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5 – SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL 

 

5.1 - Introdução 

 

O Setor de Serviço Social Educacional compõe a estrutura da Secretaria da Educação há mais de 21 anos, 

por meio, da Lei Complementar nº189/1997; do Regimento Interno das Escolas da Rede Municipal de Ensino - 

homologado em 2011; das Leis Complementares n° 686/2014, 741/2015 e 753/2016 e do Decreto nº60/2018. 

Ao longo deste período, o Setor de Serviço Social Educacional foi se consolidando, ao mesmo tempo que o 

Serviço Social brasileiro, através de suas entidades representativas, mobilizava toda a categoria no país, já em 1999, 

para o debate e a produção de parâmetros à atuação profissional na política de educação brasileira. Ou seja, este  

setor constituiu-se, desde sua criação na Secretaria da Educação, como partícipe de um processo mais amplo do 

Serviço Social brasileiro que revisionava as bases epistemiológicas da atuação profissional na educação, datada 

desde meados da década de 1940.  

Neste processo, o Serviço Social Educacional foi chamando a atenção de vários municípios no país, 

sobretudo,    

por: - atuar diretamente nas escolas articulando família, escola e comunidade ; - ampliar a equipe de assistentes 

sociais para cobertura do atendimento aos diferentes níveis de ensino; superar os traços históricos advindos da 

transição das creches no bojo da assistência social à política de educação em seu formato de atuação; - colaborar 

nos processos formativos dos profissionais da educação, entre outros. Tal experiência, conferiu ao setor, o 

reconhecimento acadêmico-profissional, de ser uma das maiores referências do país no Serviço Social na Educação, 

inclusive, como lócus de pesquisa científica. 

  Dito isso, cumpre registrar que a elaboração do Manual de Procedimentos e Normas convergiu com a 

implantação do Plano Trienal do Serviço Social Educacional 2018-2020 no setor, em que redefinimos as diretrizes e 

premissas organizacionais, as quais além de estarem mais alinhadas ao Plano Municipal da Educação(2015-2025) e 

ao Currículo da rede municipal da educação(2016), reiteram que é na tríade escola-família-território que se 

materializam os eixos estruturantes do setor: 1 – acesso, 2 – permanência e qualidade na educação, 3 – saúde e 

inclusão social, 4 – formação e 5 – gestão.  

 Isto significa que, o objetivo, as atribuições e tarefas contidas no Manual corporificam os eixos e estão em 

consonância à finalidade da escola.  

 Os fluxos por sua vez, demonstram uma representação gráfica mais geral de processos de trabalhos 

complexos e que, guardam a complementaridade à diferentes áreas do conhecimento na execução de suas etapas. 
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 Quanto a síntese descritiva dos procedimentos, verificar-se-á, um esforço de apresentá-la sob um olhar 

panorâmico, considerando o momento de transição pela qual o setor atravessa com a implantação do Plano Trienal 

do Serviço Social Educacional. 

 Por fim, tomando a natureza deste Manual faz-se necessário apontarmos, de acordo com Souza (2005, p.39) 

que a Educação e o Serviço Social são áreas afins, cada qual com a sua especificidade, mas que se complementam 

na busca por objetivos e desafios comuns, tendo a escola, como o ponto de encontro desta complementaridade que 

visa, sobretudo, a equidade da aprendizagem.   
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5.2 – Planilha de composição da equipe, atribuições e tarefas do setor: 

Departamento Diretoria Pedagógica 

1 – Caracterização 

Nome do Setor: Serviço Social Educacional 

Objetivo da Divisão: Contribuir na efetivação do direito ao acesso, permanência e à qualidade na educação do aluno visando o seu pleno desenvolvimento, a participação 
de suas famílias e da comunidade escolar, por meio, da perspectiva territorial e do fomento da gestão democrática das Unidades Escolares, tendo como referência teórico-
metodológica, a concepção de educação emancipatória. 

2 - Membros da equipe 

Nome completo Cargo/Função Efetivo 
Função 

Gratificada 
Efetivo 

Comissionado 
Comissionado Estagiário 

Participa em 
alguma 

Comissão 
ou 

Conselho? 

Qual/Quais? 

SIM NÃO 

Adriana Mara Dia da Costa 
Desuó 

Assistente Social X        

Aline Cristina dos Reis Assistente Social X        

Ana Maria Bortolan Dantas Assistente Social X     X  Rede Mulher 
BPC na Escola 

Ana Maria Claro Assistente Social X     X  Mobilizadora 
PVE 

Angélica Marina da Silva 
Dantas 

Assistente Social X        
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Nome completo Cargo/Função Efetivo 
Função 

Gratificada 
Efetivo 

Comissionado 
Comissionado Estagiário 

Participa em 
alguma 

Comissão 
ou 

Conselho? 

Qual/Quais? 

SIM NÃO 

Antonia Esméria Féola Assistente 
Administrativo (CLT) 

X        

Ariane Maria Prieto Pazeto Assistente Social X        

Bibiana E. Meneguetti 
Ramos 

Assistente Social X        

Carla Regina de Souza 
Penteado 

Assistente Social X        

Carolina Barbosa Assistente Social X        

Débora Nunes Cerqueira Assistente 
Administrativo 

X        

Elaine de Camargo 
Borduchi 

Assistente Social X        

Elaine Ribeiro Rossi Assistente Social X        

Fabiana Cristina Toledo Assistente Social X        

Fernanda Forti Assistente Social X        

Fernanda Moreira Simoneto Assistente Social X        

Fúlvia Maria Pellegrini 
Tófoli 

Assistente Social X        

Guiomar Marques de 
Souza 

Assistente Social X        
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Nome completo Cargo/Função Efetivo 
Função 

Gratificada 

Efetivo 

Comissionado 
Comissionado Estagiário 

Participa em 

alguma 

Comissão 

ou 

Conselho? 

Qual/Quais? 

