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ENCONTRO INTERGERACIONAL 2018: “MEU AMBIENTE COM ARTE” 

APRESENTAÇÃO: 

O município de Serra oferta o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 

para os seguintes públicos: crianças a partir dos 6 anos, adolescentes, jovens, adultos e idosos 

por meio de parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSC).  

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Jardim Carapina/Boa Vista atende 

nove bairros do município de Serra sendo: Bairro de Fátima, Boa Vista, Conjunto Carapina I, 

Eurico Salles, Hélio Ferraz, Jacuhy, Jardim Carapina, Manoel Plaza e Rosário de Fátima. 

O território do CRAS de Jardim Carapina possui atualmente cinco SCFV, sendo: 

• Dois SCFV para atendimento de crianças e adolescentes de 06 até 15 anos (executados 

pelas OSC Lar Semente do Amor (Núcleo Geração) e OSC Projeto Vida Padre Gailhac); 

• Um SCFV para o atendimento de Adolescentes, de 13 a 17 anos (executado pela OSC 

Rede Aica -Adolescentes em Ação); 

• Um SCFV para o público jovens e adultos (18 a 59 anos - desenvolvido pela OSC 

Projeto Sol); e  

• Um SCFV para atendimento ao público idoso (acima dos 60 anos) executado pela OSC 

Lar Semente do Amor - um Centro de convivência localizado em Hélio Ferraz e quatro 

grupos de idosos nos bairros Jardim Carapina, Boa Vista, Manoel Plaza e Eurico Salles. 

JUSTIFICATIVA 

No processo de estruturação e organização do SCFV do território do CRAS de Jardim Carapina, 

no ano de 2015, foi planejado o primeiro encontro intergeracional baseando-se no caderno 

“Concepção de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos”, no Caderno de perguntas 

frequentes – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e na Política Nacional da 

Assistência Social. 

O Caderno de perguntas frequentes (p.25, 2015) aponta que “atividades intergeracionais são 

momentos pontuais planejados para promover a integração entre usuários dos diversos ciclos 

de vida que participam do SCFV”. 

Já o caderno “Concepção de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos” (p.10, 2013) orienta 

que a dimensão relacional posta no direito ao convívio é assegurada ao longo do ciclo de vida 
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por meio de um conjunto de serviços locais que visam a convivência, a socialização e o 

acolhimento em famílias cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. 

Por fim, tomamos como base a Política Nacional da Assistência Social onde descreve:  

são considerados serviços de proteção básica de assistência social aqueles que 

potencializam a família como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos 

internos e externos de solidariedade, através do protagonismo de seus membros e da 

oferta de um conjunto de serviços locais que visam a convivência, a socialização e o 

acolhimento, em famílias cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompidos, 

bem como a promoção da integração ao mercado de trabalho (PNAS, p 36,2004). 

 

Nesse contexto, em 2018 foi planejado pelo CRAS em parceria com SCFV o IV encontro 

intergeracional com a temática sobre o meio ambiente. Vale destacar a importância do tema 

pois existe no território uma problemática do lixo em áreas livres e muito acúmulo de entulhos. 

A intenção da equipe foi desenvolver o protagonismo do usuário dos serviços de convivência 

em cada faixa etária, incentivando sua participação e reflexão sobre a temática proposta. 

OBJETIVOS:  

Objetivo Geral: Promover a integração dos usuários/famílias dos SCFV e reflexão sobre a 

temática meio ambiente. 

Objetivos específicos: 

• Proporcionar trocas de experiencias e compartilhamento entre as gerações, equipes dos 

serviços e as famílias; 

• Promover reflexão acerca da temática meio ambiente no território do CRAS JC. 

METODOLOGIA: 

Para atingir os objetivos propostos foi feita uma parceria do CRAS com os SCFV. No mês de 

fevereiro foram iniciadas as reuniões onde estiveram presentes os técnicos do SCFV, técnico 

de referência do CRAS e a coordenadora do CRAS JC. Uma das finalidades das reuniões era 

planejar o IV Encontro Intergeracional 2018. Durante o ano foram realizadas 12 reuniões, sendo 

que seis antecederam o evento.  

