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UM POUCO DE HISTÓRIA  
 Iniciou suas atividades no dia 18 de março de 2002 no município de Cascavel,  no Bairro 

Santa Cruz, atendendo aproximadamente 140 crianças e adolescentes  e denominava-se 
Jornada Ampliada.  

 

 Após alguns meses passou a denominar-se Programa EURECA II, seu atendimento se 
estendia a toda região oeste de Cascavel. 

  

 A partir da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, através da resolução 109 
do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS),  o EURECA II se configurou enquanto 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV , modalidade II, para crianças 
e adolescentes de 6 a 15 anos, caracterizando-se como Proteção Social Básica na Política 
Nacional de Assistência Social. 

 

 Atualmente o Centro de Convivência EURECA II é referenciado ao Centro de Referência de 
Assistência Social - CRAS CEU,  sendo que semanalmente o técnico de referência  do 
CRAS CEU acompanha o atendimento no SCFV, fazendo a articulação com o PAIF. Contudo 
o EURECA II atende  usuários  de outros territórios.  

 

 

 

 

 



OBJETIVO DO SCFV 
 Oferecer proteção social, através de serviços continuados a crianças 

e adolescentes em situações de vulnerabilidade social, assegurando 

espaços de referência e de participação, de relações de afetividade, 

de respeito e de aprendizagem, que garantam a ampliação de seu 

universo de trocas culturais, o acesso à tecnologia e a 

experimentação da participação na vida pública a partir de seu ciclo 

de vida buscando restabelecer e fortalecer os laços de 

pertencimento e vínculo social, prevenindo as situações de risco. 

 

 



AS ATIVIDADES REALIZADAS SÃO PLANEJADAS A PARTIR DOS 

EIXOS NORTEADORES DO SERVIÇO QUE SÃO: 

 
 Convivência Social: eixo principal traduz a essência dos serviços de 

Proteção Social Básica e volta-se ao fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários. As ações e atividades inspiradas nesse eixo devem estimular 
o convívio social e familiar entre outros... 

 

 Direito de Ser: estimula o exercício da infância e adolescência, de forma 
que as atividades do SCFV devem promover experiências que 
potencializem a vivência desses ciclos etários em toda a sua pluralidade. 

 

 Participação: tem como foco estimular, mediante a oferta de atividades 
planejadas, a participação dos usuários nas diversas esferas da vida 
pública, a começar pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, passando pela família, comunidade e escola, tendo em mente o 
seu desenvolvimento como sujeito de direitos e cidadão. 

 

 



Público Alvo 
Prioritariamente: 

 

•Em situação de isolamento.  

•Trabalho Infantil.  

•Vivência de violência e/ou negligência.  

•Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos.  

•Em situação de acolhimento.  

•Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto.  

•Egressos de medidas socioeducativas.  

•Situação de abuso e/ou exploração sexual.  

•Com medidas de proteção do ECA.  

•Crianças e adolescentes em situação de rua.  

•Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência.  

 

•Além destes, inserção por procura espontânea sob análise técnica. 



Atendimento 
 Equipe composta por: 02 técnicos de nível superior, 01 orientador técnico 

desportivo, 04 educadores sociais, 01 monitora, 06 estagiários e 05 
zeladores. 

 Atendimento  ao público é diário de segunda à sexta-feira em horário 
integral . 

 Atendimento as crianças e adolescentes a capacidade  diária  é de 170 
crianças e adolescentes divididos em dois  turnos. 

 Atendimento diário  dos grupos são constituídos por no máximo 20 crianças 
e ou adolescentes, e organizados por faixa etária, sendo de 06 à 09 anos e 
de 10 à 12 anos. 

 São realizadas também ações intergeracionais, ações com a comunidade, 
ações com famílias, desenvolvimento de projetos, apresentações culturais, 
colônia de férias, gincanas, momentos festivos... 
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 OS VALORES OLÍMPICOS NO 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS 



OBJETIVO 
 Trabalhar os eixos do SCFV, através da apresentação das 

práticas esportivas como forma de direito, inclusão e superação 

de desafios, bem como resgatar a origem dos Jogos Olímpicos 

e o seu significado, em especial, os valores olímpicos que 

podem ser refletidos nas relações humanas. 

 



 
Por que Jogos Olímpicos? 

 
 Tivemos como foco os Jogos Olímpicos para desenvolver este  projeto junto às 

crianças e adolescentes atendidos, por atender um dos objetivos do SCFV  que é: 
Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e 
adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, 
habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã. 

 

 Devido a relevância deste evento a nível nacional e internacional e por que o 
mesmo foi realizado no Brasil. 

 Destacar os valores olímpicos e paraolímpicos, que são: união, superação, 
inspiração, amizade, excelência, entre outros .  

 Apresentar e estimular a prática de novas modalidades esportivas. 

 Desenvolvemos o projeto no período de maio à agosto de 2016, as atividades  
contemplaram o projeto com o intuito de trabalhar os eixos norteadores do SCFV, 
sendo eles: Convivência Social, Participação e Direito de Ser.  

 



FUNDAMENTOS DE ALGUMAS 

MODALIDADES OLÍMPICAS 





CONFECÇÃO DOS ANÉIS OLÍMPICOS 



VALORES OLÍMPICOS 





VISITA AO MUSEU ITINERANTE 

“SE PREPARA BRASIL” 















VISITA DE ATLETA QUE CONDUZIU A TOCHA  









VISITA AO CENTRO ESPORTIVO CIRO 

NARDI - PARADESPORTO 





ABERTURA OFICIAL COM HINO NACIONAL 



JURAMENTO DO ATLETA 



MODALIDADES OLÍMPICAS ADAPTADAS AO 

SCFV. 



ARREMESSO DE PESO 



CORRIDA 100 METROS 



SALTO EM DISTÂNCIA 



ARREMESSO DE DARDO 





PREMIAÇÃO 





CONCLUSÃO  

 Concluímos que no desenvolvimento do projeto “Os valores Olímpicos no 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos”  foi possível trabalhar 
com os eixos norteadores do SCFV: Convivência Social, Participação e Direito 
de Ser. 

 Avaliamos que estes momentos de interação proporcionaram o desenvolvimento de 
relações de respeito, colaboração, união e celebração, aspectos estes que devem 
ser incorporados no cotidiano dos usuários atendidos e suas famílias, pois, são 
elementos que tendem a fortalecer os vínculos familiares e comunitários. 

 Ressaltamos que o esporte é uma ferramenta que pode ser incorporada nas 
oficinas do SCFV, considerando que o mesmo funciona como instrumento de 
socialização, mediando as relações interpessoais e trabalhando questões de 
convivência grupal, aspectos essenciais a serem potencializados nas ações do 
SCFV. 

  Ao finalizar o projeto ficou clara a satisfação das crianças e adolescentes em 
participar do projeto e como estas novas experiências despertaram os mesmos a 
vivenciar as práticas/modalidades esportivas, bem como, os valores olímpicos.  

 



 

 

 

Centro de Convivência EURECA II 
 

 e-mail: eureca2@cascavel.pr.gov.br 

 Endereço: Rua Apalais n° 930 – Bairro Santa Cruz 

 Fone: 45-3902-1760 

 

  

   Agradecemos a atenção 

    Equipe EURECA II 
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