atividades ou ações 

planejadas a partir das 

aquisições escolhidas. 

EXECUTANTE: Técnico ou 

educador social.  

AVALIAÇÃO 

OBJETIVO: Avaliar o 

alcance da aquisição na 

vida do usuário. 

EXECUTANTE: Técnico de 

referência do SCFV. 
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ETAPAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SCFV REMOTO POR 

MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 

 

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. Dessa forma, as unidades da Proteção Social Básica podem 

afirmar sua função preventiva e protetiva. E, assim, garantir o fortalecimento de 

vínculos, expressando de forma concreta e material a proteção social. 

 

 

              CONTATO/ACOLHIDA 

O contato deverá ser realizado com todos os usuários inscritos no SCFV 

que não estejam participando do SCFV Remoto pelo WhatsApp, usuários que 

se afastaram do serviço durante a pandemia, usuários do grupo de risco que não 

retornarão às atividades presenciais, usuários do SCFV que estejam em 

acompanhamento PAIF – dentre outros casos particulares. 

Ao realizar a acolhida com os usuários do SCFV, é preciso lembrar que 

algumas famílias estão sem contato com a equipe do SCFV, desde o início da 

pandemia da Covid-19. Nesse caso, é importante observar a necessidade de: 

 Apresentar-se; 

 Falar sobre o impacto da pandemia no serviço; 

 Mostrar que a equipe do SCFV está presente no território; 

 Explicar a proposta do serviço e como ele irá funcionar neste 

momento de pandemia; 

 Deixar claro que o objetivo é posicionar-se como rede de apoio 

para a família; 

1 
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 Propiciar um espaço de escuta das vivências e do impacto da 

pandemia no cotidiano familiar. 

 

Antes de encerrar a ligação, não se esqueça de agendar data e horário 

para o próximo encontro. Procure o melhor momento para que o usuário possa 

responder o questionário de diagnóstico da família com tranquilidade.  

 

 

 

 

 

 

                  O contato com as famílias deverá ser realizado regularmente, 

pois o objetivo é resgatar e fortalecer o vínculo dos usuários do SCFV com o 

CRAS/CC/CCI, bem como estabelecer rede de apoio e proteção. 

Devido às diferentes faixas etárias e ao contexto familiar no período de 

pandemia, estabelecemos diferentes periodicidades. Isto porque, por exemplo, 

no caso dos usuários de 6 anos a 17 anos, os pais e/ou responsáveis já estão 

acompanhando a execução do ensino escolar remoto dos filhos. Nessa situação, 

sugere-se periodicidade mais longa entre os encontros. 

 Os idosos são um grupo muito afetado pela pandemia e encontram-se em 

situação de risco maior devido ao isolamento social. Nesses casos, 

recomendamos que as ligações telefônicas sejam realizadas com mais 

frequência.    

 

 

IMPORTANTE:  

Esse momento é de acolhida e escuta. A equipe do SCFV deverá registrar as 
falas da família para utilizar como indicadores no planejamento de intervenções 

ou encaminhamentos. 

ATENÇÃO 
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Sendo assim, sugere-se a seguinte periodicidade: 

 

VALE LEMBAR... 

Os pais e/ou responsáveis serão mediadores na execução do SCFV 

Remoto de 6 a 15 anos e de 15 a 17 anos. O objetivo do Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos Remoto é qualificar a relação familiar, dar suporte 

aos pais e desenvolver relações de apoio e afeto entre os membros, durante a 

pandemia de COVID-19.  

 

 

           DIAGNÓSTICO DAS FAMÍLIAS 

 A importância do diagnóstico da dimensão relacional da família e do 

impacto da pandemia de Covid-19 reside no fato de identificar, por escuta 

sensível, as relações familiares, vulnerabilidades e riscos que podem causar 

desproteção. Assim, é possível estabelecer as demandas da família e selecionar 

quais aquisições são importantes para que a família possa superar determinada 

•Contato relizado com pais e/ou responsáveis;

•Periodicidade: 20 a 30 dias.

SCFV DE 0 A 6 ANOS

•Contato realizado com pais e/ou responsáveis;

•Periodicidade: 20 a 30 dias.

SCFV DE 6 A 15 ANOS

•Contato realizado com pais e/ou responsáveis;

•Periodicidade: 20 a 30 dias.

