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O Instituto Dialogare é uma organização que tem
por essência o diálogo e a construção coletiva.
Acreditamos que ao compartilharmos vivências e
experiências, podemos ampliar perspectivas,
compreender melhor a nós mesmos e enxergar
outras possibilidades. Nosso desafio é atuar em
diversos contextos, realizando projetos em
instituições privadas, públicas e do terceiro setor,
com a intenção de reconhecer realidades e
construir relações transformadoras.

QUEM SOMOS

SO
BR

E N
ÓS

Ir ao encontro do outro através do diálogo.
Despertar e ampliar percepções, possibilitando a
integração do indivíduo consigo mesmo e com o
mundo e, assim, transformar realidades..

MISSÃO

Sonhamos com uma sociedade em que o indivíduo,
a partir de sua experiência com o diálogo, possa
reverberar sua transformação e inspirar pessoas e
relações.

VISÃO

Diálogo - a experiência de aproximar, escutar e se
expressar, levando em conta as vivências de cada
pessoa para construção coletiva de
transformações..

VALORES

Ética - respeito, reconhecimento e acolhimento
das realidades, na perspetiva do cuidado acima de
qualquer lei, moralismo ou julgamento..

Humildade - a capacidade de reconhecer a
permanente condição humana do não-saber..



Os números, dados e informações contidas
neste Relatório Final de  Execução- 2020 são
uma ilustração do cenário de atuação do
Instituto Dialogare no município de Lorena. Um
serviço em que em suas ações, articulações e
parcerias objetivam potencializar fatores de
proteção no cotidiano de crianças e
adolescentes.



LINHA DO
TEMPO

2008 Questionar
Surge, a partir de uma proposta de estágio
realizada por estudantes e jovens recém
formados em psicologia, a possibilidade de criar
grupos de diálogos que se aproximassem
genuinamente de diversas realidades e
comunidades, reconhecendo suas questões
fundamentais.

2008- 2009 Nasce uma nova forma de
dialogar coletivamente

O Instituto Dialogare nasce com a missão de ir
ao encontro do outro através do diálogo. Sua
proposta metodológica tem como essência
despertar e ampliar percepções através de
técnicas criativas, possibilitando a integração do
indivíduo consigo mesmo e com o mundo, e
assim, transformar realidades.

2008-2012 Escutar, compreender e construir

Realização de inúmeros encontros e vivências
em instituições   privadas, projetos sociais,
ONGs e comunidades, proporcionando a cada
indivíduo, estimular suas  habilidades
socioemocionais e construir novos diálogos.



2014 Observatório Juventudes- Idealizações

Idealização e início das articulações do projeto
Observatório Juventudes. A idealização do
Observatório Juventudes surge através do
trabalho ativo do Instituto Dialogare com as
Juventudes, buscando reunir, organizar e
produzir dados a respeito destas,
primeiramente da cidade de Lorena, e em maior
escala, a respeito de Juventudes da região do
Vale do Paraíba, São Paulo.

2012 Associação

O Instituto Dialogare se estabelece
juridicamente como Associação, atuando em
diversos contextos dos estados de São Paulo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro.

2015 Observatório Juventudes- Realização

Lançamento do Observatório Juventudes em
parceria com a UNIFATEA - Centro Universitário
Teresa D'Ávila.

2016- 2020 Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos

Início do Projeto Grupo de Vivência de Diálogo:
"Integração e Diálogos" - SCFV (Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculo), em
parceria com a Prefeitura Municipal de Lorena.

LINHA DO
TEMPO



2020 Acompanhamento Domiciliar            
        
Início do Projeto de Acompanhamento
Domiciliar- SCFV (Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculo), em parceria com a
Prefeitura Municipal de Lorena

O Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos traz como
pressuposto “garantir aquisições
progressivas aos seus usuários, de
acordo com o seu ciclo de vida”, e ainda:
“formas de intervenção social planejada
que cria situações desafiadoras, estimula
e orienta os usuários na construção e
reconstrução de suas histórias e
vivências individuais e coletivas, na
família e no território”, a fim de prevenir
rupturas de vínculos e risco social.

Em julho de 2020, as instituições sociais
que desenvolvem o SCVF no município
de Lorena, foram chamadas a vivenciar
em sua atuação o desafio de continuar o
atendimento de crianças e adolescentes
em um contexto de Pandemia.

Foi necessário reconhecer quais as
problemáticas vividas pelos usuários na
conjuntura social presente, quais as
condições de seus contextos enquanto
sujeito protagonista de sua história;
seres pertencentes a grupos e relações-
macro enquanto território e
comunidade.

LINHA DO
TEMPO
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A Instituição iniciou o ano de 2020 se estruturando para desenvolver seus
projetos e demais ações em parceria. Com expectativas e olhando para as
possibilidades, se preparou para a execução de um trabalho efetivo,
integral e intersetorial.
Foram diversos planejamentos, formações em equipe, reuniões técnicas e
com parceiros, tudo a fim de orientar e potencializar todo trabalho que
seria realizado ao longo do ano.
Ninguém poderia supor que na segunda quinzena de março
aconteceria uma crise sanitária pública em escala mundial,
impactando nos demais setores de atuação profissional, pessoal,
político e social. Ainda mais se pensar que em dias anteriores era possível
se ver presencialmente e se abraçar, sendo compreendido como a forma
mais saudável de se relacionar a possibilidade de expressar afetividade
através do toque, produzindo altruísmo e empatia.
Talvez não tenhamos deixado de acreditar que essas ações ainda são
efetivas e necessárias, mas se manter preso nessa possibilidade seria
ignorar o que estava e ainda está acontecendo no mundo, impactando
mais de 4 bilhões de pessoas. E, ignorar não mudaria a realidade, não faria
com que ela se apresentasse de outra forma. Durante a crise é preciso dar
conta que ela existe, pois ela não vai passar se a negar.
O trabalho Socioeducativo atual está diretamente ligado a uma
releitura dos fatores de risco presentes no cotidiano de crianças,
adolescentes e famílias em situações de vulnerabilidades, além da
necessidade de inclusão e integração social e digital em escalas imediatas e
projetivas, que podem constituir inclusive uma possibilidade de interação
humana, canais de denúncia de violências, meio de comunicação e estudo,
não desvalorizando a importância da presença física, e sim, criando uma
cultura de consciência cidadã em meio às orientações da Organização
Mundial de Saúde - OMS a respeito do isolamento social devido ao novo
vírus COVID-19.
Obviamente, sendo um cenário sem precedentes para essa geração, foi de
extrema importância observar tais ajustes, adaptações e possibilidades
evidenciadas nos primeiros meses de pandemia, para que fosse possível
projetar e retomar formas de atuação coerentes às demandas,
principalmente as vulneráveis, como se aplica à realidade em que Instituto
Dialogare atua.



