
 
 
 
 

LAÇOS DE AFETO 



OBJETIVO GERAL  

 

Fomentar as potencialidades e os vínculos afetivos da família, bem 
como fortalecer a sua função protetiva através de experiências lúdicas e 
espaços de diálogo e reflexão do seu papel no cuidado das suas 
crianças. 



  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

•  CRIAR  

• Despertar sentimentos de pertencimento e valorização pessoal, 
reconhecendo as fragilidades, potencialidades e possibilidades; 

• Oportunizar espaços de interação entre responsáveis e as crianças; 

• Contribuir para o fortalecimento de vínculos familiares; 

• Identificar outros fatores de fragilização dos vínculos familiares; 

• Potencializar as famílias para a proteção e cuidado com os filhos; 

 



PÚBLICO ATENDIDO  

 

 

08 Responsáveis 

17 Crianças  
 



PLANEJAMENTO 

Datas Ações Tempo 

Previsto 

Responsáveis Materiais 

04/07 à 

15/07/2016 

Diagnóstico – identificar os participantes  

para o grupo; 
 

Sensibilização dos participantes 

(individualmente) 
 

Planejamento das ações (flexível) 

01 

semana 

Adriana 

Gislayne 

Guiomar 

Bianca 

Rotina/adm 

21/07/2016 1º  encontro  
  

Acolhida: Estratégia fundamental para a 

criação de vínculos entre elas e quem irá 

desenvolver as atividades; 
 

Refletir coletivamente o porquê 

estávamos ali e o que desejávamos; 
 

Feito algumas pactuações; 
 

Apresentação do planejamento prévio; 
 

2h Bianca 

Adriana 

Gislayne 

 

Sala 

Audiovisuais 

Flor 

Lanche 



Datas Ações Tempo 
Previsto 

Responsáveis Materiais 

TEMA: As relações de cuidado e proteção 

comigo e com o outro 
 

 O que é auto estima e o que entendo 

por ela; 

 Auto estima e relacionamentos 

interpessoais; 

 A importância do autoconhecimento; 
 

28/07/2016 2º encontro  
 

Afetividade atrelada a brincadeiras 

(prática) 
 

2h Guiomar  

Bianca 

Sala 

Brinquedos 

Lanche 

04/08/2016 

 

3º encontro 
 

TEMA: Trabalho em equipe 

Família, Comunicação  e Assertividade 

 

2h Bianca Sala 

Audiovisuais 

Lanche 



Datas Ações Tempo 

Previsto 

Responsáveis Materiais 

 O que é viver; 

 Viver  com outros; 

 Os desafios de conviver; 

 Os caminhos da convivência; 

 Família, equipe, agrupamento; 

 Comunicação na família; 
 

11/08/2016 4º Encontro 

Passeio 
 

Visita ao Zoológico Municipal 

Piquenique 
 

3h Bianca  

Guiomar 

Transporte 

Lanche 

18/08/2016 5º Encontro  
 

 Avaliação e encerramento 

 Dialogada;  

 Dinâmica; 

 Como foi cuidar da flor? 
 

 2h Bianca 

Adriana 

Gislayne 

 

Sala 

Audiovisuais 

Fotos 

Lanche 



   
RESULTADOS 
 




























