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ARRAIAL INTERGERACIONAL DO CRAS EM TEMPOS DE PANDEMIA 

“ARRAIÁ DO CRAS DEN DI CASA” 

APRESENTAÇÃO 

A nova realidade apresentada, a pandemia do novo coronavírus, demandou repensar e reordenar 

a forma de trabalho no Centro de Referência de Assistência Social- CRAS de Laranja da Terra. 

Com as recomendações da Organização Mundial da Saúde- OMS de distanciamento social, os 

grupos presenciais dos serviços vinculados ao CRAS (Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos- SCFV de Idosos, SCFV de Crianças e Adolescentes e o Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família- PAIF) tiveram que ser suspensos, sendo necessário pensar em 

novas estratégias para a continuação do trabalho. 

Diante deste cenário, elaborou-se o “Projeto Fique em Casa, Fique Conosco”, que reordenou o 

SCFV e o PAIF, adaptando a execução destes serviços diante das mudanças. Considerando que 

as ações do PAIF e do SCFV devem estar pautadas também em ações protetivas e de ampliação 

do universo informacional com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades (BRASIL 

2013), o projeto teve como objetivo principal manter os vínculos sociais entre a equipe técnica 

e os usuários dos serviços, por meio de redes sociais e contatos telefônicos, promovendo 

aquisição de novos conhecimentos e promoção de qualidade vida em tempos de pandemia. O 

projeto norteou as ações realizadas no último ano e apontou as adaptações necessárias para 

execução dos projetos já existentes, como, por exemplo, o remodelamento do projeto “Arraial 

Intergeracional do CRAS”. Uma das estratégias adotadas foi a criação de grupos de trabalho 

remoto pelo aplicativo WhatsApp com os usuários destes serviços. 

Neste sentido, o presente trabalho visa apresentar a execução do Arraial Intergeracional do 

CRAS em tempos de pandemia- “Arraiá do CRAS Den Di Casa”, uma das adaptações 

realizadas considerando o contexto vivenciado. 

JUSTIFICATIVA 

O Projeto Arraial Intergeracional do CRAS, realizado anualmente, iniciou-se com uma proposta 

de trabalho voltada para os usuários do SCFV de idosos e SCFV de crianças e adolescentes. As 

atividades intergeracionais “são momentos pontuais planejados para promover a integração 

entre usuários dos diversos ciclos de vida que participam do SCFV” (BRASIL, 2017, p.63). 

Assim, este projeto abrange temas relacionados à valorização desta festa cultural através de 
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oficinas e conteúdos técnicos, culminando em um encontro intergeracional, onde os usuários 

exibem o resultado deste trabalho através de apresentações artísticas. Com a excelente adesão 

deste público alvo nos últimos anos, em 2020 optou-se por englobar também as famílias em 

acompanhamento PAIF, promovendo a articulação e a interação destes serviços. 

As atividades relacionadas às festividades culturais brasileiras – festas juninas, estão em 

conformidade com os objetivos e os princípios propostos pela política pública de assistência 

social, visto que são ações nas áreas culturais que possibilitam manifestações artísticas e de 

lazer, contemplando os “[...] eixos estruturados, assim como os subeixos e os temas transversais 

que orientam o planejamento e a oferta de atividades do SCFV no sentido de contribuir para a 

elaboração de propostas que contemplem formas de expressão, interação, aprendizagem e 

sociabilidade” (BRASIL, 2017, p. 15 ).  

O intuito do projeto foi manter os vínculos sociais entre a equipe técnica e os usuários do 

serviço, por meio de redes sociais e contato telefônico, promovendo aquisição de novos 

conhecimentos, ampliação do universo informacional e promoção de qualidade vida em tempos 

de pandemia.  

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

• Promover a valorização da cultura popular brasileira por meio das festas junina, 

culminando em uma atividade intergeracional entre os grupos do SCFV e PAIF. 

Objetivos Específicos 

• Conhecer as características da festa junina; 

• Valorizar e demonstrar atitudes de respeito ao homem do campo; 

• Incentivar o trabalho cooperativo proporcionando a participação em brincadeiras 

diversas; 

• Conhecer os costumes e valorizar as tradições; 

• Conhecer comidas típicas da festa junina; 

• Desenvolver expressão corporal através da dança caipira; 

• Adaptar o Arraial Intergeracional do CRAS para tempos de pandemia. 
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METODOLOGIA  

O Arraial do CRAS Intergeracional em tempos de pandemia- “Arraiá do CRAS Den Di Casa” 

foi desenvolvido nos grupos de trabalho remoto durante um mês, culminando em uma 

transmissão ao vivo nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Laranja da Terra (canal do 

YouTube e Facebook), forma encontrada para representar o clima dos eventos presenciais 

realizados nos últimos anos. Foi trabalhada a valorização desta festividade que representa a 

cultura brasileira, através de vídeos com receitas culinárias de comidas típicas, enfeites juninos, 

além de músicas e danças características, com o intuito de incentivar os usuários a realizarem 

sua festa “den di casa” em família.  