Existe uma complexidade que pede hoje em dia que o trabalho social saia
do engessamento, de uma rigidez, e que o profissional também tenha
formação complexa. Entretanto isso leva tempo, demanda proximidade,
dedicação, isso
demanda equipe, dinheiro, capacidade de atender as pessoas de uma
forma diferente e inovadora. Inovar no sentido da instituição operar em
estratégias nunca pensadas, compreendida anteriormente como
inadequada, para que o foco seja a continuidade do atendimento as
pessoas que precisam da proposta da sua instituição.
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos traz como
pressuposto “garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo
com o seu ciclo de vida”, e ainda: “formas de intervenção social planejada
que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na
construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e
coletivas, na família e no território”, a fim de prevenir rupturas de vínculos e
risco social.
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.
Há um paradigma de como manter as relações, vínculos e presença em
meio ao distanciamento social, onde o papel de ator social intercala-se
entre quem é o atendido e quem dispõe o atendimento, num cenário onde
a presença física tornou-se fator de risco e não proteção à saúde integral
do indivíduo.
Por fim, a base do trabalho social é relacionamento, estar em contato, criar
vínculos, promover encontros para que “quem esteja do lado de lá ou do
lado de cá”, possam alcançar a condição de perceber o outro, de poder
estabelecer uma relação verdadeira, baseada no afeto, no diálogo, na
empatia, na verdade e na solidariedade.



PROJETOS
Propostas • Metodologia
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Observatório Juventudes: Projeto que contempla os
eixos de pesquisa e produção acadêmica,
assessoria, articulação e formação na área de
juventudes, que é coordenado pelo Instituto Dialogare
e conta como parceiros: Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul – PUCRS, Prefeitura Municipal de
Lorena, por meio da Subsecretaria de Juventude e
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – UniFATEA –
Lorena/SP;

Acompanhamento Domiciliar com Adolescentes:
Termo de fomento 04/2019 em parceria com a
Prefeitura Municipal de Lorena e Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social, que atende a
demanda de 12 a 18 incompletos anos;

Acompanhamento Domiciliar com crianças e
adolescentes: Termo de Colaboração 07 2019 em
parceria com a Prefeitura Municipal de Lorena e
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que
atende a demanda de 06 a 17 anos.



ME
TO

DO
LO

GI
A

DIÁLOGO
Partilhas de posicionamentos, ideias e
perspectivas entre os envolvidos. 

DINÂMICAS
Ferramenta facilitadora de integração, que
permite através de atividades lúdicas e/ou
brincadeiras, desenvolverem um processo de
reflexão, podendo ser orientada de forma ou
por mídias de vídeo e áudio.

ARTECULTURA
Entende-se que o ser humano, educado através
da arte é capaz de conquistar autonomia,
criticidade frente às questões sociais que o
cerca e hábil para promover a construção da
sua identidade, à medida que entendemos que
é por meio da arte que o agente transformador
e socializador se manifesta. Através das artes
temos a representação simbólica dos traços da
vida (espirituais, materiais, intelectuais e
emocionais) que caracterizam a sociedade ou o
grupo social, seu modo de vida, seu sistema de
valores, suas tradições e crenças. A arte, como
uma linguagem dos sentidos, transmite
significados que não podem ser transmitidos
através de nenhum outro tipo de linguagem, tais
como as linguagens discursivas e científicas. São
elas que promovem a história de um povo, seus
valores e possibilitam a preservação da vida
histórica. Além disso, viabiliza a troca de saberes
entre os pares, valorizando a história individual
e coletiva.



ME
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TECNICAS EXPRESSIVAS
Ferramentas que auxiliam no processo de
comunicação, pois permitem que o indivíduo se
expresse através de um símbolo aquilo que não
consegue expor objetivamente. As técnicas mais
utilizadas são: 

Arteterapia (expressão através  de desenho,
colagem, pintura, trabalho com argila ou massa
de modelar, reciclagem, entre outras);
 
Escrita (expressão através da produção de
textos, poemas, poesias, etc.);

Musicoterapia (expressão e vivência através de
letra e melodia).

CONTEUDOS MIDIÁTICOS
Forma de compartilhamento de arquivos
multimídia nas plataformas digitais como de arte
digitais, Podcast, textos, etc.



CAMPANHAS

2020



IDENTIDADES
FEMININAS

DIA INTERNACIONAL
DA MULHER



No dia 07 de março, foi realizado o
evento Tarde Cultural:
Identidades Femininas, que
reuniu na Estação Juventudes, mais
de 60 mulheres de todas as
idades.  Um evento construído
coletivamente entre o Instituto
Dialogare, Subsecretaria de
Juventudes, Aldeias Infantis SOS
Lorena e Projeto
Encadernafetos

A proposta para o encontro foi
promover um espaço onde
pudessem refletir e dialogar sobre
as identidades e vivências das
mulheres em sua diversidade. Para
contemplar tantas expressões
artísticas e uma data tão importante
presente no mês de março, o tema
central do evento foi: Na arte de
viver, você produz o que?

