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Acompanhar e monitorar famílias beneficiárias de programas
de transferência de renda; 
Identificar demandas de famílias e pessoas para o acesso a
benefícios, programas de transferência de renda e inserção na
rede de proteção social;
Oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades e
potencialidades, estímulo à participação cidadã e construção
de contextos inclusivos; 
Sensibilizar grupos comunitários sobre direitos e necessidades
de inclusão de pessoas com deficiência e pessoas idosas,
buscando a desconstrução de mitos e preconceitos;

O relatório de atividades do SASF I 2020 traz um balanço
com os resultados e realizações durante o ano. Os dados
apresentados incluem a participação dos usuários, as
atividades, a metodologia, a divulgação e os
demonstrativos financeiros. Em 2020, o SASF I obteve
37.793 atendimentos.

OBJETIVO
O serviço tem por objetivo fortalecer a função protetiva
da família, prevenindo agravos que possam
desencadear rompimento de vínculos familiares e
sociais, oferecendo possibilidades de desenvolvimento
de habilidades e potencialidades, estímulo à
participação cidadã, promovendo aquisições sociais às
famílias a fim de garantir autonomia e o protagonismo
social, por meio de proteção social no domicilio.

 

Introdução
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Famílias e/ou pessoas beneficiárias de PTR de alta ou
altíssima vulnerabilidade social, prioritariamente aquelas
em descumprimento de condicionalidades e benefícios
assistenciais; pessoas idosas e pessoas com deficiência
que vivenciam situação de vulnerabilidade e risco social,
beneficiárias do BPC; famílias e/ou pessoas com
precário ou nulo acesso aos serviços públicos,
fragilização de vínculos e risco social.

ESTRUTURA

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 1000 FAMÍLIAS

Abrangência Territorial
A população usuária atendida pelo programa é
composta por famílias residentes nos setores censitários
de alta e muito alta vulnerabilidade social, segundo o
Índice Paulista de Vulnerabilidade Social do Município de
São Paulo. Sendo: Distrito de Aricanduva e Vila Formosa,
na região leste de São Paulo.  

Público-alvo

RELATÓRIO | SASF Formosa



RECURSOS HUMANOS
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REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS 
OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE RENDA | 
PALESTRAS 
EVENTOS 
VISITAS DOMICILIARES 
ACOLHIDA E ESCUTA 
ATENDIMENTO INDIVIDUAL E FAMILIAR 

A participação dos usuários se dá através de
questionários/e ou instrumentais avaliativos, entrevistas
individuais e grupais aplicados no término de cada
atividade socioeducativa. 

Acompanhamento da progressão do atendimento 

Cada família tem seu Plano de Desenvolvimento Familiar
e demais registros que são devidamente
acompanhados, pelos técnicos, com participação dos
orientadores socioeducativos na coleta e organização
das informações, subsídios necessários para atualização
e inserção de dados nos instrumentais de
monitoramento e acompanhamento das famílias.

ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS

PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA
COMUNIDADE NAS ATIVIDADES
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Estratégias de trabalho com as famílias são realizadas
de forma colaborativa pela equipe de técnicos,
orientadores socioeducativos e gerente do serviço. As
atribuições de cada profissional estão especificadas nos
próximos itens, tendo por base o edital de chamamento
e termo de convênio assinado pela organização
executora. É importante salientar que há limites de
responsabilidade, mas a integração entre os
componentes da equipe é de extrema relevância. 

A interdisciplinaridade, enquanto produção coletiva de
um conhecimento novo torna-se essencial para o
trabalho, portanto, cada profissional poderá contribuir
com o olhar específico de sua formação. 

Os trabalhos com as famílias são estabelecidos em dois
níveis de atuação: ações sociais e ações
socioeducativas, tendo como focos o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários, a inserção das
famílias na rede de serviços socioassistenciais e em
outras políticas públicas, e a prevenção a agravos por
meio de proteção social básica no domicilio.

Será realizado de forma participativa e colaborativa com
todos os atores, permeando toda a execução do
programa. Dar-se-á através de grupos focais,
questionários, entrevistas individuais e grupais. Como
parte da avaliação e monitoramento, realizarse á
reuniões mensais com a equipe: SASF, CRAS e SAS. 

METODOLOGIA
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As dimensões de Acompanhamento e indicadores serão
levantadas no decorrer do trabalho. 

Com este trabalho espera-se alcançar os seguintes
resultados. a) Impacto das ações – acesso a serviços
públicos, trabalho e renda, acesso ao conhecimento,
lazer, sociabilidade e participação social e elevação da
autoestima. b) Receptividade às ações – opinião dos
usuários. c) Organização e processos de trabalho –
atividades oferecidas, frequência às atividades,
encaminhamentos feitos, rendimento do trabalho. d)
Abrangência das ações – inscrições e desligamento.

A avaliação, o impacto ou o efeito diretamente atribuível
a uma ação, ou a consequência de determinado esforço
para atingir um fim estabelecido possui um caráter
subjetivo dado à demanda a ser alcançada. Por
exemplo, (Impacto negativo): a renda da família está
atribuída a uma conjuntura econômica que define seu
poder de compra; segundo exemplo (impacto positivo):
maior acesso à política de assistência social em relação
ao contexto familiar que garante algum tipo de
autonomia ao sujeito. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
DE RECURSOS
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No contexto deste serviço, não está claro quais
indicadores e critérios para tal avaliação. Partindo do
pressuposto que impacto social é o resultado das
mudanças e ou transformações produzidas nas famílias,
podemos dizer que é baixo; considerando que o sucesso
das intervenções depende de outras políticas públicas
de caráter intersetorial. Em uma segunda análise pode-
se afirmar que o serviço se caracteriza como um
elemento indispensável para a política de assistência
social que vem sendo construída noBrasil desde a
publicação das PNAS em 2004, ou seja, como política
pública, dever do Estado e direito de cidadania. Política
que além de enfrentar riscos sociais, propõe-se a
prevenir as situações de vulnerabilidade social. O SASF
inova no atendimento e acompanhamento das famílias,
de modo proativo, protetivo, preventivo e territorializado.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
DE RECURSOS
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | RECEITAS
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | DESPESAS

RELATÓRIO | SASF Formosa



RELATÓRIO | SASF Formosa