SIM NÃO 

Irani Gomes Amurim de 
Araújo 

Assistente Social X        

Joana Cardoso Assistente Social X        

Kelly Cristina Gallo Basso Assistente Social X        

Lilian Cristina de Lima Assistente Social X     X  CMAS 

Luciana Carlos da Cunha 
Facini 

Assistente Social X     X  Mobilizadora 
PVE 

Luciana Sousa Gonçalves Assistente Social X        

Lucinéia Alves dos Santos Assistente Social X        

Marcela Vasconcelos 
D’Andréa dos Santos 

Assistente Social X     X  Mobilizadora 
PVE 

Maria Edilaine Alves 
Pereira Scampari 

Assistente Social X     X  CMAS 

Maria Helvira A. A. H. 
Martins 

Chefe do Serviço 
Social Educacional 

X X    X  COMETIL, 
CME, 
Programa 
Criança Feliz, 
BPC na Escola 
e rede 
intersetorial   

Maria Luísa Sterzo Bilato Assistente Social X        
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Nome completo Cargo/Função Efetivo 
Função 

Gratificada 
Efetivo 

Comissionado 
Comissionado Estagiário 

Participa em 
alguma 

Comissão 
ou 

Conselho? 

Qual/Quais? 

SIM NÃO 

Maria Priscilla Carana 
Rabesco Marcondes 

Assistente Social         

Mariana Silvestre Estagiária     X    

Paula Bortolan B. Forster Assistente Social X     X  PVE,SINASE e 
Rede Mulher  

Rafaela Cassimiro Prates 
Tomé 

Assistente Social X        

Roselene Murback Alves 
Cardoso 

Assistente Social X        

Sandra Aparecida Luiz 
Diotto 

Assistente Social X        

Simone Vital Menegon Assistente Social X        

Silene Cristina Marciano 
Scavoni 

Monitora (CLT)        X        

Tainá Alves Borges Estagiária     X    

Tatiana Boretto Dalfré Psicóloga X        

Tatiana Cristina Bernardo 
Coelho 

Assistente Social X     X  Mobilizadora 
PVE 

Valdirene Borges Assistente Social X        

Vanda de Fátima Rosatti 
Barbosa 

Assistente Social X        
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Nome completo Cargo/Função Efetivo 
Função 

Gratificada 
Efetivo 

Comissionado 
Comissionado Estagiário 

Participa em 
alguma 

Comissão 
ou 

Conselho? 

Qual/Quais? 

SIM NÃO 

Vivian Xavier Richter Assistente Social X        

Viviane G. L. Cerqueira Assistente Social X     X  COMETIL, 
CME, Programa 
Criança Feliz e 
Comissão 
Direito de 
Brincar 

 

3 - Atribuições  

1.  Articulação das ações de prevenção e atendimento à saúde da comunidade escolar para melhoria do processo ensino aprendizagem. 

2.  Contribuição para a ampliação da participação da comunidade escolar e das famílias nos espaços decisórios das UEs.  

3.  Formação e capacitação permanente dos/das profissionais da Educação. 

4.  Desenvolvimento de estratégias dirigidas ao pleno desenvolvimento do/a estudante, priorizando os que apresentem baixa frequência, evasão e baixo desempenho. 

5.  Orientação e acompanhamento psicossocial das famílias e comunidade escolar articulada intra e intersetorialmente nos territórios.  

6.  Orientação e acompanhamento social dos/as estudantes e famílias do Programa Bolsa Creche. 

7.  Orientação e análise técnica dos casos para priorização de atendimento em creche. 

8.   
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1. 

Principais tarefas  Funcionário Responsável 

 

Tipo de atividade 

Permanente Periódica 

Reunir-se com as articuladoras e coordenadora do setor de educação especial Equipe   X 

Articular atuação junto aos serviços e programas de saúde pública, APAE, 

ARIL, João Fischer DA e DV. 

Gestão e equipe de assistentes 

sociais 

X  

Desenvolver projetos de prevenção Gestão e equipe X  

Reunir com a equipe escolar para conhecer e analisar os casos com 

comprometimento à saúde do estudante; 

Equipe  

X 

 

Acolher e conhecer a família; Equipe X  

Abrir prontuário e registrar os atendimentos/procedimentos; Equipe X  

Realizar estudo do caso e elaborar proposta de intervenção juntamente com o 

setor de psicologia se o caso requerer; 

 

Equipe 

 

X 

 

Orientar e acompanhar a família; Equipe X  

Realizar visita domiciliar se necessário; Equipe X  
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Referenciar e contra referenciar a família na rede de serviços; Equipe X  

Monitorar os procedimentos adotados; Equipe X  

Reunir com os técnicos da rede de serviços e órgãos de garantia de direito da 

criança e do adolescente para discussão e providências; 

Equipe e gestão do setor   

X 

Elaborar relatórios e pareceres técnicos; Assistentes Sociais X  

Reunir com a gestão e equipe escolar para devolutiva;  Assistentes Sociais X  

Participar das reuniões do Comitê Gestor Municipal BPC – Benefício de 

Prestação Continuada na Escola (Programa do Governo Federal), em conjunto 

com o Centro de Promoção Social - Ceprosom e Secretaria Municipal de Saúde 

buscando ações que possibilitem o acesso e permanência na escola dos 

estudantes beneficiários do programa; 

 

 

Helvira e Fernanda Simonetto 

 

 

 

 

 

X 

Entrevistar a família dos beneficiários do BPC para preencher o questionário 

para identificação das barreiras para o acesso e permanência na escola das 

pessoas com deficiência; 

Ana Dantas e Fernanda 

Simonetto e equipe 

  

X 

Orientar a família para solicitação do benefício do BPC, quando o caso 

requerer; 

Equipe X  

Registrar no prontuário familiar as intervenções realizadas; Equipe X  
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Arquivar os documentos;  Equipe X  

Planejar e executar o Concurso de Erradicação do Trabalho Infantil, juntamente 

o Departamento Pedagógico; 

 

Equipe da Sede  

 

 

X 

Planejar juntamente com a equipe escolar as ações previstas no TAC – Termo 

de Compromisso de Ajustamento de Conduta nº 5537 de 05/02/2009 nas 

cláusulas 7ª a 17ª do referido Termo; 

 

Equipe 

  

X 

Acompanhar os estudantes do PIM – Projeto de Intervenção Multidisciplinar 

(ARIL e APAE), realizando as intervenções necessárias juntamente e Equipe de 

Educação Especial;  

 

 

Ana Dantas e Equipe 

 

X 

 

Participar das reuniões da Rede “Elza Tank” de Atendimento Integrado à Mulher 

em Situação de Violência, planejando ações de prevenção e intervenção.  