Foram convidadas mulheres que trabalham com artesanato para
expor seus trabalhos, artistas para se apresentarem na tarde,
coletivos femininos para divulgarem e apresentarem suas ações,
entre outras. Além disso, a comissão organizadora arrecadou
brindes para presentear as mulheres que participaram.





FAÇA
BONITO

COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO
SEXUAL DE CRIANÇAS E

ADOLESCENTES



Como atuar no enfrentamento de Abuso e Exploração Sexual
contra Criança e Adolescente: No enfrentamento de qualquer
problemática é importante conhecer e se informar, a reflexão
possibilita perceber onde nos localizamos, qual a nossa
responsabilidade, podendo assim agir coletivamente em prol
de uma sociedade sem violência, mais justa e humana. Esse
vídeo é uma conversa com a assistente social Helena Paiva
Silvério sobre o combate ao abuso e a exploração sexual de
crianças e adolescentes, atuação em rede e COVID-19.
Os impactos psicológicos decorrentes do Abuso Sexual para
vítimas e familiares: É necessário compreender os diversos
aspectos e conseqüências do abuso sexual tanto para a vítima
como também para seus familiares, para o enfrentamento da
violência.  Um vídeo em parceria com a Psicóloga Bruna
Freitas sobre esse viés de um tema tão amplo.

Esse ano a Campanha trouxe em sua proposta o olhar para os
fatores de risco do isolamento social em decorrência da
pandemia do COVID19, que mantém a vitima no contexto
familiar onde a violência na maioria das vezes acontece, a qual foi
amplamente contemplada na Semana de Conscientização da
Campanha FAÇA BONITO- Combate ao abuso e exploração sexual
de crianças e adolescentes. 
Foram convidadas profissionais da Assistência Social,
Psicologia Clínica e Psicologia Escolar para junto com a equipe
produzirem conteúdos de apoio socioemocional, de reflexão e
conscientização aos profissionais da área e familiares de vítimas
de violência. Nessa parceria foram produzidos os vídeos:



E também foi produzido o Podcast: "Os desafios do Combate
ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
no contexto atual: um diálogo amplo, lúcido e necessário"
com a participação com a Dra. Jéssica de Souza Villela., disponível
na plataforma spotify.
No site e outras mídias sociais do Instituto Dialogare foi divulgado
o artigo “O que os dados revelam sobre a exploração e o
abuso sexual de crianças e adolescentes.”, que relaciona o
tema da campanha aos dados do Relatório da Pesquisa
“Adolescências (não) reveladas: uma aproximação para (re)
conhecer o município de Lorena”, realizada através do Projeto
Observatório Juventudes, e o texto de reflexão: “O papel do
educador social no Combate ao Abuso e Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes”.
Como encerramento da semana de conscientização foi realizada
uma roda de conversa virtual com o tema “Como dialogar
com um assunto tão delicado?”.
Todo material produzido durante a campanha, foi encaminhado a
todos (as) parceiros (as) do Instituto Dialogare, em especial às
escolas com as quais o projeto vem sendo desenvolvido.



SETEMBRO 
AMARELO

PREVENÇÃO AO
SUICÍDIO





No mês de setembro com a Campanha SETEMBRO AMARELO foi
realizado um concurso para todo o público que segue a
instituição nas mídias sociais. Para participar a pessoa tinha que
postar no story uma foto ou vídeo falando o que considera
ser AUTOCUIDADO.  
Ao longo do mês também foram elaborados e publicados
conteúdos de mídias nas redes sociais da Instituição, falando
sobre os tipos de autocuidado que é possível ter (físico,
emocional, espiritual, social), assim como os vídeos dos materiais
produzidos para serem entregues ao longo do mês nos
Acompanhamentos Domiciliares.
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1° Trimestre
JANEIRO • FEVEREIRO • MARÇO



O início do ano apresenta-se sempre como um
desafio ao desenvolvimento do Projeto de SCFV
considerando que a instituição atua em parceria
com as Escolas, que nesse período, também
encontram-se estruturando o funcionamento do
ano letivo.

Já ciente dessa realidade, no mês de Janeiro o
Instituto Dialogare desenvolveu ações em
parceria com o Centro de Acolhimento
Socioeducativo ao Adolescente-  CASA Lorena, e
claro, focou nos planos de ações para a
execução do projeto nos próximos meses. 

JA
NE

IR
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OFICINA DE ARTECULTURA COM OS ADOLESCENTES 
FUNDAÇÃO CASA

Quando pergunta-se a alguém sobre o que é ARTE ou o que compreende
como CULTURA, talvez a primeira associação seja uma representação
tradicional, como ópera, Mozart ou o quadro de Monalisa.
Certamente que não é só isso!
A expressão artística pode ser vivenciada de muitas formas, desde o grafite
até espetáculos circenses, pois, cada indivíduo é único (a) e sendo assim,
traz como parte de sua singularidade habilidades, talentos e expressões
diversificadas para transformar em arte suas vivências, perspectivas,
sentimentos ou mesmo posicionamentos sociopolíticos.
Da mesma forma é preciso compreender que cultura diz de realidades
Micro e Macro, ou seja, há de se legitimar as "microvivências" culturais dos
povos, territórios, grupos, comunidades, etc. Portanto, ao desenvolver um
trabalho de Artecultura em uma unidade de Fundação CASA, a proposta de
oficina deve contemplar a realidade e contexto biopsicossocial desses
sujeitos, ou seja, as variáveis territoriais, a fase de desenvolvimento, sua
história, sua trajetória... vê-lo integralmente.

