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Nº DE PESSOAS ATENDIDAS- SCVF CONSTRUÇÃO SOCIOINTEGRATICA  237 mensal 

Nº DE PESSOAS ATENDIDAS- SCVF INTEGRAÇÃO E DIÁLOGOS 200 mensal 

 
 

 
 

PROCEDIMENTOS  

Articulação de Rede 

Com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social- SADS 3 

Com Monitoramento- SADS 5 

Com Centro de Referência de Assistência Social- CRAS 15 

Com Centro de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS 3 

Com a Secretaria de Educação 7 

Com a Subsecretaria de Juventudes 4 

Com a Secretaria de Meio Ambiente 2 

Com a Diretoria de Ensino 5 

Com o Comitê de Ética e Pesquisa 8 

Com as Escolas de Lorena/SP 81 

  

  

Articulação de Parceiros  

Com a UNIFATEA 5 

Com a UNISAL 4 

Com Projetos Sociais do município 8 

Com Fundação Casa 2 

  

Realização  

Roda de Conversa/Diálogo/Reuniões  

Voluntários  3 

UNIFATEA 3 

Famílias/Usuários 9 

Ações com usuários 6 

  

Formação/Palestra/Estudo:  

Capacitação para instrutores voluntários. 3 

Apresentação da Pesquisa- Licenciaturas UNIFATEA 1 

Apresentação da Pesquisa- UNIPLAN 1 

Apresentação da Pesquisa- Jesuítas MG 1 

Comitê de Fluxo de Violência e Abuso à criança e adolescente 2 

Workshop Juventudes 1 

  

Participação  

Eleição Conselho Tutelar 1 

Eleição do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 4 

Reunião Conselho de Juventude 1 

Reunião com Juiz de Direito da vara da Infância e Juventude de Lorena 1 

Capacitação acerca de prestação de contas 1 



Entrevista Rádio Dom 1 

Entrevista TV Aparecida 2 

Ação 18 de maio 1 

Setembro Amarelo 3 

Grupo Aberto de Estudos- Observatório de Violências 2 

Semana de Juventude 1 

  

Participação em Conselhos de Direito  

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 13 

Conselho Municipal da Educação 6 

 

 

 O INSTITUTO DIALOGARE- INDI tem por essência o diálogo como estratégia 

de integração independentemente de posicionamentos sociopolíticos, estando pautado 

fundamentalmente no respeito mútuo, possibilitando assim, espaços dialogais em 

quaisquer situações e contextos, que torna possível um contato efetivo com a 

diversidade grupal e comunitária, viabilizando o desenvolvimento do trabalho 

respeitando-os em suas reais necessidades.  

 Atua na compreensão de que o indivíduo não pode ser considerado sem uma 

coletividade, ou seja, sua cultura, assim como a cultura não pode ser considerada sem 

o indivíduo. Para Buber, o que existe é o “homem com o homem”, o sujeito com o 

sujeito. Diante disso a ação educativa e integrativa do Dialogador parte da suspensão 

de todas as teorias e pré-conceitos que possui, compreendendo as pessoas com 

quem se relaciona a partir delas mesmas e nunca impondo modos de pensamento 

filosófico, ideológico, religioso ou qualquer expressão impositiva a elas, mas sempre 

se colocando à disposição para dialogar com qual seja a forma de ser. 

 Desta forma, busca uma compreensão da comunidade através da 

aproximação, da escuta e do diálogo. Além disso, busca também facilitar a percepção 

das possibilidades e não dos determinismos dentro das realidades, sustentando a 

esperança de uma transformação social. 

 Para além do comprimento de determinações e condições profissionais e de 

trabalho, cada pertencente dialogador da OSC/Instituição Social Instituto Dialogare-

INDI, assume em si, a responsabilidade social de ser agente de transformações e 

viabilizadores de uma cultura de equidade, respeito, ética e principalmente digna de 

ser sonhada, experimentada e vivenciada.  

 Contemplando essa visão e missão, nas diversas ações e projetos busca-se 

dialogar, como já citado, com todos aqueles que estão abertos a uma comunicação 

não violenta, despida de construções estereotipadas. 



