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Período: Janeiro, Fevereiro, Março e Abril. 

 

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, 
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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: 235 

2.3.  Atividades Desenvolvidas: 

Nº Descrição Resultados  
Quantitativos 

Resultados Qualitativos 

 

01 

Recomeços: Demonstrar a 

importância da responsabilidade 

pessoal na conquista das metas; 

Reflexão e compreensão dos 

efeitos de cultivar sentimentos 

positivos; Integração em grupo. 

 

 

09 

Contribui para conhecer o que os integrantes 

gostam, se interessam, sentem e as projeções 

para o ano; Proporciona a “escuta” do outro; 

Promove maior interação entre os envolvidos. 

 

02 

Divertidamente: Vídeo curto do 

filme “Divertidamente”; Exibição 

de slides sobre o funcionamento 

“psique humana” e dos 

sentimentos. 

 

 

 

18 

Contribui para ampliar o conceito que as 

emoções são funções estruturante da nossa 

consciência e da nossa personalidade; 

Discussão da necessidade do cuidado das 

emoções, compreendendo a importância de 

cada uma delas. 

 

03 

Ansiedade: Apresentação de vídeo 

sobre a ansiedade. Após a exibição 

abriu discussão sobre o tema. 

 

15 

Grande participação do grupo, o tema 

abordado gerou esclarecimentos de dúvidas. 

 

04 

Oficina de Alongamento e 

Relaxamento: utilizando bolas, 

colchonetes, theraband e halteres 

para melhorar a elasticidade, 

flexibilidade, postura; Diminuindo 

tensões e dores; Relaxamento 

muscular para diminuir a 

ansiedade; Integração do grupo. 

 

 

14 

Conscientização corporal com ênfase na 

respiração; Aumentando a amplitude de 

movimentos; Melhora do equilíbrio, postura e 

coordenação motora. 

 

05 

Depressões: Fornecer informações 

significativas sobre o tema 

depressão; Identificar sintomas e 

sinais da depressão; informar tipos 

e causas de depressão; Informar o 

diagnóstico e Tratamentos. 

 

 

15 

 

Contribui para compreensão das características 

da depressão e os diversos motivos que podem 

levar uma pessoa a adquirir a doença. 

 

06 

Autoestima: Propicia reflexões e 

condições para as usuárias 

melhorar a autoestima; Esclarecer 

sobre os impactos da baixa 

autoestima na vida de um sujeito e 

 

 

17 

A discussão aborda os vários aspectos da 

autoestima e como a ausência podem 

desencadear outros problemas pessoais, como 

a necessidade de aprovação, reconhecimento, 

dependência, rejeição, etc. 
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as estratégias que podem ser 

utilizadas para o fortalecimento 

pessoal. 

 

07 

Oficina de Alongamento e 

Relaxamento: Colchonetes, 

theraband e halteres para o 

aumento da amplitude de 

movimento; diminuição das dores 

musculares e articulares; 

Prevenção do encurtamento 

muscular; Melhora da 

concentração e do equilíbrio; 

Diminuição da tensão muscular e 

stress; melhora da flexibilidade. 

 

 

15 

Melhora da concentração; Melhora do 

equilíbrio; Melhora do alongamento e força 

muscular. 

 

08 

Oficina de Terrário: Explorar a 

criatividade das usuárias, 

ampliando a capacidade motora e 

descobrindo novos potenciais; A 

oficina propõe ao grupo novos 

conhecimentos no trabalho 

manual. A oficina foi realizada por 

voluntárias que passaram técnicas 

teóricas e praticas. 

20 Os resultados foram atingidos com êxito devido 

à dedicação que as usuárias tiveram na 

montagem de seu terrário, que identifica sua 

personalidade. O trabalho minucioso requer 

paciência e cuidado. 

 

09 

Em comemoração ao mês da 

mulher: Empoderamento Feminino 

- “Empoderar” o grupo, 

fortalecendo as participantes para 

o crescimento feminino na vida 

pessoal, profissional, social e 

política.  

13 A importância do autoconhecimento 

emocional, o papel da mulher ao longo da 

história, importância de promover a equidade 

de gêneros. 

 

10 

Em comemoração ao mês da 

mulher: Discussão sobre o 

significado do dia 08/03, as lutas 

femininas e comemoração das 

conquistas políticas, sociais e 

direitos. 

23 Debate e discussão sobre o papel da mulher na 

sociedade atual e comemoração das conquistas 

e reivindicações femininas.  

 

11 

Palestra: Importância do animal de 

estimação no convívio social e os 

cuidados necessários. 

09 Os participantes aproveitaram o espaço para a 

troca de experiências, sanaram as dúvidas e 

colaboraram com o tema proposto. 

 

12 

“Pensar bem nos faz bem”. 

