
SERVIÇO DE 

PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL PARA 

PESSOAS IDOSAS 

E SUAS FAMILIAS 

EM CENTRO DIA 




 Garantir a qualidade de vida da pessoa idosa, a partir de 60 

anos de idade, com grau de dependência I e II. 

OU SEJA...

Dependente em até três atividades de autocuidado para 

atividades diárias, tais como: alimentação, mobilidade, higiene; 

sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva 

controlada.

Temos por Missão 



 À autonomia.

 A integração. 

 A manutenção dos convívio e vínculos familiares.

 E o envelhecimento saudável. 

* Priorizando ainda atendimento às pessoas

que se encontram em situação de risco

pessoal e/ou social.

Priorizando... 




O Centro Dia, caracteriza-se como um espaço destinado a oferecer

acolhimento, proteção e convivência a idosos com algum grau de

dependência, cujas famílias não tenham condições de prover estes

cuidados durante todo o dia ou parte dele.

* Apoio aos familiares e cuidadores na diminuição do estresse decorrente

dos cuidados prolongados.



1. Ocorra a diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da 

prestação continuada de cuidados a pessoas com dependência.  

2. Acesso aos direitos socioassistenciais

3. Redução e prevenção de situações de isolamento social. 

4. Para que não ocorra o Abrigamento institucional. 

5. Fortalecimento da convivência familiar 




 Tem por objetivo lidar com as demandas psicológicas, através

de atividades em grupo e breves intervenções, bem como

intervenções familiares.

 Tem por objetivo resgatar a autonomia do idoso, através de

atividades voltadas para a sua ressignificação. – Oficina

recurso terapêutico de resgate.

Psicologia... 




 Atuar próximo as 

atividades de artesanato, a 
fim de identificar 
mudanças cognitivas, 
como perdas, ganhos. 
Além de dificuldades e 
trabalhar junto ao idoso 
tais observações, em 
parceria com a educadora 
social (identificação e 
execução). 




 Tem por objetivo trabalhar com compromisso e ética,

priorizando e promovendo aos idosos acessos a

benefícios socioassistenciais, prevenindo assim a

institucionalização e assegurando o direito a

convivência familiar e comunitária.

Serviço Social...





Articular com toda rede assistencial;

Propiciar vivências que valorizam as 
experiências contribuindo para o 
desenvolvimento da autonomia, cidadania e 
protagonismo, social dos idosos.

Estabelecer vínculos e orientações 
necessárias com a família do idoso;

Detectar necessidades e motivações e
desenvolver potencialidades através destas;





Terapia Ocupacional... 
 Promover a independência e autonomia 

dos idosos nas AVDs

 Manter e prevenir habilidades funcionais

 Adequar a posturas dos idosos no 
mobiliário

 Adequar o ambiente, matérias e 
atividades




 Transformar o abstrato em concreto. 

 Confeccionar as oficinas (recortar, fazer moldes e outros).

 Acompanhar as oficinas, identificar possíveis dificuldades e 

limitações, comunicando a equipe. 

Educadora Social... 



 Auxiliar nos cuidados e necessidades pessoais de cada idoso. 

 Verificar as vestimentas, bem como a higiene pessoal dos idosos. 

 Administração dos medicamentos. 

 Monitorar a glicemia, triglicerídeos. Aferir pressão arterial.   

 Acompanhar as oficinas realizadas e todas as atividades 

desempenhadas e propostas. 

Cuidadores...




 * Localizado dentro de uma ILPIs com 39 mil metros de área o idoso 

possui espaço para caminhar , fazer atividades ao ar livre , como local 
próprio para desenvolver atividades motoras, juntamente com os idosos 
moradores fortalecendo a socialização entre os dois serviços .

 Após o almoço temos uma sala

 exclusiva com poltronas do papai 

 Para  um breve descanso dos idosos. 

LOCAL DO CENTRO DIA 




 Todo  acesso ao Centro Dia se dá através da Secretaria do Bem Estar 

Social através do CREAS.  Sendo que o município faz uma pré 
avaliação e A Vila Vicentina avalia novamente com psicóloga, 
Terapeuta Ocupacional e Assistente Social e da a positiva ou 
negativa para o CREAS 

 O Co-financiamento é o termo de colaboração  FMAS – Fundo 
Municipal da Assistência Social) PMB – (Prefeitura Municipal de 
Bauru) e Secretaria do Bem Estar Social .

CUSTEIO E ACESSO 
AO CENTRO DIA 





A equipe técnica do Centro Dia, por vezes 
tentou articular com a rede transporte 
exclusivo até o local mas, não há uma 
parceria, neste caso cabe ao familiar levar e 
buscar em horário pré estabelecido.   No caso 
de deficiência (cadeirante) o idoso consegue a 
van adaptada ofertada pelo Município de 
Bauru. 

TRANSPORTE 




 Toda acolhida ao serviço inicialmente há uma entrevista família 

exatamente para deixar claro o serviço e a importância da 
família em todo processo sendo parte da equipe.

 Sempre que necessário há reuniões individualizada com os 
famílias que acompanham o progresso do idoso e muitas vezes 
tirando dele algumas dependências como , comer sozinho 
novamente, andar, com pequeno auxilio de andador.   A 
conduta é sempre presando a independência do idoso de forma 
a garantir uma melhor qualidade de vida.

FORTALECIMENTO 
DE VÍNCULO 





Atividades realizadas... 








CEJA 

Centro de Educação de Jovens e Adultos Terapia Ocupacional 



 Trabalho realizado com o objetivo de resgatar a

vivacidade do individuo idoso, fazendo com que eles

possam enxergar suas capacidades, possibilidades e

importância no papel social, tanto na sociedade, como

para a família. Trazendo aos familiares o resgate da

utilidade do papel do idoso, atribuindo a eles um lugar

de respeito, condições e afetividade. Muitas vezes

perdidos ao longo da trajetória de vida, ou ate mesmo

inexistente.

Cinco anos de... 





VILA VICENTINA BAURU 
http://www.vilavicentinabauru.com.br

(14) 3103 0055

http://www.vilavicentinabauru.com.br/