Fundação CASA 
Lorena SP



Reunião Técnica SCFV            
        
Reunião com as equipes técnicas dos Centro
de Referência de Assistência Social 1 e 2
para conjuntamente planejar as ações do
Projeto de SCFV.

Retorno das atividades com as Crianças do
CRAS 2         
        
Foi um período de aproximação para conhecer
e acolher as crianças participantes do projeto no
ano de 2020.

Retorno das atividades com os(as)
Adolescentes do CRAS 1         
        
Foi um período de aproximação para conhecer
e acolher também os(as) adolescentes
participantes do projeto no ano de 2020.

O QUE MAIS ROLOU...



O Instituto Dialogare considera de suma
importância o trabalho em articulação com
outras instituições, equipamentos,
coletivos, etc. Sendo assim, para planejar
ações direcionadas à demanda, realizou
planejamentos em conjunto à Subsecretaria
de Juventudes e Aldeias Infantis SOS. 
Entre essas ações, importante ressaltar a
Comissão de Planejamento do Plano
Municipal de Juventudes, a qual tem sido
articulada com demais instituições sociais,
coletivos, grupos religiosos, entre outros, bem
como o COMJUV. 

FE
VE
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Atuando também através das mídias sociais,
acessando tanto a demanda como públicos em
geral, a equipe do Instituto Dialogare produziu
conteúdos socioeducativos para o período de
carnaval, refletindo sobre respeito, produção
independente de fantasias e alegorias,
criatividade, entre outros.



O QUE MAIS ROLOU...

Grupo de Vivência de Diálogo           
        
Fevereiro, devido ao recesso de carnaval, foi um
mês de curto prazo para os processos
necessários ao desenvolvimento do projeto em
relação às escolas.
Contudo, foram realizados 9 encontros
dialogais e 2 Ações Comemorativas de
Carnaval.

Apresentação do Projeto às Gestões
 

Entre as etapas de desenvolvimento do Projeto
está prevista a Apresentação da Proposta e
Plano de Trabalho às Gestões das escolas com
as quais será desenvolvida parceria ao longo do
ano. 
Portanto, foram realizadas articulações com as
instituições escolares  Municipais Governador
Mário Covas, Maria Antonieta e as escolas
Estaduais Arnolfo Azevedo e Luis de Castro
Pinto.

Reunião Técnica Subsecretaria de
Juventudes        

        
Reunião com Subsecretaria de Juventudes
para traçar em parceria as possíveis ações para
serem desenvolvidas com os(as) adolescentes
atendidos pelo Projeto.

Cooperação Técnica com Aldeias Infantis
SOS        

Reunião com Subsecretaria de Juventudes
para traçar em parceria as possíveis ações para
serem desenvolvidas com os(as) adolescentes
atendidos pelo Projeto.



MA
RÇ
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O desenvolvimento do projeto estava em sua fase inicial,
de aproximação, apresentação e levantamento de
expectativas- temas/assuntos, para traçar e
compreender as necessidades específicas de cada
grupo.
Diante da compreensão da multiplicidade e extensão de
realidades acessadas pela atuação nos espaços, bem
como a singularidade da metodologia da Instituição, a
equipe participou semanalmente de formações e
capacitações internas, assim como o planejamento para
o desenvolvimento das atividades é realizado grupo
após grupo, respeitando a dinâmica e especificidade
apresentadas por seus participantes, nos caminhos e
propostas traçados.
Entretanto, no mês de março também ficou evidente a
situação de saúde pública referente do novo Vírus
COVID-19 e seus respectivos desdobramentos, entre
eles o Decreto Municipal de Lorena/SP, N°7403 DE 17
DE MARÇO DE 2020, onde “Decreta emergência em
saúde Pública e dispõe sobre a adoção, no âmbito da
Administração Pública Municipal, de medidas
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio
pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como sobre
recomendações ao setor privado.”



O cenário conseqüente do isolamento e posteriormente
quarentena por conta da saúde pública, impactou não somente
em questões práticas e imediatas, como também, na saúde
socioemocional dos indivíduos. Nessa compreensão, e sobretudo,
por uma responsabilidade e preocupação com a demanda
diretamente atendida, o Instituto Dialogare traçou estratégicas
para continuar sua prática de “Ir ao encontro para Dialogar”, se
adequando aos recursos possíveis em meio a essa crise social. 
A partir disso, foi criado o Grupo de Apoio Socioemocional no
Whatssap.
Outras estratégias foram os conteúdos Socioemocionais no
Instagram e site institucional, vídeos em pascerias e
PODCAST.
Importante ressaltar, que as medidas institucionais descritas
nesse relatório foram previamente informadas à gestão das
escolas parceiras, Secretaria de Educação, Centro de Referência
de Assistência Social- CRAS e Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social- SADS.



O QUE MAIS ROLOU...

Grupo de Vivência de Diálogo           
        
Março, com curto período de
atividades presenciais, devido a
paralização foram realizados 8
encontros dialogais.

Ação
 

Realização do evento: Tarde
Cultural- IDENTIDADES
FEMININAS.

Grupo de Apoio Socioemocional 
 

Foram realizados 8 encontros
dialogais.



PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL
ABRIL • MAIO • JUNHO
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Seguindo os direcionamentos dos Decretos Municipais e Estadual, em
concordância com a Organização Mundial de Saúde, o Instituto Dialogare
suspendeu a realização de suas atividades presenciais no dia 17 de março
de 2020, permanecendo até a segunda quinzena do mês de julho.
Como previsto no plano de trabalho, a atuação com a demanda acontecia
nos espaços escolares e Centro de Referência de Assistência Social-CRAS,
pois eram realizados grupos socioeducativos de vivência com crianças e
adolescentes. A instituição traz em sua essência o ENCONTRO,
compreendendo o indivíduo em sua totalidade, sem descaracterizá-lo
de suas particularidades e especificidades, território, histórias, enfim,
colocando-se á disposição de construir o diálogo a partir do lugar em que o
outro está.
Buscando manter esse princípio mesmo num momento de colapso
social por conta do COVID19, o Instituto Dialogare focou em compreender
a dinâmica vivenciada, traçando estratégias para continuidade de suas
atividades, de forma acessível e articulada com os respectivos parceiros
em vigência, bem como, formar e capacitar sua equipe para atuar com a
flexibilidade e adaptação que o período exigiu, diante dos obstáculos
evidentes.
O cenário consequente do isolamento e posteriormente quarentena por
conta da saúde pública, impactou não somente em questões práticas e
imediatas, como também, na saúde socioemocional dos indivíduos. Nessa
compreensão, e, sobretudo por uma responsabilidade e preocupação com
a demanda diretamente atendida, o Instituto Dialogare traçou estratégicas
para continuar sua prática de “Ir ao encontro para Dialogar”, se
adequando aos recursos possíveis em meio a essa crise social.
A partir disso, no dia 18 de março foi criado o Grupo de Apoio
Socioemocional no WhatsApp, divulgado nas mídias e plataformas digitais
da Instituição. Outras estratégias foram os conteúdos Socioemocionais
no Instagram e site institucional, vídeos com pascerias e PODCAST, Todas
essas ações aconteceram do dia 17 de MARÇO, ABRIL, MAIO até
JUNHO. 



Funcionamento de segunda-feira à sexta-feira, das 09h
às 18h;
Grupo de Apoio Socioemocional: Encontros temáticos
diários, das 16h às 17h;
15 Minutos de alívio: Encontro pontual em algum
momento do dia, para dialogar, desabafar, conversar,
partilhar, etc.;
Alerta de conteúdo: Sinal para conteúdos inadequados
e/ou que desrespeitam os combinados do grupo.

GRUPO DE APOIO SOCIOEMOCIONAL

A iniciativa tem a seguinte proposta:



GRUPO DE APOIO
SOCIOEMOCIONAL

#todosjuntos
TEMAS

Ansiedade• Desapego•
Cotidiano• Autopercepção•
Mudanças• Relações• Medo

do Futuro• Identidade•
Equilíbrio• Gostos

Peculiares• Identidade•
Culturas Familiares• Tema

Livre• Ciclos• Paciência•
Desafios• Comunicação Não

Violenta• Autopercepção•
Campanha FAÇA BONITO

 
 



PODCAST

#todosjuntos
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CONTEÚDO
SOCIOEMOCIONAL



O QUE MAIS ROLOU...

Ação Humanitária     
        
O Instituto Dialogare esteve junto a Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento Social para
entregar cestas-básicas às famílias atendidas.

Articulação com as escolas      
        
As articulações com as esquipes escolares
continuaram, assim as instituições tinham a
possibilidade de trocarem informações e
traçarem estratégias de acesso a demanda.Ação Dia Internacional da Educação

        
Para celebrar e refletir sobre educação, ainda
mais num cenário tão desafiador, os
educadores e adolescentes atendidos pela
instituição, gravaram vídeos com a seguinte
provocação: como a educação transforma
sua vida?

Ação Dia Internacional da Educação
       
Outra datas celebrada foi o Dia do desafio:
Challenge Day, que além do texto DESAFIO X
DIFIULDADE, publicado no site, integrou uma
ação interdisciplinar. 
Para desenvolver essa ação, foram convidadas
duas profissionais e parceiras da Instituição. As
convidadas produziram um vídeo onde
respondem ao seguinte questionamento: “Qual
o desafio e dificuldade presentes no seu setor
de atuação?”.
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SEGUNDO SEMESTRE
 



AÇÕES 

2020

REDES SOCIAIS



No segundo semestre, além do desenvolvimento dos
Acompanhamentos Domiciliares, o Instituto Dialogare também
esteve presente nas redes sociais através das lives, e eventos on
line.
Em agosto foi realizada da Live "Juventudes: vida em
expressão", celebrando o Dia Internacional da Juventude. Em
2020 a data foi celebrada sob o tema “Engajamento dos Jovens
pela Ação Global”. O objetivo é destacar as maneiras pelas quais
as vozes e o ativismo do grupo estão fazendo a diferença e
aproximando o mundo dos valores e da visão da Carta das
Nações Unidas. Dessa maneira é apropriado destacar um dos
conceitos base que foi utilizado na pesquisa  realizada pelo
projeto Observatório Juventudes do Instituto Dialogare:
“Adolescências (não) reveladas: aproximação para (re)
conhecer os adolescentes do Município de Lorena”:
Aproximar, sem condições pré estabelecidas, é condição primeira
para conseguir (re)conhecer e permitir que
adolescências/juventudes se reconheçam. Aproximar exige
desconstrução de conceitos e vivências pessoais e desejo de se
deslumbrar com as diferentes maneiras de ser que existem nos
universos culturais desta demanda. Aproximar é (re)conhecer a
riqueza da unicidade de cada um e mais a unidade deste grande
mosaico de cores e texturas que formam nossas
adolescências/juventudes. (Instituto Dialogare -Observatório
Juventudes, 2020, p. 69). 
É importante ressaltar as pluralidades das Juventudes. Estudos
recentes afirmam que a palavra Juventude no singular não
comportaria as infinitas formas de ser jovem, e que Juventudes no
plural corresponderia o mais adequado diante de tamanha
diversidade de idéias e sentidos dentro da mesma categoria
social. (DAYRREL, 2003, p.24).