SCFV DE 15 A 17 ANOS

•Contato realizado diretamente com os usuários;

•Periodicidade: 15 a 20 dias.

SCFV DE 18 A 29 ANOS, DE 30 A 59 ANOS E IDOSOS
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situação. Após essa etapa, o técnico de referência e a equipe do SCFV terão 

clareza de seus objetivos e isso facilitará o processo de elaboração das 

intervenções/atividades. Para finalizar, é necessário avaliar o alcance das 

aquisições, para verificar a efetividade do serviço. 

 

 

 

Esta etapa está dividida em dois momentos: 

 Aplicação do Questionário (ANEXO 1); 

 Análise das respostas para identificação das demandas. 

O questionário para aplicação foi estruturado a partir de pontos 

importantes a serem observados na dimensão relacional familiar.  

Indicadores destacados como vulnerabilidades relacionais no caderno 

Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Brasil, 2013): 

 Conflitos; 

 Abandono; 

 Violência; 

Diagnóstico

Demandas

Escolha das 
aquisições

Intervenções

Mensurar alcance 
das aquisições
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 Isolamento; 

 Preconceito/discriminação; 

 Apartação; 

 Confinamento. 

E indicadores para caracterização das situações de vulnerabilidade, 

conforme o caderno Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(Brasil, 2013): 

 Algumas relações de parentesco são fonte de afeto e apoio 

ordinário; 

 Algumas relações com amigos são fonte de afeto, valorização e 

prazer de viver juntos;  

 Algumas relações orgânicas são fonte de parceria e realizações 

produtivas;  

 Algumas relações de cidadania são fonte de aprendizado, de 

diálogo e conquistas; 

 As relações com os profissionais da política de assistência social 

são fonte de referência de continuidade e amoralidade no 

enfrentamento das situações de vulnerabilidade; 

 Os territórios tecidos por essas relações serem valorizados como 

lugares de pertença. 

 

O QUE VOCÊ DEVE SABER AO FINALIZAR ESTA ETAPA... 

Os técnicos de referência do SCFV devem saber quais são as dinâmicas 

de proteção e desproteção social existentes, nas relações familiares e sociais 

dos usuários, e quais mecanismos contribuem para a manutenção dessas 

dinâmicas.  

Conhecer a realidade da família permite saber quando elas são protetivas 

e garantem segurança ou quando estão fragilizadas e produzem distanciamento 

e, em casos mais graves, violação de direitos. 
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A partir disso, é possível identificar as demandas e pensar em estratégias 

de intervenção de acordo com a especificidade de cada usuário e/ou família. 

 

 

           ORIENTAÇÕES: DIMENSÃO RELACIONAL 

A convivência social é o principal eixo na execução do SCFV Remoto, 

pois exprime melhor a essência dos serviços da Proteção Social Básica e volta-

se para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

Para a política de Assistência social, a convivência é instrumento de 

trabalho e o fortalecimento de vínculos é o resultado das intervenções: 

“É também por meio do convívio que se estabelecem e se solidificam os 

vínculos humanos, inicialmente no âmbito familiar, constituindo uma 

rede primária de relacionamentos que asseguram afeto, proteção e 

cuidados e, posteriormente, nos espaços comunitários, ampliando-se o 

leque destes relacionamentos e tecendo-se redes secundárias, 

essenciais ao desenvolvimento afetivo, cognitivo e social. A segurança 

sentida na convivência familiar e comunitária oferecerá as bases 

necessárias para o amadurecimento e para a constituição de uma vida 

adulta saudável” (MDS e SEDH, 2006). 

 

Os vínculos devem ser construídos a partir da solidariedade, acolhimento, 

construção de valores coletivos, integração e autonomia, com ênfase no 

“fortalecimento da capacidade protetiva da família, em suas relações, na 

convivência comunitária e nos vínculos saciais” (Brasília, 2010). 

A partir disso, esta etapa propõe que o técnico de referência do SCFV 

desenvolva um diálogo com os pais e/ou responsáveis e demais usuários do 

serviço para explicar de forma simples como o serviço vai trabalhar a convivência 

para fortalecer vínculos:   
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 O que é Convivência? 

