
OFICINAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E 
ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF 

       
CRAS PERIOLO 



OFICINA  
       DOCUMENTAÇÃO CIVIL 

           Nesta Oficina, discutimos acerca da importância e 

de quais documentos cada cidadão precisa adquirir ao 

longo da vida, qual a finalidade de cada um deles, onde 

podemos fazê-los, sua relação com a cidadania e 

participação social, cuidados básicos, benefício eventual 

– documentação civil ofertado pelos CRAS. 

           Após o diálogo, os participantes foram convidados 

a participar da Oficina prática para confecção do porta 

documentos em E.V.A, como forma de incentivo a 

conservação da identidade pessoal e conscientização da 

necessidade de dispor da documentação civil e 

apresentá-la quando solicitado. 





OFICINA  
      DIREITOS E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 
        Neste encontro dialogamos a respeito dos direitos 

da mulher, conquistados ao longo das diferentes formas 

de sociedade, bem como se discutiu acerca da violência 

contra a mulher, questões de gênero, mulher e mercado 

de trabalho, instituições públicas de apoio à mulher e Lei 

Maria da Penha. 

          Após o diálogo, encaminhamos os participantes à 

Oficina prática para confecção de flor em E.V.A, como 

homenagem ao mês da mulher e incentivo a autonomia 

das usuárias através da geração de renda. 

 





OFICINA  
      PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FAMILIAR 

         Nesta Oficina, dialogamos acerca do planejamento familiar, no 

sentido de refletir sobre a importância do acompanhamento de 

saúde (antes, durante e no período pós-parto), da organização do 

ambiente familiar, necessidades básicas e fortalecimento de 

vínculos a partir da chegada de um novo membro familiar. 

          Também neste encontro, dialogamos a respeito do orçamento 

familiar, com o intuito de que o tema seja abordado constantemente 

entre a família (preferencialmente com a participação das crianças e 

adolescentes da casa), facilitando o controle das despesas, o 

planejamento das prioridades e os objetivos a serem conquistados 

pelo grupo familiar durante determinado prazo. A partir do 

planejamento financeiro é possível identificar o valor arrecadado 

mensalmente e estabelecer critérios para a administração 

consciente da renda familiar. 

          Ao final da discussão, os participantes foram convidados a 

participar da Oficina prática, para confecção de faixas de cabelo 

infantis, como forma de incentivo a geração de renda. 

 





OFICINA  
      ESQUELETIZAÇÃO DE FOLHAS 

         Nesta Oficina, realizada em parceria 

com o Projeto “Flores fantasmas”, da 

Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná – UNIOESTE, os usuários do 

Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família – PAIF participaram do 

Mini curso, no qual puderam aprender 

como transformar folhas de árvores em 

artesanato. 
  

 







“Por vezes, sentimos 

que aquilo que fazemos 

não é senão uma gota 

de água no mar. Mas o 

mar seria menor se lhe 

faltasse uma gota.” 
            Madre Tereza de 

Calcutá 