Também em agosto a instituição foi convidada a participar do
programa Rádio DOM, projeto dos Salesianos de Lorena SP. 
A partir da temática "Violência Juvenil: um resultado da
marginalização da juventude pela sociedade de consumo",
a equipe partilhou sua experiência de atuação com os
adolescentes da Fundação CASA, como desenvolve o projeto e
atividades a partir de uma metodologia pautada na autonomia,
liberdade e Artecultura.  Junto aos demais convidados, foi um
encontro riquíssimo de crescimento profissional.
Em seguida, aconteceu o Webnário "Juventudes em Prosa:
Aproximação e suas múltiplas vozes". Um evento on line que
contou com a participação do Professor Dr. Maurício Perondi,
para dialogar sobre os dados da Pesquisa Adolescências
(Não)reveladas juntamente a uma leitura crítica e múltipla do
contexto consequente da Pandemia e Isolamento Social nas
vivências das juventudes.
Ao longo do mês de outubro e novembro foram elaborados e
publicados conteúdos de mídias nas redes sociais da Instituição,
falando sobre a Reforma do Ensino Médio. No dia 10 de
novembro foi transmitida uma Live pelo Instagram da instituição,
onde o Psicólogo Cleber Alvarenga e o convidado Coordenador de
escola e Biólogo José Ricardo dialogaram sobre as mudanças,
duvidas e demais variáveis dessa nova estrutura do Ensino
Médio e BNCC.
Para encerrar o semestre, a Educadora Social Camila Saraiane e o
Psicólogo Cleber Alvarenga trasmitiram um live falando sobre "O
contexto atual das Instituições Sociais", partilhando a
experiência de atuação em meio à pandemia.





ACOMPANHAMENTO
DOMICILIAR 

2020





Aconteceu, em junho, uma reunião integrada, entre a Comissão
de Monitoramento e Setor de Contabilidade da prefeitura, No dia,  
foram direcionadas orientações para um novo formato de
atuação através de Acompanhamento Domiciliar, já observando
as especificidades de atuação do Instituto Dialogare. 
A partir daí, a instituição se concentrou em ajustar os pontos
necessários no Plano de Trabalho, isso entre os dias 16 e 19 de
junho. 
No período de aguardo sobre aprovação do plano, a instituição
deu sequência na organização interna para esse novo formato de
trabalho.  
Por ser uma configuração diferente de atendimento para o INDI,
com o objetivo de se familiarizar com a dinâmica de trabalho, nos
dias de 06 a 09 de julho, a equipe desenvolveu algumas atividades
voltadas ao Acompanhamento Domiciliar.  
O plano de trabalho de Acompanhamento Domiciliar trouxe como
estratégia para seus objetivos, desenvolver as atividades em três
perspectivas: Apoio Educacional; Projeto de Vida e Apoio
Socioemocional.
Essas três propostas reúnem um objetivo central que é reduzir
danos e potencializar fatores de proteção para garantir um
desenvolvimento saudável e possível aos (às) adolescentes
acompanhados (as).



A proposta de Apoio Educacional tem a perspectiva de ser
um meio de comunicação entre a escola e seus (as) alunos
(as), uma ponte, levantando informações sobre acesso aos
conteúdos on line, dificuldades apresentadas e/ou auxiliar na
realização das atividades. Assim, dar continuidade à parceria e
co-responsabilidade no atendimento social, porém, nesse
novo formato de trabalho, fora do espaço da escola. 
Como Apoio Socioemocional compreende-se identificar os
fatores de risco ao desenvolvimento biopsicossocial presente
no cotidiano do indivíduo, podendo assim, conforme a
metodologia utilizada pela instituição, realizar intervenções
lúdicas e didáticas de acordo com a faixa etária e
especificidades apresentadas no acompanhamento. Também
torna-se possível desenvolver articulação com a rede (pública
ou privada), com demais instituições ou quaisquer outras que
se façam necessárias.
Projeto de Vida tem como objetivo convidar o (a)
adolescente a se conhecer, reconhecer sua história familiar e
refletir sobre quais caminhos, vivências e possibilidades
deseja experimentar.

Para elaboração da proposta foi utilizando como instrumento
metodológico arteterapia, escrita criativa e produção artística.
Com os temas voltados à importância do lúdico e do brincar;
Integração da linguagem às ferramentas e plataformas digitais
(Facebook, Instagram e whatsapp); Pesquisa Adolescências (Não)
reveladas: aproximação para (re) conhecer os adolescentes do
município de Lorena. 
Importante ressaltar a base teórica utilizada: Psicodrama,
Pedagogia da Libertação, Antroposofia e também a Pesquisa
citada anteriormente.



Na continuidade do desenvolvimento do Projeto e través dos
planejamentos, integrando os objetivos elencados no plano de
trabalho com as informações e dados identificados nesse período
de experiência, as estratégias de Apoio Educacional, Projeto de
Vida e Apoio Socioemocional, foram reestruturadas a partir da
avaliação em equipe. 
Nessa perspectiva foi elaborado o Livreto “Meu Projeto de
Vida”. A proposta foi elaborada de acordo com os objetivos de
possibilitar atividades sociointegrativas, onde as reflexões
abordam o fortalecimento dos vínculos familiares, a relação
intergeracional, integrando a linguagem das mídias sociais,
reconhecimento e expressão dos sentimentos e emoções;
Autocuidado e medidas de prevenção ao COVID 19.
A proposta foi adaptada conforme o meio de comunicação que
mais utilizam e se expressam hoje, ou seja, as redes sociais,
partindo então da provocação: “Meu Feed pessoal”, com
referência do Instagram e Facebook.
Pensar projeto de vida é um tema que aparece de diversas
formas entre os adolescentes, ora como ansiedade e
preocupação, ora possibilidades, no espaço escolar, nas
conversas entre amigos, contudo, na maioria dos casos, o assunto
está reduzido ao campo profissional do sujeito. 
Por isso, no material pensado para os adolescentes a proposta de
pensar Projeto de Vida aborda os diversos contextos da vida,
família, amigos, emoções e sentimentos, enfim,
enxergando o sujeito em sua integralidade.
Com a intenção de contribuir a partir desse material, com as
diversas realidades de adolescentes no município, foram
integrados à demanda do projeto os adolescentes atendidos na
unidade de Fundação Casa de Lorena.



