
       

                                    



O que é o SCFV de 3 a 6 anos 

• Organizado a partir de percursos, de modo a 
garantir aquisições progressivas aos seus 
usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a 
fim de complementar o trabalho social com 
famílias e prevenir a ocorrência de situações 
de risco social. 

• Tem característica de aproximar o responsável 
para o grupo com mais frequência.   



Objetivo 

• O Serviço para crianças de até 6 anos e suas 

famílias deve afiançar a segurança de convívio 

familiar e comunitário, de desenvolvimento da 

autonomia e promover o fortalecimento de 

vínculo. 

• Desenvolver estratégias para estimular as 

potencialidades das crianças, assegurando espaços 

de convívio familiar e comunitário e o 

desenvolvimento de relações de afetividade e 

sociabilidade. 



Público Atendido no CRAS XIV de 
Novembro 

• O Serviço é voltado às crianças de até 3 a 6 

anos e suas famílias.  

• Um serviço complementar e articulado ao 

PAIF.  

 



Público atendido 

• Crianças com deficiência, com prioridade para 

as beneficiárias do BPC. 

• Crianças cujas famílias são beneficiárias de 

programas de transferência de renda. 

• Crianças residentes em territórios com 

ausência ou precariedade na oferta de serviços 

e oportunidades de convívio familiar e 

comunitário. 

 

 



Resolução CIT nº 01/2013 

• Em situação de isolamento. 

• Trabalho infantil. 

• Vivência de violência e, ou negligência. 

• Em situação de acolhimento. 

• 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 



Como é desenvolvido 

• Um encontro semanal com duração de 

1h30min. 

• Capacidade de 15 crianças de 3-6 anos. 

 

 

 



Práticas e resultados 
 

• As práticas do serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos, buscam 

instrumentalizar ações que assegurem a 

convivência social, direito de ser e 

participação.  

• Temáticas: Reconhecimento de si, Vínculos 

Familiares, Direito e cidadania, Regras e 

Limites, Eca, Comunicação, Meio 

ambiente, Saúde e higiene, Regate de 

Brincadeiras etc. 

 

 



Biblioteca Pública 



Encontro Multifamiliar/Responsável 



Intergeracional – Inclusão Digital 



Encontro Multifamiliar  



Encontro Multifamiliar - Passeios 

 



Comunidade 

 



Meio Ambiente 



                Meio Ambiente 



Atividades Lúdicas 

 



Intergeracional - Cultural 



Atividades Manuais 



Encontro Multifamiliar 



Resultados 
• Fortalecimento de vínculos; 

• Convivência Social; 

• Adesão nas atividades do grupo; 

• Capacidade de Comunicação; 

• Autonomia; 

• Cooperação 

• Reconhecimento de alguns de direitos e deveres; 

• Interesse por sua comunidade; 

• Ampliação pelo interesse das atividades culturais. 