 De maneira particular, a aproximação do INDI aos diversos contextos 

existentes na sociedade, possui uma história alinhada e protagonista, não somente 

pela efetividade da atuação, mas pelo reconhecimento das condições impares que 

cada ciclo da vida traz, principalmente, na compreensão da contribuição ativa na 

maneira como a cultura se dá ao longo das vivências, e essencialmente na 

peculiaridade presente na desconstrução e reconstruções de vivência do ser social. 

Todo trabalho desenvolvido, visa uma cultura de paz, pois o produto de uma 

cultura de violência é o conflito das relações bem como a não vivência das mesmas, e 

sim, consequentemente, a ruptura dos vínculos comunitários, relacionais e sociais. 

A instituição realiza o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- 

SCFV nas Instituições Escolares Municipais e Estaduais, e nos Centros de Referência 

de Assistência Social- CRAS do município de Lorena, através do qual são 

desenvolvidos Projetos de Grupos de Vivência de Diálogo, orientando-se por uma 

metodologia embasada na compreensão do indivíduo na Abordagem de Terapia 

Comunitária, Abordagem Ecológica de Desenvolvimento, Abordagem Integral, entre 

outras; integrada a utilização de técnicas expressivas, dinâmicas de grupo, arteterapia, 

artecultura, etc.  

Os Projetos de Grupos desenvolvidos no ano de 2019 foram: SCFV- Integração 

e Diálogos (de janeiro a dezembro de 2019); e SCFV- Construção Sociointegrativas 

com Adolescentes (que tem sua vigência até julho de 2020). Contemplando os 

seguintes objetivos 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- Integração e 

Diálogo: Complementar o trabalho social realizado pelo Centro de Referência de 

Assistência- CRAS com as famílias, atendendo a demanda entre 06 e 17 anos, 

através de grupos de diálogos de vivências, nos espaços escolares, em caráter 

preventivo e proativo, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o 

enfrentamento das vulnerabilidades e aquisições progressivas a fim de fomentar a 

compreensão e atuação frente aos direitos e contextos sociais. 

A proposta apresentada visa fortalecer e ampliar os atendimentos nos territórios, 

como os bairros periféricos, garantindo por meio das escolas e espaços comunitários a 

participação dos usuários; onde as atividades serão realizadas. Tais atividades têm 

como objetivo suscitar o desenvolvimento de habilidades e potencialidades dos 

usuários, auxiliando na evolução das condições emancipatórias para o enfrentamento 

da vulnerabilidade social e na prevenção do rompimento dos vínculos familiares e 

comunitários. Além de estimular a participação dos mesmos no controle social para 



que cada vez mais a sociedade civil tenha consciência de seus direitos humanos e 

sociais, e saibam pleitear por eles. 

Através deste Projeto foram atendias as escolas municipais Governador Mário 

Covas e Maria Antonieta; e estaduais Miquelina Cartolano, além dos espaços CRAS 1 

e 2. 

Ao longo do desenvolvimento das atividades, os grupos foram descobrindo suas 

identidades, bem como as necessidades que poderiam ser exploradas a fim de 

possibilitar um crescimento e potencialidade dos usuários.  

No Centro de Referência de Assistência Social- CRAS 2, contemplando as 

demandas apresentadas pelo grupo em aspectos de autocuidado, relações e 

convivência, foi desenvolvido um miniprojeto- Semeando Sentimentos. 

Semeando Sentimentos teve como objetivo promover espaço de construção, 

fortalecimento e ressignificação das experiências do processo de desenvolvimento da 

demanda, fragilizadas por vivências em vulnerabilidades sociais, trabalhando 

competências socioemocionais, permitindo à criança se fortalecer e potencializar 

internamente para viabilizar transformações numa perspectiva de compreensão de si, 

das relações familiares e do contexto sociocomunitário. Como estratégia para 

aproximação e desenvolvimento da proposta, junto ao trabalho com as crianças, teve 

início o Grupo de Família, o qual contou com três encontros. 

 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- Projeto 

Sociointegrativo- Federal: Complementar o trabalho social do município de Lorena, 

realizando grupos de vivências a partir do diálogo, desenvolvendo o trabalho em três 

dimensões dentro da proposta de Abordagem Ecológica de Desenvolvimento, 

sendo esta: a partir da compreensão de si mesmo, posteriormente a compreensão do 

ser e pertencer às micros relações (família, amizade, comunidade, etc.) e finalmente, 

enquanto sujeito social.  