Conhecer pessoas: 

Roda de conversa e discussão 

sobre a importância dos vínculos 

14 Discussões acerca dos benefícios que a 

convivência entre as pessoas diferentes trazem 

para o ser humano: aprimoramento pessoal, 

menor riscos de doenças, maior otimismo, 
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afetivos e sociais para o ser 

humano, promovendo maior 

fortalecimento dos vínculos entre 

os participantes. Propiciar saído do 

egocentrismo. 

aumento da memoria, aumento satisfatório, 

motivação e produtividade nos ambientes 

pessoais e de trabalho (social). 

 

13 

Oficina de Alongamento e 

Relaxamento: Colchonetes, 

theraband, bola suíça e halteres 

para o aumento da amplitude de 

movimento; diminuição das dores 

musculares e articulares; melhora 

da postura, diminuição da fadiga 

muscular. 

06 Melhora do alongamento, ganho de 

flexibilidade, diminuição das dores e 

relaxamento muscular.  

14 Alcoolismo: Alcoolismo e suas 

definições; Conscientizar sobre as 

consequências físicas e psíquicas 

do vicio; Identificar os sintomas; 

Formas de tratamento; Alertar 

sobre a dependência e 

codependência; O papel da família.  

13 Tratamos sobre o uso do álcool, formas de 

prevenção, bem como o auxilio aos 

dependentes e seus familiares. Roda de 

conversa foi positiva devido a grande 

participação dos usuários com relatos pessoais 

e esclarecendo dúvidas sobre o tema. 

15 Paciência: A questão do tempo no 

mundo atual. Reflexão a respeito 

do sentido que damos a nossa 

historia pessoal: Subjetividade; 

avanços tecnológicos; sociedade 

capitalista; individualismo e 

egoísmo; poder da mídia; criação 

de ansiedades. 

12 Encontro possibilitou a reflexão a respeito dos 

nossos sentimentos e atitudes na sociedade 

atual. A importância da “Paciência” na 

velocidade do mundo globalizado e o valor a 

vida. 

16 Empatia I: Dinâmica. Possibilitar a 

habilidade de empatia entre as 

integrantes do grupo. 

16 Enfatizamos a importância de se colocar no 

lugar do outro para que cada uma pudesse 

assimilar as diferenças pessoais possibilitando a 

maior aceitação e empatia ao próximo. 

17 Oficina de Alongamento e 

Relaxamento: Colchonetes, 

theraband, bola suíça e halteres. 

Para o aumento da flexibilidade 

melhora na concentração; 

diminuição das dores musculares e 

articulares; melhora da postura, 

diminuição da fadiga muscular; 

diminuição do stress e ansiedade 

06 Aumento da amplitude de movimento; ganho 

de força muscular melhora do equilíbrio, 

diminuição das tensões musculares e 

relaxamento. 
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2.4. Metas: 

Metas alcançadas pelo serviço 

 
Itens de Avaliação 

Meios de Verificação Periodicidade 
(2018) Quantitativos Qualitativos 

Atendimentos a 20 

adultos de 30 a 59 

anos. 

Realizada 17 oficinas de 

acordo com o cronograma 

e interesse dos usuários. 

 

Total de inscrições: 22 

adultos de 30 a 59 anos 

 

Atendimento total do 

quadrimestre: 235  

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 

Mensal 

Janeiro a Abril 

 

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.  

Os usuários serão atendidos por psicóloga, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, e outros 

profissionais dependendo da demanda. 

As oficinas acontecerão semanalmente com carga horária de 1h30. 



    

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 

 

Os usuários serão atendidos pela assistente social de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 

14h00.  

2.6. Recursos Humanos envolvidos: 

 
Nº. Formação Profissional Regime Trabalhista 

01 Biologia/Eng. Ambiental Voluntariado 

02 Veterinária Voluntariado 

 

2.7. Metas x Recurso Financeiro 

Meta pactuada – mês 
Inscrições no SCFV 

Resultado da meta/ 
Inscrições no SCFV 

20 22 

 

Mês Atendimento – 
Quadrimestre 

Repasse Municipal Recursos Próprios 

Janeiro 56  R$ 42,00 

Fevereiro 67 R$ 3.416.67 R$ 156,01 

Março 65 R$ 3.416.67 R$ 29,76 

Abril 47 R$ 3.416.67 R$ 42,71 

TOTAL 235 R$ 10.250,01 R$ 270,48 

 

 

 

Iracemápolis, 11 de maio de 2018. 

 

 

___________________________  _________________________________ 

Valdemir Massola   Carolina Miranda Tetzner Pelusse 

Presidente da AAPCI                    Assistente Social CRESS 45067 

 

 

Nº. Formação Profissional Função Fonte Pagadora Regime Trabalhista 

01 Superior Completo Serviço Social Assistente Social Entidade Executora - AAPCI CLT 

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

03 Superior Completo Fisioterapia Fisioterapeuta Entidade Executora - AAPCI Prestadora de serviço 
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Comprovantes de pagamentos: 
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