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

Vínculos 



 
 No Centro da Juventude são executadas 3 

políticas: 
 Secretaria de Assistência Social 

 Secretaria de Esporte e Lazer 

 Secretaria de Cultura 

 

- São realizadas atividades livres nessas 3 áreas durante 
4 dias na semana; 

 

- O SCFV no CJ é realizado toda 4ª feira nos períodos da 
manhã e tarde. 



 

Coordenadora: Rosângela B. Gouveia 

 

Responsáveis técnicas do SCFV:  
 Assistente Social - Monica Gomes; 

 Psicóloga - Vanessa Albiero 

 

Unidade referenciada do Cras Interlagos: 
 Técnica de referência:  

   Assistente Social - Rosângela Gomes Ornelas 

 

 



 4 grupos de SCFV – Mod III - 105 
adolescentes 
 Atitude 
 Os Artistas 
 Megamente 
 Mundo Jovem 

 

Público Alvo/ Grupos: Adolescentes de 12 à 17 anos 

 5 grupos de SCFV – Mod II - 143 
adolescentes 
 Jovens Alertas 
 Pacificadores 
 Vivendo e Aprendendo 
 Geração Forte 
 Jovens em Ação 

 Grupo Piloto:  Crianças de 10 e 11 anos: 
 1 grupo de SCFV – Mod II – (nas 6ª feira 

neste último trimestre de 2016) 



 
 
 
 
 
 
 

Alison Assini  Anselmo O. do 
Nascimento 

Daiane Regina Pinto  
 

Karine Alves  
 

 
 
 
 
 
 
 

Karla Poliana 
Ramalho  

Luana Cristina 
Soares 

Maycon Moterle 

Orientadores do CJ 

“O ser humano é o 
ser do cuidado. O 
cuidado antecipa 
tudo!”  
 
       Leonardo Boff 



 Dentro dos eixos de Convivência Social, 
Direito de Ser e Participação Cidadã foram 
trabalhados os seguintes temas: 

 

Ecologia/Meio Ambiente; 

Direitos Humanos e Socioassistenciais; 

Esporte e Lazer; 

Saúde; 

Cultura; 

Mundo do Trabalho; 

Família. 



 Início do SCFV  
 Capacitação com 

educadores / 
estagiários; 

 

 Divisão dos grupos 
por faixa etária, perfil 
e orientadores de 
referência; 

 

 Elaboração do 
cronograma anual e 
planejamento do SCFV 

 
 
 
 





◦ Realizado reunião de uma a duas vezes por 
semana: 





 Colônia de Férias 

 Festa Julina 

 Aniversário do CJ 

 Olimpíadas do CJ 

Ações de integração entre os grupos: 



 Ações Intergeracionais: 
 Atividade com grupos da pessoa idosa da LBV e SCFV do Clarito;  

 Atividade com Escola Municipal Nossa Senhora Salete; 

 Intervenção na Comunidade - Atividade com o Cmei Castelinho (assistir vídeo) 

       

 Palestras:  
 USF Interlagos – (Saúde Bucal / Adolescente e Sexualidade e Cuidados de Higiene); 

 CapsAd – (Projeto de Vida) 

 Inclusão Produtiva / Acessuas – (Mundo do trabalho) 
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Cartilha trabalhada no tema 
transversal Direitos Humanos e 
Socioassistenciais – “Você não pode 
dormir sem saber” (clicar cartilha) 

 

 

 

 

 

 

 

Cartilha  trabalhada no tema transversal 
Esporte e Lazer com intervenção na Escola 
Municipal Nossa Senhora Salete no bairro 
Brasmadeira - “Pipa e seus riscos” 
 

 

Livro SCFV -imprimir formato Booklet.pdf


 

PRÁTICA ESCOLHIDA: 
 

Grupo Jovens Alerta 

Ecologia / Meio ambiente 
 



 
 Prática dos eixos Convivência Social, Direito de 

Ser e Participação Cidadã  dentro do tema; 

 

 Período: março à abril de 2016; 

 

 9 encontros programados com estudos sobre 
preservação, consumo sustentável, 
reaproveitamento, através de textos, material 
informativo, montagem de quebra-cabeça, 
confecção de cartazes,  visitas técnicas, recursos 
audiovisuais, roda de conversa; 

 

 Apresentação dos ODM (Oito jeitos de mudar o 
mundo) e ODS (Objetivos dos Desenvolvimento 
Sustentável) e suas funcionalidades, com o 
objetivo de produzir um vídeo informativo sobre 
o consumo sustentável; 

 

 O grupo foi dividido e separado tarefas e funções 
aos participantes; 

 

 Visita à faculdade Univel para a entrevista com 
Elaine Wilges Kronbauer - coordenadora do Curso 
de Tecnologia em Gestão Ambiental sobre o tema;  



 Assistiram ao episódio de Futurama: 
“O Desastre Ecológico dos Pinguins”. 

 Posteriormente houve debate das 
questões apresentadas na animação. 

