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1. IDENTIFICAÇÃO  

Associação de Assistência Social e Proteção à Comunidade de Iracemápolis - AAPCI 

Rua Pedro Ometto, 622 - Jardim Carolina Ometto Pavan / Iracemápolis – SP. 

Fone (19) 3456-4833 

E-mail: aapciiracemapolis@yahoo.com.br  

Home Page:  www.aapci.com.br 

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS: 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO EM GRUPOS: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS AAPCI 

O Grupo Vivências possui o objetivo de complementar o trabalho com a família e a 

comunidade na proteção e no fortalecimento de vínculos familiares e sociais. O Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos será ofertado para famílias e indivíduos, que se 

encontra em situação de vulnerabilidade pessoal e social, compreendendo inicialmente, a faixa 

etária de 30 a 59 anos, podendo ser ampliada para outras faixas etárias, de acordo com a 

demanda.  Para o desenvolvimento das atividades do serviço de convivência e Fortalecimento 

de vínculos, a metodologia seguirá as diretrizes da Resolução CNAS 109, de 11 de novembro de 

2009 – Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.  As atividades do serviço serão de 

caráter continuado, permanente, planejado e gratuito (Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio 

de 2014). 

A Proposta é incentivar o desenvolvimento da autonomia, desenvolvendo a busca de melhoria 

para sua própria qualidade de vida, aprender a tomar decisões afetivas saudáveis e 

reconhecer-se como sujeito ativo, participante e transformador dentro de seu grupo social.  O 

grupo irá proporcionar recursos para o melhor relacionamento familiar e comunitário. Através 

dele pretendemos aprofundar questões da relação familiar, valores éticos, qualidade de vida, 

ampliação do universo informacional, artístico, cultural, desenvolvimento de potencialidades, 

formação cidadã, etc., num espaço precioso de debates, reflexões, diálogo e troca de 

experiências propiciando vivencias para o alcance da autonomia e protagonismo social. 

2.1. Público Alvo: adultos de 30 a 59 anos e famílias. 

2.2. Total de atendidos no quadrimestre: 149 
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2.3.  Atividades Desenvolvidas: 

Descrição Resultados 
Quantitativos 

Resultados Qualitativos 

Janus e o inicio de um novo 
ciclo 

09 Ótimo nível de discussão, o encontro possibilitou 
autoanalise pessoal e individual sobre o novo ciclo. 

Solidão 15 Roda de discussão sobre o texto Solidão. Ótimo nível 
de discussão. Notou-se a disponibilidade para elevar a 
consciência de princípios e ações para evitar o 
isolamento.  

Autoperdão 07 Leitura e discussão sobre vários conceitos (perspectiva 
da ciência, filosofia e religiosa) sobre o perdão e 
autoperdão. 

Tratado geral das grandezas do 
infinito – Manoel de Barros 

06 Ótimo nível de discussão. A importância das memórias 
afetivas que podem contribuir de maneira positiva 
para a saúde emocional. 

Cosmovisão – Ampliação da 
Visão 

15 Leitura do poema “Borboletas” Manoel de Barros. 
Ótimo nível de discussão. O grupo pode através do 
poema, entender o conceito da cosmovisão e assim 
ampliar sua visão pessoal e grupal de maneira mais 
assertiva na superação das dificuldades. 

Aromaterapia – Sandra Campos 14 Ótimo encontro.  A convidada abordou o tema e 
explicou como funciona o conceito da aromaterapia e 
o que proporciona no equilíbrio da mente e do corpo. 

Desafios da Vida 
Contemporânea 

11 Excelente nível de discussão. Reflexão sobre os temas 
que envolvem a vida contemporânea e que cada um é 
responsável pela sua vida. 

Como você se sente hoje? Café 
coletivo 

13 Definir com um sentimento como estava naquele 
momento. O encontro promoveu debate de várias 
ideia e troca de experiências a cerca de aprender lidar 
com os sentimentos no decorrer do dia. 

Comemoração do Dia 
Internacional da Mulher 

15 Abordagem da história e do papel da mulher na 
sociedade e as novas demandas enfrentadas na 
contemporaneidade.  

Gerenciamento do tempo 12 Dinâmica caixa de presente. Discussão sobre como 
utilizar o tempo de forma mais produtiva encontrando 
equilíbrio entre nossos valores, necessidades e família, 
priorizando o tempo e a energia para estar em sintonia 
com interesses pessoais. 

“Um novo olhar sobre o medo”. 
Vídeo “Tudo passa, inclusive o 
medo” do Psicólogo Rossandro 
Klinkey. Musica “O sol” 

16 
 

Apesar da nova modalidade online, os objetivos e 
resultados foram superados e a discussão possibilitou 
gerar um novo sentimento para o momento de 
pandemia da covid-19. 

“Convivência”. Apresentação 
do vídeo “Convivência” do 
autor Rubens Allves 

16 Em meio à crise que todos estão vivenciando e apesar 
da modalidade online o grupo se interagiu muito bem. 
A discussão abriu espaço para esclarecer a importância 
do diálogo e superações no âmbito familiar. 
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2.4. Metas: 

 

Metas alcançadas pelo serviço 

 
Itens de Avaliação 

Meios de Verificação Periodicidade 
(2020) Quantitativos Qualitativos 

 
Atendimentos a 
adultos de 30 a 59 
anos. 

Realizada 12 sessões  
10 presenciais  
02 on-line 
 
Total de inscrições: 20 adultos 
de 30 a 59 anos 
 
Atendimento total do 
quadrimestre: 149 

Instrumentais para mensurar:  
- Melhora da capacidade de superação e 
resiliência; 
- Melhora na convivência familiar e 
comunitária; 
- Melhora dos vínculos familiares 

  
JANEIRO A ABRIL 

 

2.4.1. Questionário de satisfação: Anexo 

 

2.5. Metodologia 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos contribui para: 

• Ter acolhida suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades;  

• Garantir formas de acesso aos direitos sociais.  

• Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares;  

• Ter acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas 

• Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos individuais e 

coletivos, desenvolvimento da autoestima, autonomia, inserção e sustentabilidade;  

• Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e 

ampliação do universo informacional e cultural;  

Portanto, a abordagem com o usuário deve ter como base uma filosofia centrada na pessoa, que 

assenta na convicção de que há potencial de desenvolvimento e autonomia em todos os 

indivíduos.  

O grupo teve a participação da assistente social e da psicóloga. 

As oficinas acontecem semanalmente com carga horária de 1h. 

Nos meses de janeiro e fevereiro os usuários foram atendidos pela assistente social de segunda-

feira das 8h às 12h, quarta-feira das 8h às 12h e quinta-feira das 13h às 17h. A partir do dia 23 de  
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QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO 1º QUADRIMESTRE 2020 
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