


O Integrar é um serviço de 
Proteção Social Básica do 

Sistema Único de 
Assistência Social, executado 

pela Ação Social 
Arquidiocesana – ASA -

desde 2008, em parceria com 
a Prefeitura Municipal de 
Teresina e a Pastoral do 

Menor e do Idoso da 
Paróquia de Nossa Senhora 

de Fátima. 



OBJETIVO GERAL

 Estimular e orientar as crianças, adolescentes,
jovens e idosos, atendidos pelo Serviço
Integrar, na construção e reconstrução de suas
histórias, através de atividades integrativas,
valorizando as perspectivas dos direitos
sociais, preservação do meio ambiente,
diversidade cultural e lazer, favorecendo sua
autonomia e possibilitando sua inclusão social.



ESPECÍFICOS

 Ampliar o universo de informação, artístico e cultural das crianças,
adolescentes, jovens e idosos atendidos pelo Serviço Integrar;

 Contribuir para a permanência qualitativa de crianças, adolescentes e
jovens no sistema de educação;

 Fortalecer os vínculos de relações entre as crianças, adolescentes, jovens e
idosos atendidos pelo Serviço Integrar, de modo a redescobrirem suas
possibilidades numa construção coletiva de conhecimento e valorização de
cada geração;

 Valorizar a cultura das famílias e da comunidade pelo resgate de suas
histórias, brincadeiras e promoção de vivências lúdicas.



META DE ATENDIMENTO

 50 CRIANÇAS; 

 50 ADOLESCENTES

 50 JOVENS;

 100 IDOSOS;



PÚBLICO ALVO

Crianças, adolescentes, jovens,
idosos e famílias em situação de
vulnerabilidade social e/ou pessoal,
residentes nas nossas áreas.

O público alvo será referenciado
pelo Centro de Referência da
Assistência Social (Cras) de sua
região.



METODOLOGIA 



HORÁRIOS SEGUNDA-
FEIRA

TERÇA-
FEIRA

QUARTA-
FEIRA

QUINTA-
FEIRA

SEXTA-
FEIRA

Manhã
(08:00 às 
11:00 h) 

Crianças
(07 a 11 anos)

Adolescentes
(12 a 17 anos)

Crianças
(07 a 11 anos)

Adolescentes
(12 a 17 anos)

Planejamento e 
avalição das 
atividades

Tarde
(14:00 às 
17:00 h)

Crianças
(07 a 11 anos)

Adolescentes
(12 a 17 anos)

Crianças
(07 a 11 anos)

Adolescentes
(12 a 17 anos)

Planejamento e 
avalição das 
atividades

Tarde
(12:00 

às17:00 h)

Idosos 
(a partir de 60 
anos)

Idosos
(a partir de 60 

anos)

Idosos 
(a partir de 60 
anos)

Idosos 
(a partir de 60 
anos) 

Idosos 
a partir de 60 
anos) 

Tarde
(14:00 às 
17:00 h)

Jovens (18 a 29 anos) as atividades acontecerão nos dias estabelecidos conforme o
programa dos cursos ofertadores através das parcerias firmadas



SISTEMA DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS 
ATIVIDADES

 Acontece todas as sextas-feiras 
com toda equipe;

 Serão avaliados todos os pontos 
positivos e negativos das 
atividades semanais;

 Planejamento e/ou 
replanejamento das atividades 
semanais;

 Workshop de capacitação para 
equipe (Semestral); 



INGRESSO DOS PARTICIPANTES

 Ocorrerá via demanda espontânea, Conselhos Tutelares, CRAS,
CREAS, Escolas formais, etc;

 Assistente Social preencherá instrumentais de cadastro, verificando
a situação de vulnerabilidade e a história apresentada pela criança/
adolescentes, jovens, idosos e famílias;

 Após o ingresso do participante, serão realizadas visitas
domiciliares com o objetivo de se observar a dinâmica familiar e
aprofundar aspectos sobre a realidade dessas famílias;



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS



ORIENTAÇÃO SOCIAL













OFICINAS DE INFORMÁTICA





OFICINAS TEMÁTICAS

TEATRO



OFICINA DE ARTESANATO E RECICLAGEM



RECREAÇÃO E ESPORTE











COMEMORAÇÃO DE DATAS FESTIVAS

NATAL



Carnaval



Dia da criança



PASSEIOS







FESTA DO DIA DAS MÃES 2018







ATIVIDADES INTEGRATIVAS



REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS



OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA
JOVENS



Curso de panificação/parceria com o SENAI



CERTIFICAÇÃO DO CURSO DE PANIFICAÇÃO



CERTIFICAÇÃO DOS JOVENS CONCLUDENTES DO CURSO
OPERADOR DE CAIXA



PARCERIAS

Pastoral do Menor

Pastoral do Idoso
Paróquia Nossa 

Senhora 
de 

Fátima



EXPERIÊNCIA DO JOVEM FRANCISCO LUAN NO 
INTEGRAR



FAMÍLIA DO JOVEM LUAN





LAR DE SANT'ANA

 É um serviço da Prefeitura Municipal de Teresina administrada 
pela Ação Social Arquidiocesana (ASA);

 Iniciou em Agosto de 2015;
 Acolhe idosos do sexo feminino e masculino; 
 Tem capacidade para 17 idosos, sendo que 10 mulheres e 7 

homens;
 A faixa etária dos residentes é de 61 a 92 anos.



O PERFIL DESSES IDOSOS:
 alguns tem filhos; 
 alguns não tem filhos;
 alguns tem irmãos também idosos;
 outros só tem sobrinhos;
 tem idosos que estava em situação 

de rua;
 7 em cadeiras de rodas;
 5 cegos;
 9 com Alzheimer;
 outras doenças: mal de Parkinson, 

diabetes, pressão alta, 
esquizofrenia, etc. 



PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO LAR DE SANT'ANA:

 - assistente social;
 - psicólogo;
 -terapeuta; 

ocupacional;
 - fisioterapeuta;
 - médico;
 - enfermeiro;
 - cuidadores;
 - outros.



Todos os dias tem possibilidade para eles receberem visitas de
familiares e outras pessoas, as alguns recebem visita muita
raramente. Poucos recebem visita semanais.











SERVIÇOS DA AÇÃO SOCIAL 
ARQUIDIOCESANA (ASA)

 SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
INTEGRAR;

 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NOVOS MENINOS;
 CIDADANIA ATIVA;
 CASA DE ZABELÊ;
 CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER; ESPERANÇA GARCIA;
 CENTRO MARIA IMACULADA;
 LAR DA FRATERNIDADE;
 LAR DE MISERICORDIA; 
 LEVANTA-TE E VEM PARA O MEIO;
 LAR DE SANTANA;
 JOVEM APRENDIZ.



REFERENZEN

 http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/
Normativas/tipificacao.pdf;

 http://www.asateresina.org.br/;
 http://asateresina.org.br/lar-de-santana/
 http://asateresina.org.br/integrar/;
 http://fwf.teresina.pi.gov.br/;
 http://www.fiepi.com.br/senai;
 http://www.nsfatima.org.br/pastorais;

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf
http://www.asateresina.org.br/
http://asateresina.org.br/lar-de-santana/
http://asateresina.org.br/integrar/
http://fwf.teresina.pi.gov.br/
http://www.fiepi.com.br/senai
http://www.nsfatima.org.br/pastorais


 "Zu wissen, dass 
Menschen von 
Meistern und Büchern 
lernen. Weisheit wird 
mit Demütigen 
erlernt. „

(Cora Coralina)

Dank!
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