
 

PLANO DE ACOMPANHAMENTO 

COLETIVO CRAS PERIOLO: AS 

PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS 

 



PAF COLETIVO PROGRAMA BOLSA 

FAMILIA 



 

O grupo iniciou os encontros no dia 01/08/2017 ás 

14horas na sala de grupos do CRAS Periolo.  

De uma lista com 59 famílias em descumprimento 

de condicionalidades, apenas 17 compareceram ao 

primeiro encontro. 



1 º ENCONTRO 01/08/2017 

Neste primeiro momento abordamos sobre a 

importância da atualização do Cadastro único, O 

que é Bolsa família, quais são as regras de 

permanência e firmamos alguns compromissos com 

as famílias. Alguns deles: 

 Participar dos quatro encontros; 

 Atualizar cadúnico; 

 Vir na data e horário agendado para recurso no 

Sicon; 

 



2º ENCONTRO 15/08/2017 

A equipe da USF Periolo, veio até o CRAS para 

abordar as condicionalidades da Saúde. Os 

participantes puderam esclarecer dúvidas e 

perguntar sobre: 

 Pesagens; 

 Vacinação; 

 Exames Preventivos. 

Acordamos que iriam procurar a unidade de Saúde 

de referência para colocar as vacinas em dia e 

agendar preventivo, pois haviam mulheres que 

nunca realizaram este exame.  







OBSERVAÇÃO 
 

 

Neste encontro nós já havíamos realizado o recurso 

no SICON, e muitas delas não vieram mais. Neste 

dia de 17 famílias, caiu para apenas 9 e se manteve 

até o último encontro. 



3º ENCONTRO 29/08/2017 

 No terceiro encontro trabalhamos as condicionalidades da 
educação, perguntamos quantas delas tinham o hábito da 
leitura com os filhos, os ajudavam nas atividades da escola, 
e todas concordaram que devido a falta de tempo não 
conseguem ter esse momento, portanto firmamos um 
compromisso que todas elas fariam um esforço e tentariam 
ficar com os filhos 15 minutos ao dia. Neste encontro as 
famílias já estavam mais abertas ao diálogo, questionaram 
e abordaram temas como uso de entorpecentes, as 
dificuldades com os filhos adolescentes e a fragilidade de 
conversar, e ter contato com os mesmos, explanando sobre 
as vulnerabilidades familiares existentes nas famílias que 
muitas vezes fica escondido entre uma falta e outra na 
Escola. Neste momento realizamos orientações, 
disponibilizamos os Serviços ofertados pelo CRAS. 

 



4º ENCONTRO – 05/12/2017 

No dia 05/12/2017 vamos realizar o Desligamento 

das famílias que estão em acompanhamento do 

Programa Bolsa Família de Agosto/2017 no Sicon, 

solicitamos que elas tragam uma foto/vídeos 

fazendo atividade escolar com os filhos ou 

participando de algum momento especial, ou até 

mesmo pesagem/vacinação, e conversaremos sobre 

os pontos positivos e negativos que observaram 

durante estes três meses.  



CONCLUSÃO 

 

Percebe-se que as ações realizadas tiveram retorno 

positivo das famílias, estão procurando mais as UBS/ 

CRAS/ ESCOLAS para trazer vulnerabilidades 

vivenciadas, pudemos observar que muitos responsáveis 

possuem problemas de relacionamento com os filhos 

adolescentes e que estes abalam todos os membros da 

família.  



EXPERIÊNCIAS QUE APRENDEMOS: 

 Durante os três encontros tivemos os seguintes aprendizados: 

  Encontros no período da manhã, as famílias não participam e/ou 

ficam muito impacientes, não tendo produtividade; 

 Realizar os encontros antes de fazer recurso no SICON, pois 

muitas famílias participaram no primeiro, fizeram o recurso e não 

voltaram mais, porém no mês de Outubro vieram com bloqueios e 

suspensões, algo que poderia ser evitado se tivessem participado 

das três etapas; 

 Colocar atividades/dinâmicas que eles possam contar as 

experiências deles; 

 Fazer encontros de até 40 minutos, pois trazem os filhos, e estes 

ficam nervosos quando dura muito tempo; 

  De 59 famílias em Agosto, baixamos para 30 em Outubro/2017.  

 Trabalhar as famílias como um todo é necessário, pois todos 

devem saber qual a sua participação dentro deste núcleo. 


