


Constituição do Grupo de Trabalho 

Interinstitucional

No final de 2010 a Secretaria de Desenvolvimento Social,
em parceria com o Núcleo de Apoio Profissional da
Coordenadora da Infância e Juventude do TJ, iniciou um
Grupo de Trabalho interinstitucional.

A participação do TJ neste trabalho foi motivada pelas
mudanças trazidas pelo ECA, no qual é reafirmado a
centralidade da família e o direito a convivência familiar e
comunitária a toda criança e adolescente.



Constituição do Grupo de Trabalho 

Interinstitucional

Essas mudanças, em consonância com o SUAS, exigem
revisão do relacionamento entre assistência social,
Conselho Tutelar, Poder Judiciário e demais políticas
publicas, reiterando a necessidade de uma melhor
articulação de toda a rede de atendimento e proteção de
direitos.



Objetivo do trabalho desse Grupo

Colaborar na qualificação dos serviços voltados à família;

Apresentar uma proposta de metodologia e instrumentais
para subsidiar o atendimento e acompanhamento familiar,
que considerem a família em sua totalidade, reconhecendo
o indivíduo como parte desse grupo, e não isoladamente.



Metodologia de Trabalho Adotada

Consideramos prioritariamente as experiências de
atendimento e acompanhamento familiar já desenvolvidas
pelos municípios;

Tendo em vista que boa parte dos CRAS e CREAS já fazem
uso de algum tipo de instrumental.



Metodologia de Trabalho Adotada

131 municípios foram consultados acerca:

de quais instrumentais utilizam no atendimento;

de quais informações consideravam importante
em um instrumental para essa finalidades.



Metodologia de Trabalho Adotada

Para a escolha dos municípios considerou-se:

a distribuição nas 26 DRADS

porte

tipo de equipamento (CRAS, CREAS e serviços executados
em outras unidades)

OBJETIVO: conhecer as diferentes realidades dentro do 
Estado de SP tanto na Proteção Social Básica como na 

Proteção Social Especial



Resultados

Apontou uma grande variedade de instrumentais e tipos de
informações;

Com os dados obtidos elaboramos um único instrumental
dividido em eixos:

� dinâmica familiar,

� saúde, educação, trabalho,

� cultura/lazer, entre outros

Apresentado para aplicação e consulta.



Resultados

Municípios e respectivas DRADS envolvidas nesta fase:
Piracicaba, Santos e Araraquara;

O retorno desta consulta resultou na metodologia e
instrumentais apresentados no Caderno de Orientações.



Caderno de Orientações
Sumário
1. Introdução
1.1. A Matricialidade Sociofamiliar e

a interface com o Plano de
Acompamento familiar

1.2. Antecedentes
1.3. Marcos Conceituais

2. Acompanhamento Familiar
2.1. Parte I – Identificação e

Caracterização
2.1.1. Ficha de Identificação do 

Primeiro Atendimento
2.1.2. Identificação e Caracterização 

Socioeconômica da Famílias



Caderno de Orientações

2.2 Parte II – Atendimento Familiar
2.2.1. Diagnóstico Familiar
2.2.2. Análise Técnica
2.3. Parte III – Plano de 

Acompanhamento Familiar
2.3.1 Plano de Metas
2.3.2. Acompanhamento e Avaliação

3. Considerações Finais
Glossário e Conceitos
Referências Bibliográficas
Bibliografia Sugerida
Anexos - Instrumentais



Referências Normativas

Constituição Federal de 1988;

Estatuto da Criança e do Adolescente;

Lei Orgânica da Assistência Social;

Política Nacional de Assistência Social;

Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito 
de Crianças e Adolescentes à  Convivência Familiar               
e Comunitária;

E demais normativas e orientações técnicas decorrentes e 
complementares.



Conceitos de Atendimento e 

Acompanhamento

Na metodologia  aqui proposta trabalhamos com os conceitos de:

Atendimento que consistem em “uma ação imediata de
prestação ou oferta de atenção, com vista a uma resposta
qualificada de uma demanda da família ou do território.



Conceitos de Atendimento e 

Acompanhamento

Acompanhamento que consistem em : “... um conjunto de

intervenções, desenvolvidas de forma continuada, a partir

do estabelecimento de compromissos entre famílias e

profissionais, que pressupõem a construção de um Plano de

Acompanhamento Familiar com objetivos a serem

alcançados, a realização de mediações periódicas...” a

inserção em ações do PAIF ou PAEFI, visando a superação

gradativa das vulnerabilidades vivenciadas.



PRONTUÁRIO

Parte I - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO
Ficha de Identificação do Primeiro Atendimento;
Identificação e Caracterização socioeconômica
das Famílias.

Parte II - ATENDIMENTO FAMILIAR
Diagnóstico Familiar;
Análise técnica.

Parte III – PLANO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR
Plano de Metas;
Acompanhamento e Avaliação.

.

Metodologia de Atendimento e 

Acompanhamento



Metodologia de Atendimento e 

Acompanhamento

Os instrumentais podem ser utilizados de forma integral,
parcial ou reformulados conforme a especificidade do
público atendido de cada município;

A proposta não foi criar mais instrumentais, além dos que o
serviço já deve utilizar, mas contribuir para uma prática
que já faz parte das ações de atendimento e
acompanhamento familiar;

Nesse sentido que a metodologia aqui proposta se soma à
proposta do Prontuário SUAS – instrumental lançado
recentemente pelo MDS.



Metodologia de Atendimento e 

Acompanhamento

IMPORTANTE DESTACAR

Outros Planos de Atendimento e instrumentais devem ser 
considerados para evitar retrabalho e sobreposição de 

informações, como por exemplo:

CadÚnico

Plano de Atendimento Individualizado da criança/
adolescente em acolhimento institucional

Plano de Desenvolvimento do Usuário – Idoso

Plano Individual de Atendimento do Adolescente em MSE



Metodologia de Atendimento e 

Acompanhamento 

Da mesma maneira os profissionais deverão atentar para a
identificação de situações de violação de direitos, que tem
um fluxo específico de atendimento envolvendo outros
setores. Como por exemplo:

Tráfico de Pessoas

Crianças / adolescentes Desaparecidas

Trabalho Infantil

Violência sexual contra criança e adolescente



Considerações Finais

DESAFIOS

Necessidade de contínuo aprimoramento técnico do
trabalho com famílias

Necessidade de avaliação permanente das metodologias
utilizadas

Neste sentido esta publicação não se encerra em si mesma, 
mas deverá ser avaliada e enriquecida no decorrer da 

prática



Acesso ao Caderno de Orientações 

http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/portal.php/entidades_biblioteca 



Coordenadoria de Ação Social
Proteção Social Especial

Sugestões e criticas devem ser 
encaminhadas para:

protecaosocial.especial@seads.com.br
aromeu@sp.gov.br