 

 

Paula e Ana Dantas 

  

X 

 

 

 

2. 

 

Analisar tecnicamente, de forma articulada aos atores envolvidos, os canais e 

instrumentos de participação e de acesso às informações da comunidade 

escolar; 

 

Equipe de Assistentes Sociais 

 

X 

 

Elaborar plano de atuação em conjunto com a equipe gestora;  

Equipe de Assistentes Sociais 

 

 

 

X 
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 Conhecer e participar da elaboração, da implementação e da avaliação do 

Projeto Político Pedagógico da unidade escolar (inciso I, artigo 66 do Regimento 

Comum das Escolas da Rede Municipal de Limeira);  

 

Equipe de Assistentes Sociais 

  

X 

Conhecer a realidade escolar e o território de sua abrangência;  

Equipe de Assistentes Sociais 

 

X 

 

Incentivar as famílias e funcionários para composição da APM – Associação de 

Pais e Mestres e do Conselho de Escola; 

 

Equipe de Assistentes Sociais 

 

 

 

X 

Incentivar juntamente com a comunidade escolar a criação de grêmios 

estudantis; 

 

Equipe de Assistentes Sociais 

 

X 

 

Participar do Conselho de Escola e demais colegiados, quando membro, na 

forma da lei (inciso VIII do artigo 66 do Regimento Comum das Escolas da Rede 

Municipal de Limeira). 

 

Equipe de Assistentes Sociais 

 

X 

 

 

 

3. 

Receber as requisições para formação das unidades escolares e setores da 

Secretaria Municipal da Educação,  

 

Equipe de Assistentes Sociais 

 

X 

 

Analisar e elaborar a proposta de formação de forma articulada com equipes 

escolares e demais setores da SME, mediante as diretrizes do Departamento 

Pedagógico; 

 

Equipe de Assistentes Sociais 

 

X 

 

Efetivar parcerias se necessário;  

Equipe de Assistentes Sociais 

 

X 

 



  
 

Secretaria Municipal de Educação 
Centro de Formação do Professor- Rua João Kuhl Filho, S/N – Parque da Cidade - Coordenadas: -22.562124°, -47.415447° 

CEP – 13480-731   www.limeira.sp.gov.br         Limeira-SP      Fone: (19) 3404-2438 

Manual de Normas e Procedimentos  Setor de Serviço Social Educacional 

Código:  Revisão: 00 Emissão: 09/10/2018 Folha: 14/35 

Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO 
 

Elaborar materiais para o desenvolvimento do trabalho (slides, listas de 

presença, avaliações). 

 

Equipe de Assistentes Sociais 

 

X 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Solicitar na unidade escolar o calendário do ano vigente, para identificar o 

número de dias letivos de cada mês; 

 

Equipe de Assistentes Sociais 

  

X 

Elaborar a planilha de controle de frequência;  

Equipe de Assistentes Sociais 

  

X 

Identificar e relacionar na planilha os estudantes com faltas sem justificativas e 

elaborar plano de ação em conjunto com a equipe escolar; 

 

Equipe de Assistentes Sociais 

 

X 

 

Verificar a situação do estudante na SED – Secretaria Escolar Digital da 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, se necessário; 

 

Equipe de Assistentes Sociais 

 

X 

 

Verificar junto à gestão escolar as avaliações trimestrais do rendimento dos 

estudantes e planejar as ações de intervenções a partir da análise dos dados 

 

Equipe de Assistentes Sociais 

  

X 

Reunir com a gestão para socialização do planejamento;  

Equipe de Assistentes Sociais 

 

X 

 

Abrir prontuário para acolhimento e conhecimento da família;  

Equipe de Assistentes Sociais 

 

X 

 

Realizar visitas domiciliares se necessário;  

Equipe de Assistentes Sociais 

 

X 
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Articular com a rede intersetorial do território no qual a Unidade Escolar está 

localizada de acordo com as necessidades das famílias; 

 

Equipe de Assistentes Sociais 

 

X 

 

Monitorar mensalmente a planilha de frequência;  

Equipe de Assistentes Sociais 

 

 

 

X 

Reunir com a gestão e equipe escolar para devolutiva;   

Equipe de Assistentes Sociais 

 

X 

 

Registrar no prontuário familiar as intervenções;  

Equipe de Assistentes Sociais 

 

X 

 

Arquivar os documentos;  

Equipe de Assistentes Sociais 

 

X 

 

 

5. 

Reunir com a equipe gestora para conhecimento do caso e da família; Equipe de Assistentes Sociais X  

Acolher a família para início do trabalho socioeducativo;  Equipe de Assistentes Sociais X  

Abrir prontuário para registrar as ações; Equipe de Assistentes Sociais X  

Realizar estudo do caso e elaborar proposta de intervenção em conjunto com o 

setor de psicologia se o caso requerer; 

 

Equipe de Assistentes Sociais 

 

X 

 

Orientar e acompanhar a família; Equipe de Assistentes Sociais X  

Realizar visita domiciliar se necessário; Equipe de Assistentes Sociais X  



  
 

Secretaria Municipal de Educação 
Centro de Formação do Professor- Rua João Kuhl Filho, S/N – Parque da Cidade - Coordenadas: -22.562124°, -47.415447° 

CEP – 13480-731   www.limeira.sp.gov.br         Limeira-SP      Fone: (19) 3404-2438 

Manual de Normas e Procedimentos  Setor de Serviço Social Educacional 

Código:  Revisão: 00 Emissão: 09/10/2018 Folha: 16/35 

Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO 
 

Referenciar e contra referenciar a família na rede de serviços e órgãos que 

fazem parte do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente; 

Equipe de Assistentes Sociais  

X 

 

Monitorar os procedimentos adotados; Equipe de Assistentes Sociais X  

Reunir com os técnicos da rede de serviços e órgãos de garantia de direito da 

criança e do adolescente para discussão e providências se o caso requer; 

 

Equipe de Assistentes Sociais 

 

 

 

X 

Elaborar relatórios e pareceres técnicos; Equipe de Assistentes Sociais X  

Reunir com a gestão e equipe escolar para devolutiva; Equipe de Assistentes Sociais X  

Registrar no prontuário familiar as intervenções; Equipe de Assistentes Sociais X  

Arquivar os documentos. Equipe de Assistentes Sociais X  

 

 

6. 

