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Relatório de atividade 

• Título da Atividade: Encontro de Integração entre os/as idosos/as dos Centros de 

Referência de Assistência Social Aguimar Mendonça – CRAS I e Antônio Bezerra de Melo – 

CRAS II.  

 

• Descrição: Nesta quarta-feira, 10 de julho de 2019, realizou-se um encontro de integração 

entre os/as idosos/as participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 

SCFV dos Centros de Referência de Assistência Social Aguimar Mendonça e Antônio Bezerra 

de Melo. Momento este, que teve como tema “o resgate de brincadeiras”, no qual os/as 

participantes tiveram a oportunidade de relembrarem as suas infâncias, quais eram as 

brincadeiras e os brinquedos da época.   

É importante destacar que o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –SCFV é um 

serviço da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, que tem como 

objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca 

de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva, o qual é 

desenvolvido pela Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social - SETHAS, por meio 

do Centro de Referência de Assistência Social.  

O encontro teve como local o Centro de Esportes, equipamento que também faz parte da 

Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social.    
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O/A Idoso/a que tive interesse de participar das atividades do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos–SCFV, deverá está procurando o Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS de referência do seu bairro.  

 

• Objetivos: Promover a integração entre os participantes, bem como proporcionar aos 

idosos/as momentos de lazer.  

• Público- alvo: idosos/as  

 

• Registros Fotográficos: em anexo no e-mail.  


