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SCFV
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos

A experiência de 
reorganização do SCFV para 

idosos em tempos de 
pandemia em um município de 

pequeno porte II
(31.352 habitantes, IBGE 2021)
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▰ “PROJETO SEMEAR”:

▰ Execução direta;

▰ Grupos desenvolvidos em 07 comunidades, 
a partir de equipe volante;

▰ Espaço físico: salões/ quadras de esporte 
das comunidades.
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▰ “PROJETO CONVIVER”  
(Instituído em 1988. Vinculado ao CRAS em 2013)

▰ Execução direta;

▰ Grupo desenvolvido na área central, 
em um “Centro de Convivência” 
locado.



SCFV: o ponto de partida

7
CONVIVER
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1ºEquipe de Referência insuficiente;

2ºNúmero excedente de usuários vinculados por grupo;

3ºDesconhecimento de aspectos individuais de cada usuário.
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1º
Equipe de Referência Insuficiente:

▰ Técnico de Referência: 1 Assistente Social, que 
desenvolvia também a função de educadora social dos 
dois “Projetos”;

▰ Assistente Social com carga horária dividida com a 
Gestão do PBF/PAB;

▰ Educador Físico dividido entre os dois “Projetos”.



SCFV: caminhos percorridos

10

1º
Equipe de Referência Insuficiente:

▰ Contratação de 01 Educador Social exclusivo para os grupos do 
SEMEAR;

▰ Nomeação de 01 Assistente Social para assumir a gestão do PBF/PAB;

▰ Contratação de 1 Educador Social para condução do processo de 
parceirização - “Projeto Conviver”;

▰ Parceirização - “Projeto Conviver”: Equipe de Referência exclusiva 
(Coordenação, Técnico de Referência, Educadores Sociais e 
Oficineiros).
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2º Número excedente de usuários vinculados

por grupo:

▰ “Projeto” Semear: Dois grupos com usuários 
excedentes (66 e 49 usuários). 

Total de idosos referenciados: 257

▰ “Projeto” Conviver: 262 usuários referenciados.

519
IDOSOS
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2º
Número excedente de usuários vinculados

por grupo:

▰ SEMEAR: Divisão dos dois grupos com usuários excedentes, 
passando-se a desenvolver 09 grupos nas comunidades;

▰ CONVIVER: Parceirização para a oferta de 150 vagas, 
divididas em 5 grupos a serem ofertados para os idosos da 
área central do município.
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3º
Desconhecimento de aspectos individuais 

de cada usuário:

▰ Pertence ao grupo prioritário? Quais as 
vulnerabilidades? Encontra-se em risco?

▰  Onde vive? Possui rede de apoio? Que outros serviços 
acessa?
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3º
Desconhecimento de aspectos individuais de cada usuário:

SEMEAR E CONVIVER:

▰ Elaboração de Instrumentos: Ficha de Inscrição, Termo de 

Compromisso, Instrumento de Avaliação de Risco e Ficha de 
Desligamento;

▰ Visitas Domiciliares: Preenchimento dos Instrumentos, 
Levantamento de Vacinação, Fografia,  Inscrição ou Atualização do 
Cad. Único, Desligamentos, Encaminhamentos, entre outros.
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▰ Finalização do processo de Visitas Domiciliares 

SEMEAR (Junho/2022);

▰ Início das visitas aos idosos do 

CONVIVER (2º Semestre/2022);

▰ Finalização do processo de parceirização do CONVIVER;

▰ Implantação do Centro de Convivência.



OBRIGADA!