Visitar e reunir com a equipe escolar para conhecer os casos que requerem 

intervenção do Setor de Serviço Social; 

 

Sandra e Edilaine 

  

X 

Analisar a planilha de frequência e identificar os estudantes que apresentam 

baixa frequência; 

 

Sandra e Edilaine 

  

X 

Articular com assistente social do território para um trabalho em conjunto 

quando a família tiver outros filhos matriculados na rede pública, se não, dar 

prosseguimento no atendimento com as assistentes sociais do Programa; 

 

Sandra e Edilaine 

 

X 

 

 

Conhecer e acompanhar as famílias dos estudantes com indícios que impactam 

no seu desenvolvimento e apresentem baixa frequência; 

 

Sandra e Edilaine 

 

X 

 



  
 

Secretaria Municipal de Educação 
Centro de Formação do Professor- Rua João Kuhl Filho, S/N – Parque da Cidade - Coordenadas: -22.562124°, -47.415447° 

CEP – 13480-731   www.limeira.sp.gov.br         Limeira-SP      Fone: (19) 3404-2438 

Manual de Normas e Procedimentos  Setor de Serviço Social Educacional 

Código:  Revisão: 00 Emissão: 09/10/2018 Folha: 17/35 

Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO 
 

Abrir prontuário para registrar os atendimentos/procedimentos; Sandra e Edilaine X  

Realizar visita domiciliar se necessário; Sandra e Edilaine X  

Realizar estudo do caso e elaborar proposta de intervenção juntamente com o 

setor de psicologia, pedagogia e supervisão se o caso requerer; 

 

Sandra e Edilaine 

 

X 

 

Referenciar e contra referenciar a família na rede de serviços; Sandra e Edilaine X  

Monitorar os procedimentos adotados; Sandra e Edilaine X  

Reunir com os técnicos da rede de serviços e órgãos de garantia de direito da 

criança e do adolescente para discussão e providências se necessário; 

 

Sandra e Edilaine 

 

 

 

X 

Elaborar relatórios e pareceres técnicos; Sandra e Edilaine X  

Reunir com a gestão e equipe escolar para devolutiva;  Sandra e Edilaine X  

Participar da reunião com a Diretoria de Formação/Unidades Escolares do 

Programa;  

 

Sandra e Edilaine 

 

X 

 

Registrar no prontuário familiar as intervenções; Sandra e Edilaine X  

Arquivar os documentos no Setor de Serviço Social Educacional.  Sandra e Edilaine X  

 

7. 

Acolher a família e analisar a situação apresentada; Equipe da Sede X  

Registrar na ficha de acompanhamento; Equipe da Sede X  
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Realizar visita domiciliar se necessário; Equipe da Sede X  

Realizar estudo do caso e elaborar relatório e parecer social; Equipe da Sede X  

Orientar e acompanhar a família; Equipe da Sede X  

Articular com assistente social do território para acompanhamento da família 
quando tiver outros filhos matriculados na rede pública, se não, dar 
prosseguimento no atendimento com as assistentes sociais da sede; 

Equipe   
X 

 

Inserir a criança na planilha de acompanhamento; Equipe da Sede X  

Encaminhar Comunicação Interna - CI para Assessoria de Planejamento e 
Estatísticas – APE e solicitar priorização de vaga; 

 
Equipe da Sede 

 
X 

 

Referenciar e contra referenciar a família na rede de serviços e órgãos que 
fazem parte do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, se 
houver necessidade; 

 
 

Equipe da Sede 

 
 

X 

 

Monitorar a planilha até a criança ser atendida em Unidades Escolares da Rede 
Pública ou Escolas de Educação Infantil do Programa Bolsa Creche; 

 
Equipe da Sede 

 
X 

 

 Dar devolutiva aos órgãos ou departamentos.  Equipe da Sede X  

8. Participar da Gestão Compartilhada do Programa Federal Bolsa Família em 

conjunto com o CEPROSOM e a Secretaria Municipal da Saúde, no que se 

refere à condicionalidade da educação; 

 
Helvira 

  
X 

Encaminhar bimestralmente as planilhas às unidades escolares públicas 

municipais e estaduais e às unidades escolares particulares; 

 
Antonia 

 
X 
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Observar nas planilhas os/as estudantes beneficiários do Programa Bolsa 

Família que apresentam frequência abaixo de 60% do ensino infantil (04 anos); 

85% do ensino fundamental (05 a 15 anos) e 75% do ensino médio  (16 a 17 

anos);  

 
 

Gestão escolar e equipe 

 
 

X 

 

Verificar a situação do estudante na SED – Secretaria Escolar Digital da 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, se necessário; 

 
Equipe 

 
X 

 

Analisar e planejar as ações de intervenções a partir da análise dos dados;  
Equipe 

 
X 

 

Reunir com a gestão para socialização do planejamento; Equipe X  

Abrir prontuário para acolhimento e conhecimento da família; Equipe X  

Realizar visitas domiciliares se necessário; Equipe X  

Articular com a rede intersetorial do território no qual a Unidade Escolar está 

localizada de acordo com as necessidades das famílias; 

 
Equipe 

 
X 

 

Monitorar bimestralmente a planilha de frequência; Equipe X  

Reunir com a gestão e equipe escolar para devolutiva;  Equipe X  

Registrar no prontuário familiar as intervenções; Equipe X  

Arquivar os documentos;  Equipe X  

Contribuir na mobilização das ações da ICSBF – Instância de Controle Social da 

Bolsa Família para o cumprimento das condicionalidades da saúde e da 

educação. 