Como setembro traz a campanha SETEMBRO AMARELO, as
atividades dos livretos também foram pensadas nessa temática.
Foram produzidos Livretos que abordasse a valorização da vida,
autopercepção, autocuidado e fatores de proteção no dia a dia
dos adolescentes. O tema do mês foi: “Meu Projeto de Vida-
Desafios Vol 2” e para os adolescentes atendidos na unidade
Fundação Casa: “Meu diário de Bordo- emoções”.
A proposta foi a seguinte: “VAMOS FALAR SOBRE
AUTOCUIDADO?", junto ao planejamento do material a
instituição também realizou uma Campanha em suas redes
sociais.
Diante da compreensão de que a fase da adolescência e
juventude está permeada por concepções estigmatizadas, cheias
de estereótipos e expectativas que se constituem fatores de risco
à saúde psicológica dos mesmos, o objetivo desse material lúdico
e dinâmico foi proporcionar reflexões sobre autopercepção e
valorização de sua identidade, reconhecendo aquilo que gosta, as
pequenas coisas que causam bem estar e hábitos simples que
podem ser proteção no dia a dia.
A instituição foi convidada também pela equipe do Projeto
Macvest para ministrar uma formação aos jovens cursistas, a
partir da temática: "Ansiedade em ano de vestibular", onde a
equipe do Instituo Dialogare trouxe uma fala sobre quais as
construções sociais acerca da adolescência/juventude e suas
vivências, seu projeto de vida, escolhas e comportamento que
influenciam diretamente na saúde emocional, desenvolvendo
quadros como a ansiedade. A ação contou com a participação de
mais de vinte jovens, que contribui para ser uma troca construtiva
sobre o tema.



Em Outubro a proposta do livreto para o mês abordou as
Emoções. A partir de personagens que dão vida às emoções:
Raiva, Alegria, Medo, Empatia, Tristeza e “Nojo”, a proposta trouxe
a reflexão do quanto é importante saber reconhecer, dar
nome e expressar os sentimentos e emoções de acordo
com cada fase do
desenvolvimento. Foi utilizada uma linguagem e instrumentos,
como por exemplo, a música, que a partir da subjetividade
possibilita à pessoa acessar e compreender o que está sentindo,
o motivo daquele sentimento e como lidar com isso. Esse livreto
teve como título: “ Meu Diário de Bordo- Emoções VOL.3”.
Importante ressaltar que uma das propostas para as
atividades elaboradas para o Acompanhamento Domiciliar
é a inclusão e integração tecnológica, por isso, utilizamos o
recurso de QR Code e colocamos uma instrução de como criar e
utilizar.
Para os adolescentes da Fundação Casa, o material teve como
proposta a produção artística Cultural: 
A atividade teve como objetivo, incentivar, reconhecer e valorizar
as diversas expressões artísticas, em especial, a partir da
percepção e realidade de cada adolescente atendido pelo projeto. 
A partir da produção deles, com autorização da direção da
Fundação Casa, a instituição realizará uma Exposição com o tema:
“Da minha janela, a cultura que eu vejo:”,  apresentando em suas
mídias sociais os trabalhos artísticos dos jovens.



Para a realização das atividades em parceria com a unidade
de Fundação CASA, a equipe tem produzido vídeos de
tutoriais específicos, que podem ser assistidos na
plataforma Youtube, a qual a coordenação pedagógica da Casa
consegue acessar e exibir aos adolescentes e realizar as
atividades.
O Instituto Dialogare em parceria com a Subsecretaria de
Juventude de Lorena atende também em seu Projeto de
Acompanhamento Domiciliar, adolescentes beneficiários do
Programa Ação Jovem. Atendendo a lista enviada pela
subsecretaria, foram visitados os 19 adolescentes que constavam
na lista e estavam de acordo com as condicionalidades do Plano
de Trabalho.
Além do material impresso, a equipe pedagógica produziu
vídeos de tutoriais contando sobre a proposta, como foi
planejada e construída. Esses vídeos estão disponíveis nas mídias
sociais da instituição.
Assim como valorizar e construir juntos aos parceiros, é de
extrema importância ser ponte, articular e estar juntos aos
adolescentes e jovens atendidos, diante dessa compreensão, no
mês de outubro o Instituto Dialogare fez uma campanha em suas
redes sociais e conseguiu arrecadar livros para o Projeto de
Biblioteca Comunitária da educanda Manuela, do bairro Novo
Horizonte.



