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                               CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 
 

 Serviço 2 – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS (SCFV) 

Descrição 

O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS  que é ofertado 
de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por 
meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e 
do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e 
Indivíduos (PAEFI)  
 
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. Possui um caráter preventivo, 
pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de 
capacidades dos usuários. 

A quem se 
destina 

• Crianças até 6 anos: desenvolvimento de atividades com 
crianças, familiares e comunidade, para fortalecer vínculos e prevenir 
ocorrência de situações de exclusão social e de risco, em especial a 
violência doméstica e o trabalho infantil, sendo um serviço 
complementar e diretamente articulado ao PAIF. 
• Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos: constituição de espaço 
de convivência, formação para a participação e cidadania, 
desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e 
adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa 
faixa etária. As intervenções são pautadas em experiências lúdicas, 
culturais e esportivas como formas de expressão, interação, 
aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Inclui crianças e 
adolescentes com deficiência, retirados do trabalho infantil ou 
submetidos a outras violações, cujas atividades contribuem para 
resignificar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como 
propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de 
sociabilidades e na prevenção de situações de risco social. 
• Adolescentes e jovens de 15 a 17 anos: serviço socioeducativo 
para o fortalecimento da convivência familiar e comunitária, que 
contribui para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na 
escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a 
convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o 
mundo do trabalho. Em sua maioria, são jovens cujas famílias são 
beneficiárias do Programa Bolsa Família, estendendo-se também aos 
jovens em situação de risco pessoal e social. 

Formas de 
acesso 

Demanda espontânea ou busca ativa do público alvo no território de 
abrangência. 

Acesso ao  

serviço 

 
  CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  - CRAS 

Endereço: Avenida Antonio de Faria  nº. 161 – COHAB II  

Contato   Telefone: (16) 3251-6562 
e-mail: cras@guariba.sp.gov.br 

Expediente Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h – 13h às 17h. 

Manifestação 
do usuário 

https://www.guariba.sp.gov.br/portal-da-transparencia/ouvidoria 
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