 

 
 

Equipe e Saúde  

 
 

 
 

X 
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5.3 – SÍNTESE DESCRITIVA DOS PROCEDIMENTOS 

 

5.3.1 – ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO À SAÚDE DA COMUNIDADE 

ESCOLAR PARA MELHORIA DO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM. 

 

 

 A saúde é condição essencial para uma boa aprendizagem. Reconhecendo a criança 0 a 11 anos como 

indivíduo em fase de crescimento, faz-se necessário contar com condições favoráveis, tais como uma boa 

alimentação, cuidados de higiene, suporte afetivo, para que possa adquirir aquisições necessárias ao pleno 

desenvolvimento físico, mental e emocional.  
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
FLUXOGRAMA – Articulação das ações de prevenção e atendimento à saúde da comunidade escolar para melhoria do 

processo ensino aprendizagem 

Gestão e equipe escolar, 
Supervisão, Departamento 

Pedagógico, SSE, rede de serviços, 
demanda espontânea e outros 

Analise técnica do 
profissional de Serviço 

Social 

Há indícios na área 
da saúde que 
interfiram o 

processo ensino 
aprendizagem?  

Planejar intervenção junto a família, 
rede pública ou privada de saúde e 
outros serviços da rede, de forma 

articulada à gestão escolar e setor de 
Educação Especial 

Executar e avaliar a 
intervenção proposta junto 
à gestão e equipe escolar, 
monitor responsável pela 

saúde, AEE e SSE 

Os alunos inclusos laudados 
e não laudados e os 
atendidos pelo PIM e 

suporte terapêutico serão 
priorizados no 

acompanhamento familiar e 
referenciados pelos AS das 

UEs junto à Coordenação do 
Programa do SSE e aos 
articuladores AEEs dos 

territórios   

Registrar o 
acompanhamento nos 

instrumentais do setor  

Referenciar e 
contra referenciar a 

família e/o 
indivíduos na U.E e 

rede de serviços. 

O aluno foi 

atendido?  

O aluno não foi 
atendido?  

(lista de espera) 

Orientar e realizar a 
referência e contra 

referência das famílias e 
indivíduos 

Registrar em 
instrumentais do 

setor 

Verificar os motivos e readequar 
a articulação dos serviços e 
programas no atendimento 

familiar e individual  

O aluno foi 

atendido  Avaliar e monitorar, 
conjuntamente, a continuidade do 

acompanhamento familiar e/ou 
individual. Registrar e encerrar. 

SIM NÃO 

Monitorar junto à 
gestão e equipe 
escolar, monitor 
responsável pela 
saúde e AEE, o 
atendimento 
ofertado pela rede 
e os impactos 

alcançados 
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 Reunir com a equipe escolar para conhecer e analisar os casos com comprometimento à saúde do 

estudante; 

 Acolher e conhecer a família; 

 Abrir prontuário e registrar os atendimentos/procedimentos; 

 Realizar estudo do caso e elaborar proposta de intervenção juntamente com o setor de psicologia se 

o caso requerer; 

 Orientar e acompanhar a família; 

 Realizar visita domiciliar se necessário; 

 Referenciar e contra referenciar a família na rede de serviços; 

 Monitorar os procedimentos adotados; 

 Reunir com os técnicos da rede de serviços e órgãos de garantia de direito da criança e do 

adolescente para discussão e providências; 

 Elaborar relatórios e pareceres técnicos; 

 Reunir com a gestão e equipe escolar para devolutiva;  

 Reunir-se com as articuladoras de educação especial - AEE, quando houver necessidade; 

 Participar das reuniões do Comitê Gestor Municipal BPC – Benefício de Prestação Continuada na 

Escola (Programa do Governo Federal), em conjunto com o Centro de Promoção Social - Ceprosom 

e Secretaria Municipal de Saúde buscando ações que possibilitem o acesso e permanência na 

escola dos estudantes beneficiários do programa; 

 Entrevistar a família dos beneficiários do BPC para preencher o questionário para identificação das 

barreiras para o acesso e permanência na escola das pessoas com deficiência; 

 Orientar a família para solicitação do benefício, quando o caso requerer; 

 Registrar no prontuário familiar as intervenções realizadas; 

 Arquivar os documentos;  

 Planejar e executar o Concurso de Erradicação do Trabalho Infantil, juntamente o Departamento 

Pedagógico; 

 Planejar juntamente com a equipe escolar as ações previstas no TAC – Termo de Compromisso de 

Ajustamento de Conduta nº 5537 de 05/02/2009 nas cláusulas 7ª a 17ª do referido Termo; 

 Acompanhar os estudantes do PIM – Projeto de Intervenção Multidisciplinar, realizando as 

intervenções necessárias; 

 Participar das reuniões da Rede “Elza Tank” de Atendimento Integrado à Mulher em Situação de 

Violência, planejando ações de prevenção e intervenção.  
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5.3.2 - CONTRIBUIÇÃO PARA A AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR E DAS 

FAMÍLIAS NOS ESPAÇOS DECISÓRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES 

 

 Tendo em vista o Plano Municipal de Educação de Limeira, em relação à meta 19, que preconiza “(...) a 

gestão democrática da educação básica” e o princípio do Código de Ética do profissional do Serviço Social que faz 

referência à defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e riqueza 

socialmente produzida faz necessária atuação efetiva dos assistentes sociais nesta perspectiva. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
Serviço Social 

FLUXOGRAMA – Contribuição para a ampliação da participação da comunidade escolar e das famílias nos 

espaços decisórios das UEs 

NÃO SIM 

SSE, supervisão, departamento 
pedagógico, gestão e comunidade 

escolar, entre outros 

Análise técnica articulada aos 

diferentes atores envolvidos 

Há canais e 
instrumentos de 
participação e de 

acesso às informações 
à comunidade escolar? 

