
 
  

 

Metodologia 

 

A metodologia a ser utilizada no desenvolvimento deste Projeto é a da Resolução nº109 de 

Novembro de 2009, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como 

metodologia teórica e metodológica cuja direção aponte para: valorização das capacidades e 

potencialidades das famílias, valorizando diversidade, valores, cultura, com sua história, 

trajetórias, problemas, demandas e potencialidades; possibilitando o fortalecimento dos vínculos 

familiares, adotando mecanismos que estimulem a participação; desenvolvimento de trabalho 

interdisciplinar com profissionais do Colégio, e de toda rede municipal intersetorial. 

 Serão adotados os seguintes procedimentos de intervenção: campanhas, atendimentos 

individuais, em grupo, através de entrevistas, dinâmica de grupo, e visitas domiciliares. Desta 

maneira, espera-se conhecer as reais necessidades das comunidades atendidas, oferecendo-

lhes atendimento específico de acordo com cada demanda apresentada. 

 As visitas domiciliares, quando necessário, serão realizadas, objetivando: localizar os 

usuários; promover o acompanhamento socioassistencial dos usuários com objetivo de fortalecer 

os vínculos familiares e comunitários; realizar encaminhamento e acompanhamento dos 

indivíduos inseridos nos projetos socioassistenciais e educacionais. 

 Os atendimentos em grupo irão ocorrer através do desenvolvimento de Encontros com as 

Famílias, com periodicidade mensal, com a observação da equipe técnica à necessidade de 

abordagem de temas, que sejam comuns a um grupo específico.  Sendo executado através de: 

palestras educativas com exposição oral e/ou audiovisual de um tema (os direitos sociais), 

realizando também articulação com profissionais de outras áreas para partilhar seus 

conhecimentos com o grupo; grupos socioeducativos (com a de alunos), tendo por objetivo 

propiciar o processo reflexivo, que será captado pelos participantes através da fala de seus 

componentes, através de seus experiências. Os temas abordados irão abranger o acesso aos 

direitos e serviços básicos, a sua inclusão em redes sociais de participação e solidariedade, a 

apropriação de informações e conhecimentos relacionados à sua capacidade de proteger os seus 

membros e defender os seus direitos, bem como à reflexão em grupo sobre o cuidado com seus 

membros e o desenvolvimento de referências éticas e afetivas para os diferentes segmentos 

(crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, entre outros). 

 