Convivência é o relacionamento estabelecido entre pessoas que 

convivem diariamente; convívio próximo e contínuo. É na convivência que se 

estabelece a construção da identidade, sentimentos de pertencimento, afetos, 

solidariedade e formas de se relacionar com as outras pessoas.  

 Por que trabalhar a Convivência? 

É no convívio que as relações são estabelecidas, estes modos de 

convivência afetam as pessoas de maneira positiva ou negativa. 

Destaca-se que investir em “encontros que geram afetos que 

potencializam a ação é contrapor-se, no plano da convivência, às relações 

sociais cristalizadas que geram dependência, subordinação ou submissão” 

(Brasília, 2013). 

Sendo assim, o objetivo é trabalhar na dimensão relacional familiar para 

desconstruir relações que geram afetos negativos, conflitos, violência e 

apartação e estimular vivências a nível das relações do usuário para que ele 

formule ou reformule o entendimento que ele tem de si e do mundo em que vive, 

para que possa desenvolver potencialidades e mobilizá-las para enfrentar as 

condições de sua existência. 

 Como vamos trabalhar a Convivência? 

Por atividades que estimulem o convívio familiar e o fortalecimento de 

vínculos. O caderno de Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(Brasil, 2013) destaca como trabalhar a convivência enquanto ferramenta 

metodológica e a ênfase em proporcionar vivências e experiências de: 

 Escuta; 

 Postura de valorização e reconhecimento; 

 Situações de produção coletiva; 

 Exercício de escolhas; 

 Tomada de decisão sobre sua própria vida e de seu grupo; 
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 Experiência de diálogo na resolução de conflitos e divergências; 

 Reconhecimento de limites e possibilidades das situações vividas; 

 Experiência de escolher e decidir coletivamente; 

 Experiência de aprender e ensinar horizontalmente; 

 Experiência de reconhecer e nominar suas emoções nas situações 

vividas; 

 Experiência de reconhecer e admirar a diferença. 

 

                  Estas orientações serão dadas aos usuários, pais e/ou 

responsáveis. Fale de forma clara e simples. O objetivo desta etapa é 

demonstrar que trabalhar a convivência pode contribuir para o bem-estar da 

família! Nesta etapa, a participação no SCFV Remoto deve “fazer sentido” para 

os usuários! 

 

 

 

 

           PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

Esta etapa deve ser elaborada a partir das demandas das famílias e com 

base em aquisições específicas. Destaca-se que a família pode apresentar 

várias demandas. Nesse sentido, o profissional da equipe do SCFV poderá 

trabalhar uma demanda de cada vez.  

A partir da demanda, é possível estabelecer a aquisição necessária ao 

usuário e/ou família. Desta forma, esta determinará o planejamento da atividade. 

A atividade elaborada para intervenção deverá corresponder à aquisição que se 

pretende alcançar. Destaca-se que uma aquisição pode necessitar de duas ou 

mais atividades, ou seja, duas ou mais intervenções.  

IMPORTANTE:  

A etapa de Orientações sobre Convivência e a etapa Propostas de 

Intervenção devem ser realizadas na mesma ligação telefônica. 
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Esta etapa propõe a realização de atividades específicas de acordo com 

a aquisição pretendida. A finalidade é o fortalecimento de vínculos familiares, 

dessa maneira, as atividades de intervenção sugeridas neste material estão 

voltadas a algumas situações de vulnerabilidades relacionais, muito enfrentadas 

em períodos de pandemia, de isolamento social, em que as pessoas passam 

mais tempo em suas casas.  

Para exemplificar, selecionamos as seguintes situações e opções de 

atividades para intervenção, do caderno de Contribuições para a Construção de 

Percursos Socioeducativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SAS, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eu sou alguém, p. 87 – Essa atividade é 

ideal para fazer com o idoso que mora 

sozinho. Propõe-se que o profissional 

também liste suas características, as que 

facilitam e as que prejudicam, e, então, 

dialogue, conforme as instruções do 

caderno. 