Em março ficou definida a programação do encontro anual que trataria do tema “Meio 

Ambiente com Arte”. Os SCFV desenvolveriam atividades como: cartazes, poesias, músicas, 

teatro e artesanatos com a temática acima citada. O material produzido pelos usuários dos SCFV 

foi exposto no local do evento. 
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Outra proposta apresentada na reunião foi a confecção de um livro de poesia a partir das 

produções poéticas dos usuários em relação ao meio ambiente.  

Vale destacar que cada parceiro se organizou para custear as atividades que se propunham a 

executar, com exceção do livro de poesias onde houve um acordo coletivo entre os Serviços 

para o seu financiamento. 

O convite aos usuários e suas respectivas famílias para o IV Encontro Intergeracional foram 

entregues nos respectivos SCFV, além disso houve divulgação no site da Prefeitura Municipal 

de Serra.  

O encontro intergeracional 2018 aconteceu no dia 26 de junho, iniciou-se às 13:30h e terminou 

às 16:00 h. Ao assinar a lista de presença os participantes receberam o livro de poesias como 

primeira apresentação do evento. No total foram entregues 250 livros de poesia, sendo um 

exemplar para cada família. 

A abertura do evento foi realizada pela coordenadora do CRAS que apresentou as equipes dos 

serviços e a programação do evento.  

O Centro de Convivência para Idosos de Hélio Ferraz, apresentou o Teatro ''Doutor Sujão''. O 

SCFV Núcleo Geração compôs uma música que foi apresentada com instrumentos de percussão. 

Os participantes do SCFV Adolescentes em Ação realizaram a leitura de todas as poesias 

compostas por eles. O SCFV Projeto Sol realizou desfile com artesanatos construídos com 

produtos recicláveis, apresentando carteiras feitas com caixa de leite e móbiles. O Projeto Vida 

fez uma apresentação artística para relembrar a tragédia ambiental ocorrida no Rio Doce (cidade 

de Mariana -MG) focando a importância na preservação dos rios.    

Outra atividade parceira foi a apresentação dos alunos do curso de Agente Ambiental 

Comunitário de Jardim Carapina, realizado no Centro de Atendimento Integral (CAI). A 

proposta apresentada foi o desenvolvimento de uma oficina no CRAS/CAI sobre reutilização 

do óleo de cozinha, aberto ao público.  

Em seguida foram feitos sorteios para entrega de mudas de plantas que foram preparadas pelo 

Parque da Cidade e pelo Horto da Serra em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente. 
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Ao final do evento foi inaugurado o jardim interno do CRAS, preparado pela Secretaria do 

Meio Ambiente com plantas que suportassem a ausência de luz solar. Em seguida foi servido 

um lanche compartilhado entre os parceiros envolvidos. 

RESULTADOS ALCANÇADOS E METAS DEFINIDAS E QUANTIFICADAS 

ATRAVÉS DOS INDICADORES: 

O IV Encontro intergeracional teve como meta alcançar a integração dos usuários e famílias 

que acessam os SCFV visando seu protagonismo e socialização através da sua participação nas 

atividades ora propostas pelos SCFV, os quais foram expostos no dia do evento. Sendo assim, 

podemos mensurar como resultados obtidos: 

• Trocas de experiencias e compartilhamento entre as gerações, equipes dos serviços e as 

famílias. Vale destacar que todos os SCFV do território participaram efetivamente para 

que o encontro fosse realizado; 

• Participação de 240 usuários/ famílias no dia do evento; 

• Reflexão junto aos usuários dos SCFV sobre o tema meio ambiente; 

• Divulgação do livro de poesia que foi entregue para cada família; 

• Êxito na parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente que ofertou mudas de 

plantas para o sorteio, montagem do jardim interno do CRAS e divulgação do curso de 

reutilização ao óleo da cozinha. 

Diante dos dados obtidos avaliamos que o resultado do evento foi satisfatório e alcançou as 

metas propostas durante o processo de planejamento das equipes, além de estar de acordo com 

a orientação da Política Nacional da Assistência Social (pg. 36) que é estimular o protagonismo 

dos membros dos serviços e da oferta de um conjunto de serviços locais que visam a 

convivência e a socialização. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

Figura 1 – Mandala confeccionada pelo SCFV de idosos 

 

 

 

Figura 4 – Livro de poesias (frente e verso) 

Figura 2 e 3 – Inauguração do Jardim interno do Cras Jardim Carapina/ Boa Vista e 

auditório do CRAS JC com famílias dos SCFV. 

 

 