No mês de novembro, a equipe planejou fazer uma retomada dos
conteúdos trabalhados até então, refletindo o quanto se
caminhou junto e quanto aprendizado foi partilhado nessa
experiência, diante de um cenário tão desafiador às relações,
trabalho, estudo, vivências.
O último livreto para o desenvolvimento do Projeto com os (as)
adolescentes foi “Meu Diário de Bordo- Checklist”, seguindo a
proposta de retomada, foi elaborado um roteiro de conteúdos
diversos como filmes, livros, séries, mídias que falam sobre
os temas propostos nos livretos anteriores. 
No mês anterior, a proposta para os adolescentes da Fundação
CASA teve como proposta a produção artística Cultural: A
atividade teve como objetivo, incentivar, reconhecer e valorizar as
diversas expressões artísticas, em especial, a partir da percepção
e realidade de cada adolescente atendido pelo projeto. 
A partir da produção deles, com autorização da direção da
Fundação Casa, a instituição realizará uma Exposição com o tema:
“Da minha janela, a cultura que eu vejo: ”apresentando em suas
mídias sociais os trabalhos artísticos dos jovens.  A proposta
permanece, integrada a segunda etapa: a realização de um
SARAU on line. Com participações especiais de diversas
expressões artísticas que serão exibidas através da plataforma
Youtube.
Para essa proposta de SARAU foram convidados jovens e
educadores que já passaram pelo projeto e pela Instituição, assim
como coletivos e artista da cidade, que fazem da expressão
artística um respiro de sonho, transformação e possibilidades.
Apesar do convênio que subsidia o Projeto se encerrar em
Novembro, a instituição estendeu de forma autônoma e com seus
próprios recursos, o atendimento a demanda atendida, mantendo
inclusive a parceria com a Fundação CASA em demais ações.



RESULTADOS

2020



Foram realizadas duas aplicações de Pesquisa de Avaliação do
desenvolvimento do projeto. Para elaboração da avaliação e
relatório foi utilizado como embasamento o PLANO MUNICIPAL
DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE LORENA, a partir de
uma Avaliação participante, direcionada a minimizar a distância
entre avaliadores e beneficiários. Segundo o plano, uma
avaliação de processo visa aferir a eficácia da proposta;
com o objetivo principal de detectar os fatores facilitadores
ou de impedimento à implementação, observando o alcance
de seus resultados da melhor maneira possível, buscando saber o
quanto e com que qualidade seus objetivos foram cumpridos.
Esse formato traz os seguintes indicadores: Eficiência,
Eficácia, Efetividade e Indicadores sociais.
A eficiência diz respeito às qualidades de um programa,
examinada sob os parâmetros técnicos de tempo e de custos.
Sendo assim, é possível dizer que este aspecto foi alcançado, uma
vez que diante de um cenário e modelo novo de atuação, a
metodologia utilizada para o desenvolvimento do projeto foi
rapidamente adaptado, devido à leitura técnica da equipe que
considerou as variáveis apresentadas pelas famílias e
adolescentes, bem como o relato das escolas parceiras, e assim,
elaboraram um material autoral e lúdico. Para o desenvolvimento
da proposta foram elaborados Livretos com temas específicos a
cada mês.



A eficácia é um indicador que busca a relação entre as metas
previstas, a aplicação de recursos e o que é realizado, também é
um indicador de produtividade das ações desenvolvidas. Desta
forma, mais um indicador presente no desenvolvimento das
atividades. Contemplam os objetivos de possibilitar atividades
sociointegrativas, onde as reflexões abordam o
fortalecimento dos vínculos familiares, a relação
intergeracional, integrando a linguagem das mídias sociais,
reconhecimento e expressão dos sentimentos e emoções;
Autocuidado e medidas de prevenção ao COVID 19. 
Ainda sobre a proposta, foi considerada também a linguagem,
utilização de expressões artísticas como desenhos e pintura,
saberes populares, atividades intergeracionais, integração da
linguagem das mídias sociais, entre outros.
Ressaltamos aqui o relato por mensagem de uma
adolescente:
“Achei essa iniciativa de “vcs” muito interessante e gostei
bastante de como os temas vão além, saem do comodismo do dia a
dia.”
(S.J.S- 17 anos)

A efetividade é identificada a partir dos resultados e do impacto
das ações executadas, observada nos gráficos que serão
apresentados abaixo e nas respostas obtidas pela demanda
acessada. Importante ressaltar que o público alvo de atendimento
são adolescentes de 12 a 18 anos, portanto o formato de
avaliação foi adaptado de forma que fosse possível a
compreensão e participação. Tais indicadores foram avaliados na
elaboração do modelo de avaliação aplicado, por parâmetros de
Qualidade (correspondente a eficiência), Reflexão
(correspondente a Eficácia) e Engajamento  Adesão
(correspondentes a Efetividade).



Já o Indicador Social é um recurso metodológico que informa
algo sobre um aspecto da realidade social, é um instrumento
programático operacional para planejamento, execução,
monitoramento, avaliação de políticas públicas.
Certamente que o material desenvolvido pelo Instituto Dialogare
constitui-se como Indicador Social, pois levar o sujeito a
desenvolver a interação consigo, com o outro e com o meio, de
modo a despertar ou reforçar a sociabilidade a partir da reflexão
da condição de sujeito de cada um, em cada fase de
desenvolvimento, num contexto jamais vivenciado por essa
geração, é justamente potencializar fatores de proteção para
garantir um desenvolvimento saudável e possível às crianças e
adolescentes acompanhadas.
Para esse indicador, na segunda avaliação também teve a
perspectiva de escuta da relação familiar através das perguntas
dissertativas: “Qual o maior desafio em relação ao contexto
de pandemia”, para que os responsáveis pudessem expressar
como têm vivenciado esse período; A segunda pergunta foi “O
que você gostaria que tivesse a mais no projeto”, assim
podemos fazer uma construção coletiva e coerente das
necessidades apresentadas.
As resposta ao maior desafio no contexto de Pandemia foi
unânime, sendo a dificuldade de convivência por todos estarem
em restringidos à casa. Já em relação a outras possibilidades de
atividades para o projeto as respostas foram: temas sobre família,
arte, maquiagem e oficinas praticas.
Abaixo, apresentamos os anexos e mídias de comprovação em
relação aos resultados obtidos:



Modelo de Avaliação 1.

Modelo de Avaliação 2.



 Resultados da Primeira Avaliação

 Resultados da Segunda Avaliação





Relato de  uma mãe:
“Achei super interessante gostamos muito as

crianças se divertiram, “vcs” são muito
atenciosos”
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