
 
“RELATO DE EXPERIÊNCIA COM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES EM FAMÍLIAS ACOLHEDORAS NA 
COMUNIDADE RURAL DE JANGADINHA: 

TECENDO O TRABALHO EM REDE” 
Gisiele Zierhut (Psicóloga) 

Vantuir Trevisol (Assistente Social) 

 I Mostra de Práticas Inovadoras da 
Proteção Social Básica: Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos 



OBJETIVO: trazer o 
relato de uma ação 

conjunta desenvolvida 
de forma intersetorial, 
envolvendo a equipe 

Volante do CRAS 
Central, Serviço de 

Acolhimento em Família 
Acolhedora e 

Secretarias Municipais 
de Saúde, Educação e 

Esporte e Lazer. 
Contando ainda com o 

apoio da gestão da 
Proteção Social Básica 

da Secretaria Municipal 

de Assistência Social.  



O público-alvo constitui-se de 
adolescentes em situação de 

acolhimento em Famílias 
Acolhedoras na Comunidade de 

Jangadinha, Distrito de Diamante, 
em Cascavel-PR. 

 



Grupo intergeracional, formado por 20 
adolescentes e crianças na faixa etária 

de 10 a 18 anos de idade. 



Objetivos do grupo 

• Fortalecer a convivência familiar e comunitária; 

• Prevenir a institucionalização e a segregação de 
crianças e adolescentes; 

• Promover acessos a benefícios e serviços 
socioassistenciais; 

• Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e 
sobre participação cidadã, estimulando o 
desenvolvimento do protagonismo dos usuários;  

• Promover acessos a serviços setoriais, em especial das 
políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer 
existentes no território; 



Situações  observadas:  
o participação ativa de pais e mães  

acolhedores (fortalecimento de 
vinculos); 

o Convivência mais pacifica entre os 
adolescentes e crianças; 

o Trabalho complementar das 
técnicas do Família Acolhedora e 
dos técnicos do CRAS;  

o Fortalecimento da rede 
intersetorial; 



DESAFIOS PARA 2017 

o desenvolvimento de ações 
específicas para as faixas etárias 
presentes no grupo; 

o desenvolvimento de ações com as 
mães e pais acolhedores, assim 
como atividades de cunho 
comunitário. 

• Maior incentivo a participação de 
todos os adolescentes acolhidos; 

•  Inserção da Secretaria de Cultura; 

• Estender a carga horária mensal 
para atender e trabalhar com mais 
efetividade os eixos preconizados 
pelo Serviço;  



Obrigada/o! 
 

CRAS Central: 3902-1759 
crascentral@cascavel.pr.gov.br 


