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Introdução 
 

O presente resumo versa sobre a metodologia de 
trabalho com famílias no âmbito do Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), no 
município de Imperatriz MA, compreendo o CRAS – 
Coquelândia, território composto pelos povoados: 
Olho D’água, Matança, Coquelândia, São Felix, 
Açaizal, Petrolina, Alta Mira e Bacaba, totalizando 
2.500 famílias referenciadas.  

Área territorial 40 km  



 

O presente trabalho tem como objetivo 
apresentar o relato de experiência do trabalho 
do Assistente Social no Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS-Coquelândia), no 
município do Imperatriz-MA. 

Objetivo 



O que é PAIF ? 
 

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família - PAIF consiste no trabalho social com 
famílias, de caráter continuado, com a finalidade de 
fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a 
ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e 
usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua 
qualidade de vida. ( Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistencias- Resolução CNAS nº109, de 
11/11/2009) 



• Estudos e Diagnóstico Territorial   

• Construção de Itinerários  

• Participação Popular  

• Definição de Metas  
Planejamento  

•Roda de Conversas  

•Oficinas com no máximo 01:20hs  

•Temáticas de acordo com os temas propostos 

•Utilização de Dinâmicas 

•Parceria com SCFV  

•Grupos de Mulheres entre 20 e 25 participantes  

Oficinas com 
famílias   

• 18 de maio Projeto “Faça Bonito” 

• Novembro Azul  

• Campeonato de Futebol de Mulheres do PAIF 

• Gincana Cultural e Sócio Assistencial da Estrada do 
Arroz  

Ações 
Comunitárias  



 

• Equipamento Social  

• Visitas Domiciliares  

• Banco de Dados/Rede de Atendimento  

Atendimentos  
Familiar 

/Encaminhamentos  

• Avaliação Técnica  

• Inclusão em Serviços 

• Plano de Acompanhamento Familiar 

• Acompanhamento e Monitoramento   

Acompanhamento 
Familiar  

•Prontuário Eletrônico Desenvolvido pela Equipe 
Técnica  

•O que registramos? Visitas Domiciliares, 
Atendimentos, Evoluções, Participação em 
Ações Comunitárias, Reuniões Técnica e Outras  

 

Registro das 
Informações  



 

 Desta forma, avaliamos que o acompanhamento das famílias 
do PAIF através da abordagem coletiva e individualizada 
proporcionou ao Assistente Social do CRAS COQUELÂNDIA 
conhecer melhor a realidade social destas famílias e qualificar 
as orientações e encaminhamentos.  

 

Com a utilização dessas metodologias, é possível verificar 
mudanças de comportamentos, atitudes, empoderamento 
familiar e queda considerável nos números de violações de 
direitos.     

Considerações Finais  
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