Meus momentos, p. 50 – Sugerir a escolha 

de um objeto que traga lembranças boas 

(um brinquedo, uma toalha de mesa e pedir 

para o mediador – membro da família – da 

atividade encorajar o grupo a pensar  

 

DEMANDA: 

ISOLAMENTO 

 

 

 

Meus momentos, p. 50 – Sugerir a 

escolha de um objeto que traga 

lembranças para a família (ex.: uma toalha 

de mesa, uma foto, um desenho etc.) e 

ressaltar que quem estiver com o objeto 

em mãos terá a vez da fala. Caso algum 

membro da família compartilhe momentos 

ruins, o mediador – membro da família – 

precisará encorajar o grupo a pensar 

soluções positivas aos problemas. 
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DEMANDA: 

APARTAÇÃO 

 

 

 

DEMANDA: 

DISCRIMINAÇÃO 

 

 

 

Entrevista comigo daqui a dez anos, p. 

111 – Pedir para os participantes 

sentarem-se em círculo. Peça que 

imaginem como estarão daqui a 10 anos: 

como estão, com quem estão. Cada 

participante deve contar o que realizou 

nesses dez anos e se ainda se veem 

juntos. Pergunta: O que mais chamou 

atenção no seu futuro? O que podemos 

fazer para permanecermos juntos? 

 

Trabalhando com as diferenças, p. 30 – 

Explicar ao mediador que, além de 

vivenciar as dificuldades de um deficiente 

físico, a atividade possibilita vivenciar 

diferenças. É preciso perguntar a cada 

participante como foi fazer a atividade e 

provocar a reflexão sobre todos, sem 

exceção, tem seus limites, seu jeito de ser 

e sua maneira de lidar com os problemas. 

Enfim, destacar a importância de 

aprendermos a nos colocar no lugar do 

outro e a respeitar o jeito de cada um. 

 

IMPORTANTE:  

No caso de idosos que moram sozinhos:  O educador social pode realizar uma 
breve atividade com o usuário; Ou o educador social pode pensar em atividades 

para encorajar o usuário a compartilhar vivências com a família e amigos – com o 
objetivo de ampliar rede de apoio. 
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 Antes de encerrar a ligação, é necessário informar ao usuário ou 

pais/responsáveis que o próximo encontro será realizado: 

 Para proposta de uma nova atividade; 

Ou 

  Para conversar sobre como foi a experiência na execução da atividade 

para ele e, também, para a família. Nesse caso, destaque a importância 

de observar quais foram os impactos nas relações. Assim, o usuário terá 

o entendimento do que considerar, ou seja, sua vivência e a vivência dos 

envolvidos. 

 

 

 

 

 

           AVALIAÇÃO 

A avaliação é fundamental para mensurar o alcance da materialização da 

Política Nacional de Assistência Social.  

A avaliação permite identificar se a intervenção foi adequada para a 

família, se proporcionou aquisições, “acolhimento da família, fortalecimento de 

sua confiança e capacidade de enfrentar os problemas, capacidade de 

autoafirmação, capacidade de fortalecer seu caráter protetivo, capacidade de se 

colocar para o outro” (Brasília, 2010). 

Nesse processo, é indispensável entender a dinâmica de desproteção e 

vulnerabilidades relacionais da família por meio do Diagnostico da Família, para 

localizar depois das intervenções as mudanças na dimensão relacional e 

IMPORTANTE:  

Este encerramento é uma preparação para o encontro de Avaliação. 
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identificar se foi possível estabelecer dinâmicas de proteção entre os membros 

das famílias.  

 Opções de avaliação: 

 Reaplicar o questionário (ANEXO 1) da etapa de Diagnóstico da família 

para verificar se houve mudança no contexto familiar; 

 Aplicar questionário específico – baseado na aquisição/mudança que se 

pretende alcançar – antes e depois da intervenção; 

 Aplicar o ECOMAPA (ANEXO 2), antes e depois das intervenções. 

 

A avaliação deve ser realizada para mensurar a aquisição proposta. Se 

uma aquisição precisa de uma, duas ou três intervenções para seu alcance, 

a avaliação deve ser feita ao final, pois a avaliação remete ao alcance da 

aquisição e não à atividade isolada.               

 

                              Depois da avaliação:                       

 Se o impacto foi positivo e a equipe conseguiu alcançar as aquisições 

propostas, o processo deverá se repetir com outra demanda da família, 

ou com a aplicação de novo questionário para identificar novas demandas 

da família. 

