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INTRODUÇÃO 

Visando materializar os objetivos do PAIF, no nível de proteção social 

básica, que desenvolve ações individuais e coletivas tais como: acolhida, ações 

particularizadas, encaminhamentos, oficinas com famílias, que são  implementadas 

de forma articulada, foi avaliada a demanda através dos encaminhamentos da rede, 

para a execução de oficinas que contemplem a necessidade do território. As 

mesmas foram realizadas com base em estudos prévios, avaliações e planejamento. 

 

OBJETIVO 

Considerando a função do PAIF de fortalecer a função protetiva da família, 

promovendo o acesso e usufruto de direitos humanos e sociais e da melhoria da 

qualidade de vida das famílias; possibilitando a superação de situações de 

fragilidade social e ainda de potencializar o protagonismo e a autonomia das 

famílias, diante dessa função que iniciou-se a execução de oficinas pelo PAIF. 

Tendo como objetivo possibilitar aos usuários um espaço para reflexão, troca e 

conhecimento.  

 

DESENVOLVIMENTO 

O CRAS XIV de Novembro, atualmente desenvolve O Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescente, adulto e 

idoso. Além das atividades ofertadas pelo PAIF, de acolhimento, atendimento, 

acompanhamento familiar e oficinas do PAIF. 

Sendo então desenvolvidas diversas oficinas durante o ano de 2017. Dentre 

elas, foram ofertadas:  

 

                                                           
1
 Assistente Social e Coordenadora no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS XIV de 

Novembro. 
2
 Psicóloga no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS XIV de Novembro. 



Oficina do Mundo do trabalho 

Esta oficina foi ofertada, devido a demanda de usuários na faixa etária de 14 

a 18 anos, encaminhados pela rede ao CRAS para atendimento e em  visitas 

domiciliares realizadas por técnicos, percebe-se o interesse destes jovens de serem 

inseridos no mercado de trabalho, porém também observou-se a  falta de 

conhecimento de onde buscar o primeiro emprego e outras dúvidas relacionados ao 

primeiro trabalho. Diante disso, a equipe ofereceu a 1º oficina – Mundo do Trabalho 

– com objetivo de atender o público acima de 14 anos, que ainda não tiveram a 

oportunidade do primeiro emprego. 

A primeira oficina contou com 04 encontros de 02 horas cada. Onde foi 

trabalhada postura profissional, relacionamento interpessoal, perfil exigido pelas 

empresas para contratação, elaboração de currículo, entrevista de emprego, e na 

sequencia foi realizado parceria com a agencia do trabalhador, que atendeu os 

participantes da oficina no CRAS e fez a confecção da carteira de trabalho e 

cadastro para vagas em programas de aprendizagem para jovens. Assim também 

como o CRAS referenciou a outros programas que realizam o contrato de 

aprendizagem deste publico. 

 

Oficina Convivência Familiar 

Esta oficina foi ofertada para os pais e responsáveis de crianças e 

adolescentes que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos do CRAS. Tendo como objetivo refletir, trocar experiências referentes os 

desafios na convivência familiar na atualidade. Trabalhado temáticas como cuidados 

com crianças e adolescentes, a importância do afeto e vínculo, do diálogo, dos 

estabelecimentos de normas, regras e autonomia para melhoria da convivência 

familiar. 

A oficina foi realizada em 01 encontro, sendo desenvolvido através de 

apresentação da temática abordada e roda de conversa para reflexão, troca de 

experiências. 

 

CONCLUSÃO 

Por meio destas oficinas realizadas, foi possível identificar outras demandas 

da família, no qual algumas destas foram encaminhadas para o acompanhamento 



familiar. Além de ser um instrumento que possibilita conhecimento e acesso a 

informações para garantia de direitos 

Diante desse trabalho, pode-se considerar as oficinas como um importante 

recurso para o trabalho social com famílias, por promover espaços de pertencimento 

e reflexão, assim como possibilidades de transformações, mudanças e autonomia 

das famílias. 


