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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: 199 



    

AAPCI - 
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À COMUNIDADE  

DE IRACEMÁPOLIS 

 

       

Rua Pedro Ometto, 622 – Jardim Carolina Ometto Pavan – Iracemápolis - SP 
CEP 13495-000 – CNPJ 07.621.974/0001-31 

E-mail:aapciiracemapolis@yahoo.com.br 
Home Page: www.aapci.org.br 

Telefone: (19) 3456-4833 

 

2.3.  Atividades Desenvolvidas: 

Descrição Resultados 
Quantitativos 

Resultados Qualitativos 

Minimalismo e Qualidade de 
Vida. Leitura de frases sobre o 
conceito do minimalismo 

10 Roda de discussão. Apresentação do conceito 
minimalista que contribui para a redução do estresse, 
maior tempo e produtividade, melhorias para o meio 
ambiente, redução do consumismo, simplificar a vida 
eliminando os excessos e manter o que é essencial. 

Identificação. Dinâmica “Qual 
animal você seria” 

12 Focar e identificar traços de personalidade e relaciona-
las com o animal que as representa; 

Dinâmica: “Defenda seus 
sonhos”.  

14 Demonstrar que se deve colaborar com o outro a 
conquistar seus sonhos e não destruí-los. A 
necessidade do respeito mútuo da família, sociedade e 
comunidade que vive.  

Leitura do Texto “O dia 
seguinte” + Confraternização.  

11 Roda de reflexão. Refletir e enfatizar a importância dos 
afetos e emoções diárias. 

“Cuidar da Vida. Cuidar da 
Saúde”. 

11 Inicio da Campanha “Outubro Rosa” que conscientiza a 
prevenção ao câncer de mama.  Promoveu a analise do 
autocuidado. 

“Mulheres que inspiram 
mulheres”. Convidada Dra. 
Beatriz Fazanaro. 

14 A palestra enalteceu as mulheres e sua importância na 
sociedade. Promoveu um momento de autocuidado 
importante para a autoestima de cada usuária.  

“Mídias Sociais e a 
responsabilidade civil”. 
Convidada Dra. Emanuelle  

13 Esclarecimento de dúvidas referente às mídias sociais. 
O que pode ou não exibir em redes sociais e as penas 
cabíveis.  O grupo participou efetivamente da roda de 
conversa.  

“Importância do cuidado com a 
pele e com os pés”. Convidadas 
Mislene e Márcia Ferracioli 

11 Esclarecimento de dúvidas referente aos cuidados com 
a pele. Proteção contra o sol, métodos de 
autocuidado. A importância do cuidado com os pés e 
prevenção de doenças.  

“Binguinho” – Descontração e 
fortalecimento dos vínculos. 

16 Os objetivos foram alcançados. A proposta do 
binguinho foi divulgar o trabalho para os convidados e 
proporcionar um momento de descontração e lazer 
para o grupo. 

Estresse e Qualidade de vida 12 Dinâmica da bexiga para perceber que identificar 
fatores estressantes é importante para conseguir ter 
mais qualidade de vida. O grupo soube conduzir a 
proposta da dinâmica e conseguimos alcançar os 
objetivos propostos. 

Comunicação não violenta 10 Leitura sobre conceito CNV. Possibilitou o grupo 
conhecer o conceito de CNV, discutir sobre os meios 
de comunicação sabendo expressar desejos e ouvir, 
mesmo em desacordo. Concluímos a proposta com um 
bom nível de discussão. 

Retrospectiva 12 Avaliou-se o que foi bom e o que deve ser melhorado, 
assim traçando planos de ações para melhoria do 
grupo. O grupo entendeu a proposta do dia e tivemos 
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um ótimo nível de discussão. 

Montagem da arvore de Natal 13 Esse momento é dedicado para o estreitamento dos 
vínculos do grupo. Proporciona momentos de 
descontração, cooperação coletiva, valorizando a 
dedicação e comprometimento de cada usuária.  

Crônica: “Escutatoria” Rubens 
Alves  

12 Apresentação do conceito da escuta ativa, entender e 
desenvolver nas relações sociais. Ótimo nível de 
discussão. O grupo mostrou empatia, 
autoconhecimento, feedback e evitou pré-conceito 
diante da proposta. 

“Gratidão”. Vídeo gratidão 
médico Fabiano Moulin 

13 Roda de discussão. Discorrer e apresentar o conceito 
da “gratidão”.  O grupo mostrou um bom nível de 
discussão. 

Confraternização 15 Fechamento do ano com os vínculos estabelecidos 
entre a organização e o grupo. 

 

2.4. Metas: 

Metas alcançadas pelo serviço 

 
Itens de Avaliação 

Meios de Verificação Periodicidade 
(2019) Quantitativos Qualitativos 

 
Atendimentos a 
adultos de 30 a 59 
anos. 

Realizada 16 oficinas de 
acordo com o cronograma e 
interesse dos usuários. 
 
Total de inscrições: 20 adultos 
de 30 a 59 anos 
 
Atendimento total do 
quadrimestre: 199 

Instrumentais para mensurar:  
- Melhora da capacidade de superação e 
resiliência; 
- Desenvolvimento do protagonismo 
social; 
- Melhora na qualidade de vida física e 
emocional 
- Melhora na convivência familiar e 
comunitária; 
- Melhora dos vínculos familiares; 
- Redução da situação de 
vulnerabilidade social 

  
Setembro a 
Dezembro 

3º Quadrimestre 
 

 

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 



    

AAPCI - 
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À COMUNIDADE  

DE IRACEMÁPOLIS 

 

       

Rua Pedro Ometto, 622 – Jardim Carolina Ometto Pavan – Iracemápolis - SP 
CEP 13495-000 – CNPJ 07.621.974/0001-31 

E-mail:aapciiracemapolis@yahoo.com.br 
Home Page: www.aapci.org.br 

Telefone: (19) 3456-4833 

 

 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 tem a participação da psicóloga, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, e outros 

profissionais dependendo da demanda. 

As oficinas acontecem semanalmente com carga horária de 1h. 

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.  

2.6. Recursos Humanos envolvidos: 

 

 

 Iracemápolis/SP, 08 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

Nº. Formação Profissional Função Fonte Pagadora Regime Trabalhista 

01 Superior Completo Serviço Social Assistente Social Entidade Executora – AAPCI  CLT 
02 Superior Completo Serviço Social Assistente Social Entidade Executora - AAPCI Prestadora de serviço 

03 Superior Completo Psicologia Psicóloga Entidade Executora - AAPCI Prestadora de serviço 

04 Nível Médio Faxineira Entidade Executora - AAPCI CLT 

Nº. Formação Profissional Função Regime Trabalhista 

01 Beatriz Fazanaro Pelosi Advogada Voluntária 

02 Emanuelle Fazanaro V. S. Teixeira Advogada Voluntária 

03 Mislene Ferracioli / Márcia Ferracioli Podóloga / Esteticista Voluntária 

Valdemir Massola 
Presidente da AAPCI 
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