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Orientações e Perguntas Norteadoras

Oficina 01 – Avaliando a trajetória da expansão regionalizada dos

CREAS no estado do Paraná

Orientações

1) Entregar a folha da dinâmica e escolher um relator para registrar o debate da

atividade após o preenchimento individual da folha da dinâmica;

2) Solicitar preenchimento do nome do município ou ER dos participantes e orientar

quanto ao preenchimento dos campos de acordo com o grupo de trabalho (ER com

PAEFI regionalizado, ER sem PAEFI regionalizado e Municípios) – tempo limite deve

ser de 10 minutos;

3)  Promover  debate  a  partir  das  respostas  dadas  pelos  participantes.  Sugere-se

discutir uma questão por vez – tempo limite deve ser de 15 minutos para debate de

cada pergunta a ser debatida.

4) Recolher a folha da dinâmica e a relatoria.

Perguntas Norteadoras

a) Para o grupo dos municípios, enunciar as seguintes perguntas norteadoras:

1) O que foi feito até aqui que deu certo na implantação do CREAS e execução dos

serviços na unidade? 2) O que precisa melhorar na execução dos serviços? 3) Qual a

sua responsabilidade na execução dos serviços ou na gestão do CREAS para que esta

unidade obtenha sucesso em sua função de superar e romper situações de violação

de  direito?  4) Que  resultados  podem  ser  alcançados  em  2018  na  execução  dos

serviços e na gestão da unidade para o seu aprimoramento?

b) Para o grupo dos ER's, enunciar as seguintes perguntas norteadoras:  1) O

que foi feito até aqui que deu certo na implantação e assessoramento das unidades

do CREAS? 2) O que precisa melhorar no assessoramento das unidades CREAS? 3)

Qual a sua responsabilidade, incluindo o assessoramento, mas além dele, para que o

CREAS obtenha sucesso em sua função de superar e romper situações de violação de

direito?  4)  Que  resultados  podem  ser  alcançados  em  2018  por  meio  do

assessoramento  e  demais  ações  realizadas  pelo  seu  ER para  aprimoramento  dos

CREAS?