Elaborar plano de atuação junto à 
equipe gestora, supervisão e diretoria 

pedagógica  para superação dos 

entraves  que impeçam a participação  

Contribuir de forma 
articulada no fortalecimento 

destes canais e instrumentos 

Elaborar intervenção  e 
avaliar junto à 

comunidade escolar 

Executar e avaliar o plano 
articulado à comunidade 

escolar 

Registrar e monitorar 
ação nos instrumentais 

do setor e PPP 

Registrar e monitorar 
ação nos instrumentais do 

setor e PPP 

Encerrar  

Encerrar 

Avaliar junto à 
comunidade escolar a 
continuidade da ação  

Avaliar junto à 
comunidade escolar a 
continuidade da ação  
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 Analisar tecnicamente, de forma articulada aos atores envolvidos, os canais e instrumentos de 

participação e de acesso às informações da comunidade escolar; 

 Elaborar plano de atuação em conjunto com a equipe gestora; 

 Conhecer e participar da elaboração, da implementação e da avaliação do Projeto Político 

Pedagógico da unidade escolar (inciso I, artigo 66 do Regimento Comum das Escolas da Rede 

Municipal de Limeira);  

 Conhecer a realidade escolar e o território de sua abrangência; 

 Incentivar as famílias e funcionários para composição da APM – Associação de Pais e Mestres e do 

Conselho de Escola; 

 Incentivar juntamente com a comunidade escolar a criação de grêmios estudantis; 

 Participar do Conselho de Escola e demais colegiados, quando membro, na forma da lei (inciso VIII 

do artigo 66 do Regimento Comum das Escolas da Rede Municipal de Limeira). 

 

 

ANEXO: Seção IV do Serviço Social (do Regimento Comum das Escolas da Rede Municipal de Limeira) 

 

 

 

5.3.3 - DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS DIRIGIDAS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DOS/DAS 

ESTUDANTES, PRIORIZANDO OS/AS QUE APRESENTEM BAIXA FREQUÊNCIA, EVASÃO E BAIXO 

DESEMPENHO. 

 

 Um dos focos da atuação do Setor de Serviço Social Educacional perpassa pela reafirmação da educação 

como meio de contribuição para o desenvolvimento pleno do ser humano. 

 Desta forma, os assistentes sociais realizam o monitoramento da frequência e da aprendizagem e 

priorizando intervenções em relação aos estudantes que apresentam baixa frequência e baixo desempenho escolar. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
FLUXOGRAMA – Desenvolvimento de estratégias dirigidas ao pleno desenvolvimento dos/das estudantes, 

priorizando os/as que apresentem baixa frequência, evasão e baixo desempenho. 

Estudantes que apresentam baixa frequência 
e/ou baixo rendimento escolar ou que sejam 

beneficiários do PBF identificados pela Gestão e 
equipe escolar, Supervisão e rede de serviços  

Análise Técnica  

As situações 
apresentadas 

afetam o processo 

de aprendizagem? 

NÃO 
 

Elaborar Plano de 
acompanhamento 
familiar e individual 

articulado com a 

equipe escolar 

Orientar e realizar a 
referência e contra 

referência das famílias 
e indivíduos na UE e 

rede de serviços 

Executar e avaliar o 
plano articulada à 

gestão escolar 

Registrar em 
instrumentais do 

setor 

SIM 

Referenciar e 
contra referenciar 

a família e/ou 
indivíduos na U.E, 

CT, SSE/BPF e 

rede de serviços 

Registrar o 
acompanhamento nos 
instrumentais do setor 

Avaliar e monitorar, conjuntamente, a 
continuidade do acompanhamento 

familiar e/ou individual, de acordo com 
os resultados obtidos. Encerrar.  

eeeeenecerrare e e encerrar 
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 Solicitar na unidade escolar o calendário do ano vigente, para identificar o número de dias letivos de 

cada mês; 

 Elaborar a planilha de controle de frequência; 

 Identificar e relacionar na planilha os/as estudantes com faltas sem justificativas; 

 Verificar a situação do/da estudante na SED – Secretaria Escolar Digital da Secretaria da Educação 

do Estado de São Paulo, se necessário; 

 Verificar junto à gestão escolar as avaliações trimestrais do rendimento dos/das estudantes e 

planejar as ações de intervenções a partir da análise dos dados; 

 Reunir com a gestão para socialização do planejamento; 

 Abrir prontuário para acolhimento e conhecimento da família; 

 Realizar visitas domiciliares se necessário; 

 Articular com a rede intersetorial do território no qual a Unidade Escolar está localizada de acordo 

com as necessidades das famílias; 

 Monitorar mensalmente a planilha de frequência; 

 Reunir com a gestão e equipe escolar para devolutiva;  

 Registrar no prontuário familiar as intervenções; 

 Arquivar os documentos;  

 

 

 

 

 

5.3.4 – FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

 

 A atuação do/a assistente social apresenta dimensão socioeducativa e, desta forma, contribui em conjunto 

com o setor pedagógico, nos processos de formação para os profissionais de educação, com materiais pertinentes a 

área do Serviço Social, contribuindo para melhoria da qualidade do atendimento da rede municipal de ensino.  
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
Serviço Social Educacional 

FLUXOGRAMA – Formação e capacitação permanente dos/das profissionais da Educação 

Gestão e equipe escolar, 
supervisão, SSE, departamento 

pedagógico, CT, e rede de 
serviços 

Análise do profissional 
de SS sobre a 

demanda de formação 

e capacitação 

A demanda de 
formação e 
capacitação 

corresponde ao 
diagnóstico da UE 

ouPlanejar em conjunto 
à gestão escolar e em 

consonância  às 
diretrizes dos setores 

do departamento 
pedagógico  

SIM NÃO 

Executar  e avaliar a 
formação e 

capacitação 

 Os temas/assuntos 
podem ser 

relacionados ao 
diagnóstico? 

Monitorar o tema e 
assuntos junto à 

gestão 

Encerrar 

Verificar a necessidade 
da continuidade da 

discussão do tema  e/ou 
assuntos a partir da 

avaliação. 

