
        
 
 

COMUNICADO Nº 09 
Instrumental Técnico – Assistentes Sociais 

 

Assunto: Instrumental Técnico  

 

Considerando a inserção das Assistentes Sociais que integram o subprojeto Mulheres 

Apoiando a Educação (M.A.E.), ligado ao Projeto Escola Criativa de Oportunidades - ECO, nas 

Unidades Escolares que compõem a Rede SEEDUC, informamos que estão sendo disponibilizados 

às Unidades Escolares os seguintes instrumentos a serem utilizados nos atendimentos ligados ao 

projeto, conforme descrição abaixo: 

 

1. Ficha de Atendimento: Registro do atendimento realizado pela Assistente Social ao 

estudante e/ou sua família, podendo o atendimento ocorrer em conjunto ou separado, que 

tem por finalidade conhecer e intervir na realidade apresentada, realizando os 

encaminhamentos e orientações necessárias.  

2. Ficha de Registro de Visita Domiciliar: Recursos da Busca Ativa Escolar, visando conhecer a 

realidade e analisar o contexto familiar, modo de vida, suas vulnerabilidades e 

potencialidades, visando identificar as possíveis causas da infrequência e/ou abandono 

escolar, permitindo ao assistente social observar o meio social da família,  além de realizar 

o acompanhamento e os encaminhamentos necessários para a rede de atendimento. 

3. Ficha de Encaminhamento: Modelo a ser utilizado para a realização dos encaminhamentos 

aos serviços e órgãos que compõem a Rede Socioassistencial. Isso pressupõe um trabalho 

de mapeamento com vistas a identificação desses recursos e, como produto, a elaboração 

de um Guia de Articulação do Território. 

4. Ficha de Relatório Social: Destinado ao registro da síntese das informações coletadas, das 

intervenções realizadas e das informações adquiridas que, resguardado o devido sigilo 



        
 
 

profissional, poderá ser arquivado junto à pasta do Estudante e compartilhado com a Equipe 

Técnico Pedagógica conforme a necessidade. 

5. Ficha de Busca Ativa: Registro das informações concernentes a Busca Ativa dos estudantes 

que apresentam infrequência escolar e/ou risco de abandono. Deverá ser utilizado como 

instrumento de trabalho das Bolsistas do M.A.E, sob orientação das Assistentes Sociais. 

  

 Os materiais em questão também foram disponibilizados, diretamente ao(à)s assistentes 

sociais, no ambiente virtual vinculado ao site do Projeto ECO, conforme as orientações a seguir. 
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ORIENTAÇÃO PARA ACESSO AOS FORMULÁRIOS E 
FICHAS DE ATENDIMENTO TÉCNICO 

 

Acessar o link: https://projetoeco.uerj.br/as 

Acesso à Plataforma:  
CPF (somente números) – Nº de inscrição (Somente números) 

 

 

Após efetuar o Login o usuário será direcionado para a página de CURSOS 
disponíveis. Clicar na opção “ACESSO” do item Assistentes Sociais. 

 



 

 

–––––––––– 

 

 

Um painel será exibido com seus respectivos documentos. Acessar o item “Formulários e 
fichas para atendimento técnico” 

 

Uma lista de documentos será exibida. Clique no arquivo desejado. 

 

O documento será exibido disponibilizando duas opções no canto superior direito: Download 
ou Imprimir. 
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