E ainda fomentar o protagonismo e potencializar lideranças juvenis, a fim de 

possibilitar o desenvolvimento da consciência crítica e ações efetivas da juventude na 

região, nos diversos âmbitos sociais e de competência socioemocional, familiar e 

político. Objetivando não somente ações como também a estruturação de políticas 

públicas juntamente à demanda, como forma de empoderamento e visibilidade social 

enquanto sujeitos de direito e potencial transformador tanto de suas histórias como no 

enfoque de pertencimento coletivo e comunitário. O Plano de trabalho propõe 

subsidiar a construção de um Plano Municipal de Juventude para o município de 

Lorena, através dos dados e resultados colhidos durante o desenvolvimento do 

projeto, comprometendo-se também a elaborar um relatório ao final de sua execução, 



no qual sejam apresentadas as necessidades e desejos manifestos pela demanda. E 

ainda, contempla uma perspectiva de projeto piloto enquanto instrumento para a 

construção de outros planos municipais de políticas públicas às demandas 

necessárias. 

Os grupos estão sendo desenvolvido nas escolas estaduais Luis de Castro Pinto 

e Arnolfo Azevedo, além de atender o Programa Ação Jovem, na estação Juventudes. 

Além desses, a Instituição possui em seu roll de atuação o Projeto 

Observatório Juventudes, que se constitui pela Parceria entre o Instituto Dialogare, 

UNIFATEA, Centro Universitário Teresa D’Ávila e Prefeitura Municipal de Lorena, 

através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e 

Subsecretaria de Políticas Públicas de Juventudes. 

Dessa forma, o Observatório Juventudes tem por objetivo buscar aprofundar o 

conhecimento sobre as temáticas juvenis, caracterizando-se como um projeto de 

assessoramento, defesa e garantia de direitos das Juventudes, articulando, 

estimulando e viabilizando estudos acerca da realidade do jovem brasileiro, 

preponderantemente do jovem de Lorena e região, contribuindo para implantação e/ou 

efetivação das políticas públicas de juventudes. Para tanto, as ações do Observatório 

divide-se em três grandes áreas, sendo elas Assessoria e Ensino, Articulação e 

Pesquisa. 

Assessoria e Ensino: visa produzir subsídios sobre temas diversos ligados as 

juventudes e suas relações com as políticas públicas, na defesa dos direitos humanos; 

contribuir com assessorias para organizações públicas e privadas, assim como 

oportunizar espaços para a participação e o protagonismo juvenil. Também objetiva 

desenvolver cursos de extensão pertinentes às temáticas das juventudes, formação de 

agentes que desempenham trabalhos com a demanda em questão, promovendo, 

aprofundando e fomentando o conhecimento junto aos formadores, educadores e 

outros profissionais da área. 

Pesquisa: a fim de aprofundar o conhecimento sobre as temáticas juvenis, o eixo 

de pesquisa busca articular, estimular e viabilizar estudos acerca da realidade do 

jovem brasileiro, preponderantemente do jovem de Lorena e região, bem como reunir 

e disponibilizar conhecimento sobre as juventudes. 

Articulação: busca articular com instituições, públicas e privadas, OSC/ONGs, 

coletivos, grupos que desenvolvem ações com as juventudes, fortalecendo, 

estimulando e difundindo o debate acerca dos problemas que permeiam a realidade 

juvenil contribuindo para as ações sejam planejadas e realizadas em REDE. O 

Observatório Juventudes tem o compromisso de apoiar movimentos e organizações 



juvenis que buscam a criação de políticas efetivas para a consolidação dos direitos da 

juventude. 

Atualmente, além dos trabalhos supracitados, o Instituto Dialogare desenvolve:  

ÓCIO CRIATIVO - do Eco ao Intra: Um encontro consigo mesmo, a partir de uma 

imersão profunda ao ecológico e natural, um processo de autoconhecimento através 

do que é simples e vital; 

CURSOS E CAPACITAÇÃO: Cursos vivenciais abordando temáticas como - 

políticas públicas, juventudes, realidades e contextos sociais, projeto de vida, 

habilidade socioemocional, saúde mental, entre outros. 

Por fim, as informações apresentadas neste relatório configuram-se na visão 

geral de atuação da OSC Instituto Dialogare no município de Lorena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynthia de Aquino Ferreira Alvarenga 
Presidente do Instituto Dialogare 
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