NÃO SIM 

1 

1 

Planejar em conjunto à 
gestão escolar e em 

consonância  às 
diretrizes dos setores e 

do departamento 
pedagógico  

Registrar todo o 
processo 

formativo em 

Registrar em 
instrumentais do 

setor 
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 Receber as requisições das unidades escolares, setores da Secretaria Municipal da Educação e demais 

órgãos órgãos que fazem parte do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente;  

 Analisar e elaborar a proposta de formação de forma articulada com equipes escolares e demais setores da 

SME, mediante as diretrizes do Departamento Pedagógico; 

 Efetivar parceria se necessária; 

 Elaborar material para explanação (slides, ficha de presença, avaliação). 

 

 

 

 

 

 

5.3.5 - ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADE 

ESCOLAR ARTICULADA INTRA E INTERSETORIALMENTE NOS TERRITÓRIOS.  

 

A família é a base primária de inserção do ser humano na sociedade, desta forma como o público alvo da 

Secretaria Municipal da Educação são os/as estudantes na faixa etária de 0 a 11 anos, é necessário que o setor de 

Serviço Social Educacional priorize o trabalho com tais famílias, buscando o desenvolvimento pleno dos mesmos, 

com foco no processo ensino-aprendizagem.  
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
Serviço Social Educacional/Diretoria Pedagógica 

FLUXOGRAMA – Orientação e acompanhamento psicossocial das famílias e comunidade escolar articulada intra 
e intersetorialmente nos territórios  

SIM 

NÃO 

Análise técnica do 
profissional de 
Serviço Social 

NÃO 

SIM 

Acolher família e/ou 
indivíduo encaminhados 

pela Gestão e equipe 
escolar, Supervisão, 

Há indícios de 
vulnerabilidade 
que impactam a 

dinâmica familiar? 

Encerrar o atendimento 
familiar e ou  individual 

Foi constatado 
situação de 

violência e/ ou 
risco social? 

Elaborar plano de 
acompanhamento familiar      

e individual 

Executar e avaliar o Plano 
articulado à área de Psicologia 

Educacional e Gestão escolar 

Executar e avaliar o plano 

articulado à gestão escolar  

Referenciar e contra referenciar a 
família e/ou indivíduo na U.E e 

rede de serviço 

Monitorar o caso junto à gestão 
escolar  

Registrar em  instrumentais do 

setor  

Verificar junto à gestão escolar 
a continuidade do atendimento 

e / ou acompanhamento 
familiar e individual 

Registrar o 
acompanhamento nos  
instrumentais do setor  

Referenciar e contra 
referenciar a família e/ou 
indivíduo na U.E e rede de 

serviços 

Elaborar Plano de 
acompanhamento familiar 

e individual 

1 

1 
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 Reunir com a equipe gestora para conhecimento do caso; 

 Acolher a família para início do trabalho socioeducativo;  

 Abrir prontuário para registrar as ações; 

 Realizar estudo do caso e elaborar proposta de intervenção em conjunto com o setor de psicologia 

se o caso requerer; 

 Orientar e acompanhar a família; 

 Realizar visita domiciliar se necessário; 

 Referenciar e contra referenciar a família na rede de serviços e órgãos que fazem parte do sistema 

de garantia dos direitos da criança e do adolescente; 

 Monitorar os procedimentos adotados; 

 Reunir com os técnicos da rede de serviços e órgãos de garantia de direito da criança e do 

adolescente para discussão e providências se o caso requer; 

 Elaborar relatórios e pareceres técnicos; 

 Reunir com a gestão e equipe escolar para devolutiva; 

 Registrar no prontuário familiar as intervenções; 

 Arquivar os documentos. 

  

 

5.3.6 - ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DOS/DAS ESTUDANTES E FAMÍLIAS DO 

PROGRAMA BOLSA CRECHE 

 

 O Setor de Serviço Social Educacional tem como atribuição no Programa Bolsa Creche (Lei nº 4.144 

de 28/05/2007) a orientação e acompanhamento social das famílias, colaborando com a gestão das unidades 

escolares, visando o pleno desenvolvimento dos/das estudantes.  Neste sentido, a intervenção do/da assistente social 

está pautada na garantia do acesso, permanência e em uma educação de qualidade, contribuindo na construção de 

uma gestão democrática e participativa na política de educação. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
Serviço Social Educacional 

FLUXOGRAMA –  Orientação e acompanhamento social dos/das estudantes e famílias do Programa Bolsa Creche 

Gestão e equipe escolar, SSE, supervisão, 
Conselho Tutelar,  rede de serviços, 

demanda espontânea e outros 

Análise Técnica do 
profissional de SS 

Há indícios que impactam 
o desenvolvimento do aluno?  

Referenciar o indivíduo ou 
família com filhos na rede 

pública municipal de ensino, 
ao assistente social do SSE 

que atua no território 

SIM 
NÃO 

Executar o atendimento e / 
ou acompanhamento social 

das famílias e indivíduos 
sem filhos na rede pública 

de ensino,  articulado à 
Supervisão e à 

Departamento Pedagógico 

 Orientar e realizar a referência e 
contra referência das famílias e 

indivíduos, se necessário 

Encerrar atendimento e/ou 
acompanhamento social  

Verificar junto à Gestão das 
EEIs e Supervisão a 

continuidade do atendimento e/ 
ou acompanhamento familiar 

e/ou individual 

Monitorar o caso junto à 
Gestão das EEIs e 

Supervisão 

Registrar nos 

instrumentais do setor 

Registrar em 
instrumentais do 

setor 

Encerrar 
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 Visitar e reunir com a equipe escolar para conhecer os casos que requerem intervenção do Setor de Serviço 

Social; 

 Analisar a planilha de frequência e identificar os/as estudantes que apresentam baixa frequência; 

 Articular com assistente social do território para um trabalho em conjunto quando a família tiver outros filhos 

matriculados na rede pública, se não, dar prosseguimento no atendimento com as assistentes sociais do 