 Se o impacto foi nulo, a equipe deverá rever estratégias e elaborar uma 

nova intervenção. 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 
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PARA ORGANIZAR A EXECUÇÃO DO SCFV REMOTO 

CONTATO 1ª etapa Contato 
Ligação 

telefônica 

 Acolhida; 

 Agendar data e 

horário para 

aplicação do 

questionário. 

DIAGNÓSTICO 

DA FAMÍLIA 

2ª etapa 

 

Aplicação do 

questionário 

Ligação 

telefônica 
Coleta de respostas. 

Análise 

técnica 

 

Equipe do 

SCFV 

 Identificação das 

demandas; 

 Escolha das 

aquisições; 

 Planejamento 

das intervenções. 

ORIENTAÇÕES: 

DIMENSÃO 

RELACIONAL 

3ª etapa 

Orientações 

sobre 

convivência 

Mesma 

ligação 

telefônica 

para estas 

etapas 

Esclarecer: 

 O que é? 

 Por que 

trabalhar? 

 Como trabalhar? 

PROPOSTAS 

DE 

INTERVENÇÃO 

4ª etapa 
Propostas de 

intervenção 

Propor atividade ao 

usuário e/ou família. 

AVALIAÇÃO 5ª Etapa Avaliação 
Ligação 

telefônica 

Avaliar o alcance das 

aquisições propostas. 
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ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO – 2ª ETAPA – DIAGNÓSTICO DA FAMÍLIA 

1. Quantas pessoas moram com você? 

 

2. Como  está o vínculo/relação/união entre elas: 

2.1. Companheiro(a)          (   ) forte (   ) fraco (   ) conflituoso (  ) rompido 

2.2. Filho mais velho  (   ) forte (   ) fraco (   ) conflituoso (  ) rompido 

2.3. Filho 2              (   ) forte (   ) fraco (   ) conflituoso (  ) rompido 

2.4. Filho 3               (   ) forte (   ) fraco (   ) conflituoso (  ) rompido 

Outro morador da casa 

________________            (   ) forte (   ) fraco (   ) conflituoso (  ) rompido 

________________           (   ) forte (   ) fraco (   ) conflituoso (  ) rompido 

________________           (   ) forte (   ) fraco (   ) conflituoso (  ) rompido 

3. A pandemia trouxe modificações no relacionamento da sua família? 

Quais os motivos? 

_______________________________________________________________ 

Observar vínculos familiares: vulnerabilidades e potencialidades. 

4. A família faz alguma atividade de forma conjunta, com regularidade?  

(   )  Refeição         (   ) Brincadeiras 

(   )  Passeios         (   ) Assistir TV 

(   )  Jogos              (   ) Atividades físicas 

Outra(s): ________________________________________________________ 

Observar habilidades e potencialidades. 
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5. Como está o relacionamento com sua família: 

Diálogo                  Aumentou (  )      Diminuiu (  )      Está igual (  )     Não houve    

Discussão             Aumentou (  )      Diminuiu (  )      Está igual (  )     Não houve 

Xingamentos        Aumentou (  )      Diminuiu (  )      Está igual (  )     Não houve 

Agressão verbal   Aumentou (  )      Diminuiu (  )      Está igual (  )     Não houve 

Agressão física    Aumentou (  )      Diminuiu (  )      Está igual (  )     Não houve 

Outros(as) ______________________________________________________ 

Observar vínculos familiares: vulnerabilidades e potencialidades. 

6. Quais as principais modificações que a pandemia trouxe no 

relacionamento com os parentes, amigos e vizinhos?  

Manteve sua relação de vínculos                     (  ) Sim (   ) Não 

Obteve apoio das relações extrafamiliares       (  ) Sim (   ) Não 

Se não obteve, quais os motivos?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

Saber como está o vínculo comunitário. 

Esta pergunta é muito importante no caso de idosos que se encontram em isolamento. 

Neste caso, o técnico de referência precisa trabalhar para a ampliação da rede protetiva. 

7. Neste período de pandemia, o que você tem visto de positivo na relação 

com seus familiares. 

_______________________________________________________________ 

Observar habilidades e potencialidades. 

_______________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

ECOMAPA – 5ª ETAPA – AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

**Este modelo pode ser adaptado conforme necessidade técnica. 