Os usuários foram mobilizados a participar do “Concurso de Mió Traje Caipira”, concurso 

cultural realizado anteriormente nos eventos presenciais e que foi adaptado para a realidade 

online. Os participantes encaminharam suas fotos com seus trajes caipiras, sendo divididos em 

seis categorias: Idosa e Idoso do SCFV de idosos, menino e menina do SCFV de crianças e 

adolescentes, homem e mulher do PAIF. As fotos enviadas foram divulgadas previamente no 

Facebook do CRAS para que a população pudesse escolher seu candidato. A votação se 

encerrou durante a realização da transmissão ao vivo, onde uma equipe realizou a 

contabilização dos votos. Os ganhadores receberam premiações. 

O evento contou com a participação de tocadores de concertina, que é uma tradição do nosso 

povo. A oficineira de Dança Sênior realizou uma apresentação, demonstrando um pouco do 

resultado do trabalho remoto nos grupos de WhatsApp. Durante a transmissão, foram realizadas 

brincadeiras típicas: pescaria e jogo dos balões. Os usuários se inscreveram antecipadamente 

para participar e a equipe de apresentação do evento realizou as brincadeiras em nome dos 

inscritos. Alguns usuários participaram ao vivo por meio de ligação telefônica. Todos os 

participantes ganharam brindes. As crianças e adolescentes do SCFV receberam um kit com 

comidas típicas para saborearem no dia do evento, além de um adereço junino. 

Uma empresa foi contratada para realizar a transmissão ao vivo e todas as medidas de respeito 

às normas de prevenção do covid-19 determinadas pelos órgãos de saúde foram tomadas. O 

evento está disponível no canal do YouTube < 

https://www.youtube.com/watch?v=bAyU5bFEieE> e facebook 

<https://www.facebook.com/pm.laranjadaterra/videos/994221581032728>. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bAyU5bFEieE
https://www.facebook.com/pm.laranjadaterra/videos/994221581032728
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RESULTADOS ALCANÇADOS 

Com a continuidade do serviço por meio remoto, a adaptação do arraial intergeracional para o 

“Arraiá do CRAS Den Di Casa” foi uma medida utilizada para minimizar os impactos causados 

pela pandemia nas ações desenvolvidas pelo equipamento. O projeto apresentou uma ótima 

adesão e envolvimento dos usuários na execução das atividades propostas nos grupos de 

trabalho remoto, bem como na participação na Live que contou com cerca de 8.901 acessos, 

413 curtidas e 79 compartilhamentos nos dois canais de transmissão (Youtube e Fecebook).  

Para sua execução foram necessárias parecerias com a Secretaria de Cultura, Turismo e 

Esportes (espaço e divulgação), Secretaria de Assistência Social (recursos financeiros), 

Secretaria Municipal de Saúde (produção de vídeos de alongamentos em ritmo caipira com 

Educadora Física), CRAS (planejamento, desenvolvimento e execução das atividades), 

orientadoras sociais (mobilização, condução dos trabalhos nos grupos), oficineira de dança 

sênior (produção de vídeos com danças caipiras) e oficineiros de concertina (produção de 

vídeos com músicas típicas). 

Durante todo o mês de julho de 2020, mês que antecedeu o “Arraiá do Cras Den Di Casa”, 

foram trabalhados semanalmente os temas relacionados às festividades juninas, com vídeos e 

recurso audiovisuais nos grupos de trabalho remoto via WhatsApp e nas redes sociais do CRAS 

e da Prefeitura Municipal de Laranja da Terra. Os resultados das propostas de atividades foram 

recebidos por meio de fotos e vídeos, onde os usuários apresentaram a execução das atividades 

propostas.  

A avaliação do projeto apresentou resultados positivos, destacando o sentimento de valorização, 

protagonismo, pertencimento, lazer, cultura e fortalecimento de vínculos com o serviço. A nova 

proposta para a próxima edição será envolver a comunidade nas atividades, abrindo uma 

categoria para o concurso “Mió Traje Caipira” homem e mulher, menino e menina da 

comunidade. 

Propiciar atividades de interação e convívio social por meio de redes sociais contribuem para 

promoção da saúde mental dos usuários, pois, “o confinamento, o medo do adoecimento e da 

perda de pessoas próximas, a incerteza sobre o futuro, o desemprego e a diminuição da renda, 

são efeitos colaterais da pandemia pelo SARS-COV-2” (BRASIL, 2020). Desta forma, 

avaliamos o projeto “Arraiá do CRAS Den Di Casa” como uma ação que atingiu seus objetivos 

e teve alcance social na tentativa de minimizar os impactos da pandemia. Os resultados 
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alcançados deixam evidente a importância de uma atuação propositiva e reflexiva nos serviços 

socioassistenciais frente à dinâmica da sociedade. 
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