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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,  



    

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 

 

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 atendimentos no mês: 58 

2.3. Atividades desenvolvidas: 

Descrição Resultados 
Quantitativos 

Resultados Qualitativos 

 
 

 
 

“Minha situação no Grupo” 

 

  
 
 
 

10                            

Foi trabalhado no grupo a autoreflexão e 
fortalecimento da autoestima, em seguida 
solicitamos uma autoanálise individual de seus 
sentimentos, possibilitando um espaço de criticas 
construtivas se si próprio, bem como ao trabalho 
que vem sendo realizado ao longo do ano, que 
proporciona crescimento individual e coletivo, 
possibilitando uma maior habilidade na 
comunicação. 

 
 

Transformação – “Pipoque-se” 

 
 

13 

Foi oferecida uma porção de pipoca para cada 
integrante do grupo, para que cada uma 
observasse as formas de cada pipoca bem como o 
que vem antes da pipoca, um simples milho. Essa 
vivência possibilitou ampliação de consciência e 
desenvolvimento pessoal e a necessidade de 
transformação diária, focando na autodescoberta e 
no potencial emocional de cada participante. 

 
      
 
       
       “ Caixa Surpresa” 

 

                             
        
 
      
        08 

Foi trabalhado autoestima, autoconfiança e 
valorização pessoal, através da dinâmica -Caixa 
Surpresa. O principal objetivo da dinâmica é 
mostrar como somos inseguros diante de situações 
que representam perigo ou vergonha e que 
devemos aprender que podemos superar todos os 
desafios que são colocados à nossa frente. 
Desafios podem representar boas surpresas e não 
necessariamente más notícias. Além disso, 
permitiu que as participantes refletissem sobre si 
mesmas, induzindo ao autoconhecimento, 
ferramenta essencial para qualquer pessoa. 

                     
“A importância do erro no 

aprendizado humano” 

 
 

11 

Através da roda de conversa foi feito a leitura da 
crônica “Erros” de Mário Sergio Cortella, que 
possibilitou excelente discussão no grupo sobre 
expressão da raiva e suas formas, aceitação das 
emoções negativas e como o medo de errar está 
relacionado ao medo de receber críticas, fazendo 
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com que as integrantes do grupo reflitam que o 
ERRO faz parte da natureza humana e trás consigo 
o crescimento e desenvolvimento pessoal. 

 
 
 
   “Mágoas” / Café Comunitário 
 
 
 
      

          
       
 
      16 
 
       
 
 

Leitura da crônica “Mágoa” do filósofo Mário 
Sergio Cortella, tratou muito sobre o perdão e o 
auto perdão, bom nível de discussão sobre a 
importância de aprender a lidar com emoções 
limitantes, com o medo, mágoa e a ansiedade. 
Encontro proporcionou vivenciar conflitos 
internos, buscando estabelecer a harmonia e 
motivação para o recomeço. Buscando ainda mais 
interação e fortalecimento no grupo, encerramos 
com um café comunitário entre as participantes. 

 

 

2.4. 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 e 

outros profissionais dependendo da demanda. 
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As oficinas acontecerão semanalmente com carga horária de 1h30. 

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

08h00 às 14h00.  

 

 

 

2.5. Recursos Humanos envolvidos: 

 

2.6. Anexos 

 Fotos 

 Comprovantes de pagamentos  

 Listas de Presenças 

 Folhas de Frequência Profissional 

 

 

 Iracemápolis, 03  de Junho de 2019. 

 

 

 ____________________                        _________________________ 

Valdemir Massola Camila Cristina Cicolin Oliveira 

Presidente AAPCI Assistente Social  

CRESS: 52900 

 

Nº. Formação 
Profissional 

Função Regime 
Trabalhista 

01 Superior Completo Serviço Social Assistente Social  Prestadora de serviço 

01 Superior Completo Psicologia Psicóloga Prestadora de serviço 
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 2.6 Anexos:    
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