 

 Adolescentes se identificaram com 
situações em que não cuidam do 
meio ambiente; 

 Leitura do texto “O ambiente em 
que vivo” e “Sustentabilidade 21” 



 Os encontros anteriores serviram como uma 
forma preparatória para a ação; 

 

 Numa roda de conversa os adolescentes junto 
com os orientadores lançaram a proposta de 
intervenção no Cmei Irmã Iolanda Guzman 
Bazan como forma de repassar o conhecimento 
adquirido e como uma forma de “colocar a mão 
na massa”;          

       

 Alguns adolescentes, a priori demonstraram 
insatisfação alegando não gostar do ambiente 
infantil. No entanto outros adolescentes se 
mostraram interessados e os orientadores 
fizeram uma reflexão sobre a importância da 
troca de experiência intergeracional, uma vez 
que eles poderiam ensinar às crianças menores 
como cuidar do meio ambiente, bem como seria 
uma oportunidade de se colocarem como 
protagonistas; 

 
 

Intervenção na Comunidade  - Atividade intergeracional com o 
Cmei Irmã Iolanda Gusman Bazan – Bairro Interlagos. 

 

O grupo visitou o Centro 
Municipal de Educação Infantil 
citado, e conversou com a 
diretora expondo o objetivo 
da ação. A diretora 
corroborou com a ideia, 
colocando o espaço à 
disposição para a atividade 
proposta. 



 No encontro seguinte, os orientadores, em 
conjunto com os adolescentes separaram os 
materiais necessários, informando e 
sensibilizando de como se daria o plantio e a 
interação com as crianças menores.   

 

 Materiais utilizados: Mudas de flores (Contato 
telefônico da coordenação através de parceria 
com a Secretaria de Meio Ambiente foram 
disponibilizados as mudas numa localidade do 
lago azul); terra; adubo; cal; água; pneus 
reutilizáveis; tintas branca, vermelha, verde, 
amarela e azul; pincéis; Toalha; câmeras 
filmadora e fotográfica. Obs: os adolescentes 
foram orientados quanto aos cuidados e 
segurança dos equipamentos utilizados; 

 

 O grupo dos adolescentes, acompanhados dos 
orientadores, se deslocaram até o Cmei e cada 
um ficou responsável por uma etapa. 

 

 Inicialmente conversaram sobre a atividade 
com as professoras das 02 turmas e 
receberam orientação de como era o 
comportamento geral das crianças. 

 

Ocorreu um bate-papo dos 
adolescentes com as crianças sobre o 

objetivo da ação e de como ela se 
daria. 



 
 Na sequência partiram para a ação 

prática onde houve a disposição dos 
pneus nos espaços; 
 

 Os adolescentes preparam as tintas, 
orientaram e auxiliaram as crianças 
na pintura; 
 

 Enquanto os pneus secavam os 
adolescentes realizaram uma 
contação de história sobre o tema 
ecologia / meio-ambiente; 
 

 Posteriormente todos realizaram o 
preparo da terra, com água, adubo 
e cal nos pneus. 
 





 Durante o plantio das mudas, os 
adolescentes cavaram os buracos e 
as crianças inseriram as mudas de 
flores, realizando a etapa de plantio; 
 

 Todos regaram as plantas; 
 

 Encerrado o manuseio de tinta e 
terra, todos realizaram a 
organização e limpeza do espaço, 
bem como os adolescentes 
auxiliaram na higiene das crianças; 
 

 Para finalizar, durante o lanche de 
confraternização, ocorreu a reflexão 
final onde todos demonstraram 
satisfação e alegria pela prática, e 
ocorreu um agradecimento mútuo 
das equipes do Cmei e do CJ; 



 Retornando ao Centro da 
Juventude, os orientadores 
indagaram os adolescentes de 
como se sentiram com a ação.  
 

 
 Foi unânime as expressões de 

que: 
 
“Não sabia como era tão 

bom trabalhar com crianças!” 
 

“Foi muito legal!” 
 

“Queremos fazer isso 
novamente!”  

 

 
 



A atividade foi considerada por 
todos muito satisfatória e com a 
sensação de “dever cumprido”! 

Vídeo da 
intervenção 

JARDIM SUSTENTÁVEL.mp4


 Grupo realizou pesquisa sobre o tempo de 
decomposição dos materiais; 

 

 Identificação dos lixeiros recicláveis do CJ; 

 

 Produção de placas / desenhos e informativos sobre o 
tempo de decomposição de alguns materiais; 



I. Convivência social: 
 capacidade de demonstrar 

emoção e ter autocontrole; 

 capacidade de demonstrar 
cortesia; 

 capacidade de comunicar-se;  

 capacidade de desenvolver novas 
relações sociais;  

 capacidade de encontrar 
soluções para os conflitos do 
grupo;  

 capacidade de realizar tarefas em 
grupo;  

 capacidade de promover e 
participar da convivência social 
em família, grupos e território. 

II. Direito de ser:  
 direito a aprender e 

experimentar;  
 direito de brincar; direito de ser 

protagonista;  
 direito de adolescer; 
 direito de ter direitos e deveres; 
 direito de pertencer; 
 direito de ser diverso; 
 direito à comunicação. 
 
 

III. Participação: 
 no serviço; 
 no território; 
 como cidadão; 
 nas políticas públicas. 