Programa; 

 Conhecer e acompanhar as famílias dos/das estudantes com indícios que impactam no seu desenvolvimento 

e apresentem baixa frequência; 

• Abrir prontuário para registrar os atendimentos/procedimentos; 

• Realizar visita domiciliar se necessário; 

• Realizar estudo do caso e elaborar proposta de intervenção juntamente com o setor de psicologia, pedagogia 

e supervisão se o caso requerer; 

• Referenciar e contra referenciar a família na rede de serviços; 

• Monitorar os procedimentos adotados; 

• Reunir com os técnicos da rede de serviços e órgãos de garantia de direito da criança e do adolescente para 

discussão e providências se necessário; 

• Elaborar relatórios e pareceres técnicos; 

• Reunir com a gestão e equipe escolar para devolutiva;  

• Participar da reunião com a Diretoria de Formação/Unidades Escolares do Programa;  

• Registrar no prontuário familiar as intervenções; 

• Arquivar os documentos no Setor de Serviço Social Educacional.  

 

ANEXO: Lei Municipal nº 4.144 de 28/05/2007 do Programa Bolsa Creche.  

 

 

5.3.7 - ORIENTAÇÃO E ANÁLISE TÉCNICA PARA PRIORIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE VAGA EM 

CRECHE 

 

O Setor de Serviço Social Educacional é responsável por acolher e analisar tecnicamente os casos de 

vulnerabilidade social para priorização de vagas em creches, através de procura espontânea dos familiares e/ou 

encaminhados pelos/as assistentes sociais do setor, órgãos de defesa dos diretos da criança e do adolescente, 

Centros de Referências de Assistência Social CRAS,  
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Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Centro de Promoção Social 

CEPROSOM, Secretaria Municipal da Saúde e demais órgãos. Analisa ainda os casos de violência doméstica 

conforme Lei nº 8.069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei nº 5.882/17 e os casos de inclusão conforme 

a Lei nº 13.146/15.  
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
Serviço Social Educacional/Diretoria Pedagógica 

FLUXOGRAMA –  Orientação e analise técnica para priorização de atendimento de vaga em creche 

SIM 

Análise técnica do 

profissional de SS 

NÃO 

Gestão e equipe escolar, SSE, Supervisão, 
APE, Conselho Tutelar, rede de serviços, 

demanda espontânea e outros 

Há indícios de 
vulnerabilidade 
que impactam a 

dinâmica familiar? 

Encerrar 

Referenciar a família e/ou 
indivíduo ao assistente 

social que atua no território 

Executar o 

atendimento social  

Monitorar o andamento da solicitação 
junto a APE articulado a gestão do 

SSE e ao assistente social que atua no 
território 

Orientar e realizar referência e 
contra referência das famílias e 

indivíduos, se necessário.   

Elaborar CI para APE com 
a solicitação de 

prioridade 

Registrar em 
instrumentais do setor 

Registrar em instrumentais 
do setor 

Encerrar o atendimento quando 
o fornecimento da vaga tiver 

ocorrido. E prestar devolutiva, 
por escrito, aos envolvidos 
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 Acolher a família e analisar a situação apresentada; 

 Registrar na ficha de acompanhamento; 

 Realizar visita domiciliar se necessário; 

 Realizar estudo do caso e elaborar relatório e parecer social; 

 Orientar e acompanhar a família; 

 Inserir a criança na planilha de acompanhamento; 

 Encaminhar Comunicação Interna - CI para Assessoria de Planejamento e Estatísticas – APE e 

solicitar priorização de vaga; 

 Referenciar e contra referenciar a família na rede de serviços e órgãos que fazem parte do sistema 

de garantia dos direitos da criança e do adolescente, se houver necessidade; 

 Monitorar a planilha até a criança ser atendida em Unidades Escolares da Rede Pública ou Escolas 

de Educação Infantil do Programa Bolsa Creche; 

 Dar devolutiva aos órgãos ou departamentos.  

 

ANEXO: Lei nº 5.882 de 12/07/17  

                Lei nº 13.146 de 06/07/2015  

                Planilha de acompanhamento 

 

 

5.3.8 – BOLSA FAMÍLIA 

 

O Programa  Federal Bolsa Família consiste na transferência de renda e no cumprimento das 

condicionalidades em relação à educação (frequência e desenvolvimento pedagógico). 

 

Pré-escola – 60% 

Fundamental I e II – 85% 

Ensino médio – 75% 

 

Em relação à saúde e da política de assistência social. 

O setor do Serviço Social é responsável pelas condicionalidades de educação. 
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FLUXO 8 

 

• Participar da Gestão Compartilhada do Programa Federal Bolsa Família em conjunto com o CEPROSOM e a 

Secretaria Municipal da Saúde, no que se refere à condicionalidade da educação; 

• Encaminhar bimestralmente as planilhas às unidades escolares públicas municipais e estaduais e às 

unidades escolares particulares; 

• Observar nas planilhas os/as estudantes beneficiários do Programa Bolsa Família que apresentam 

frequência abaixo de 60% do ensino infantil (04 anos); 85% do ensino fundamental (05 a 15 anos) e 75% do ensino 

médio (16 a 17 anos); 

• Verificar a situação do estudante na SED – Secretaria Escolar Digital da Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo, se necessário; 

• Analisar e planejar as ações de intervenções a partir da análise dos dados; 

• Reunir com a gestão para socialização do planejamento; 

• Abrir prontuário para acolhimento e conhecimento da família; 

• Realizar visitas domiciliares se necessário; 

• Articular com a rede intersetorial do território no qual a Unidade Escolar está localizada de acordo com as 

necessidades das famílias; 

• Monitorar bimestralmente a planilha de frequência; 

• Reunir com a gestão e equipe escolar para devolutiva;  

• Registrar no prontuário familiar as intervenções; 

• Arquivar os documentos;  

• Contribuir na mobilização das ações da ICSBF – Instância de Controle Social da Bolsa Família para o 

cumprimento das condicionalidades da saúde e da educação. 

 

 

  


