
 
Provisões 
Institucionais, 
Físicas e Materiais 

Trabalho Social Trabalho 
Socioeducativo 

Aquisições dos 
Usuários 

Alimentação; 
Sala(s) de 
atendimento 
individualizado; 
Sala(s) de atividades 
coletivas e 
comunitárias; 
Instalações 
sanitárias; 
Copa; 
Condições adequadas 
quanto à iluminação, 
ventilação, 
conservação, 
privacidade, 
salubridade, limpeza 
e acessibilidade em 
todos os ambientes; 
Banco de Dados de 
seus usuários e da 
rede de serviços do 
território; 
Computador com 
configuração que 
comporte sistemas de 
dados e provedor de 
internet de banda 
larga; 
Materiais 
socioeducativos; 
Artigos pedagógicos, 
culturais e 
esportivos. 

Busca Ativa; 
Acolhida e escuta; 
Trabalho com as 
famílias por meio 
de entrevistas e 
visitas 
domiciliares; 
Adoção de 
metodologias 
participativas e 
dialógicas de 
trabalho com os 
idosos; 
Orientação e 
encaminhamentos; 
Fortalecimento da 
função protetiva 
da família; 
Desenvolvimento 
do convívio 
grupal, familiar e 
comunitário; 
Identificação e 
encaminhamento 
dos idosos com 
perfil para 
inserção no 
Benefício de 
Prestação 
Continuada – BPC 
e nos Programas 
de Transferência 
de Renda, quando 
for o caso; 
Elaboração de 
Plano de 
Desenvolvimento 
do Usuário – PDU 
para idosos 
beneficiários do 
BPC e idosos 
oriundos de 
famílias 
beneficiárias de 
programas de 
transferência de 

Promoção de 
experiências para o 
autoconhecimento 
e autocuidado; 
Produção de 
informação, 
comunicação e 
defesa de direitos;  
Reconhecimento 
dos recursos do 
território e 
apropriação dos 
mesmos pelos 
idosos; 
Desenvolvimento 
de ações sociais 
pautadas pelo 
respeito a si 
próprio e aos 
outros, 
fundamentadas em 
princípios éticos de 
justiça e cidadania; 
Desenvolvimento 
de ações sociais e 
experiências que 
possibilitem o 
desenvolvimento 
de potencialidades 
e ampliação do 
universo 
informacional e 
cultural; 
Desenvolvimento 
de ações sociais de 
relacionamento e 
convivência em 
grupo, bem como a 
administração de 
conflitos por meio 
do diálogo, 
compartilhando 
outros modos de 
pensar, agir e atuar. 

Ser acolhido em 
suas demandas, 
interesses, 
necessidades e 
possibilidades;  
Ter acesso a 
ambiente 
acolhedor e 
espaços 
reservados a 
manutenção da 
privacidade do 
usuário; 
Vivenciar 
experiências que 
contribuam para o 
fortalecimento de 
vínculos 
familiares e 
comunitários; 
Ter acesso à rede 
socioassistencial e 
a serviços de 
outras políticas 
públicas; 
Ter ampliado seu 
universo social, 
informacional e 
cultural; 
Ter acesso a 
atividades de 
lazer, esporte e 
manifestações 
artísticas e 
culturais do 
território e da 
cidade;  
Ter 
acompanhamento 
social individual, 
em seu domicílio, 
para superação de 
sua 
vulnerabilidade; 
Ter oportunidade 
de avaliar as 


