
Oficinas com Famílias 



 

• Acolhida;  

• Oficinas com Famílias;  

• Ações Comunitárias;  

• Ações Particularizadas;  

• Encaminhamentos. 

Ações do Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família – PAIF 



As oficinas com famílias têm objetivo 
promover a discussão e reflexão sobre 
temas de interesse das famílias, sobre 
vulnerabilidades e riscos, ou 
potencialidades, contribuindo para o 
alcance de aquisições, em especial, o 
fortalecimento dos laços comunitários, 
o acesso a direitos, o protagonismo, a 
participação social e a prevenção a 
riscos. 

OBJETIVO DAS OFICINAS 



 Consistem na realização de encontros 
previamente organizados, com 
objetivos de curto prazo a serem 
atingidos com um conjunto de famílias, 
por meio de seus responsáveis ou 
outros representantes. 

OFICINAS COM FAMÍLIAS 



Grupo com pais de adolescentes que 
participam do SCFV. 

Demanda levantada a partir de avaliação 
referente a atividades relacionados a 
família com os adolescentes. 

Avaliação da necessidade do 
fortalecimento de vínculos familiares. 
 

ESCOLHA DO GRUPO 



Oficina realizada em 01 encontro  

Duração: 02 horas. 

 Convidados 15 participantes, sendo que 
09 participaram. 

Como foi realizada. 



. Adolescência hoje; 

. Necessidade do acompanhamento dos filhos; 

. A importância do vínculo e afetividade; 

. Regras, limites e cuidados; 

. A importância da convivência e diálogo 
familiar; 

. A família como proteção a situações de risco; 

 

Temáticas 



 



 



 



 



 

 Possibilitou a discussão e reflexão sobre as 
situações vivenciadas pelas famílias e as 
diferentes formas de lidar com tais situações, 
por meio da reflexão sobre a adolescência na 
atualidade, e a importância e 
responsabilidade da família na proteção aos 
adolescentes. 

 

Resultados 



Referências para inclusão no SCFV de 
adolescentes acima de 14 anos. 

 Interesse em inserção no mercado de 
trabalho. 

 Pouca propriedade dos adolescentes 
sobre a temática. 

Escolha do Grupo 



 Mercado de trabalho na atualidade. 
 Exigências do mercado de trabalho. 
 Perfil e habilidades. 
 Postura. 
 Entrevista de emprego. 
 Currículo. 
 Encaminhamentos. 

 
 

Temáticas 









 

 

 Possibilitou clareza aos jovens sobre as 
possibilidades de trabalho ao jovem 
aprendiz, o perfil e as habilidades 
demandadas  pelo mercado de trabalho.  

 Conscientização da importância da 
escolarização. 

Ampliação das possibilidades  de inserção no 
mercado de trabalho. 

Resultados 


