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Introdução: Este projeto caracterizou-se como um projeto de intervenção psicossocial,
voltado para famílias usuárias do CAIS (Casa de Arte e Inclusão Social), em condição
de vulnerabilidade social. Foram realizadas dinâmica de grupo e rodas de conversas
sobre temas e ações que favoreceram o empoderamento, a emancipação e o
fortalecimento das famílias. O projeto aconteceu nos dois semestres letivos de 2018, na
sede do CAIS, no São Domingos- Coronel Fabriciano; os encontros foram com os pais
e responsáveis das alunas que fazem a aula de Ballet ofertada pela instituição. Teve a
participação da dupla de alunos do 5º período do curso.  Objetivo: O trabalho alcançou
os objetivos de inserir os alunos no contexto das políticas sociais, incentivando-os ao
comprometimento com o bem-estar social e transformação da realidade; incrementou
ações de proteção social que visam à garantia da vida, redução de danos e prevenção
de riscos, favorecendo a emancipação e o fortalecimento familiar. Metodologia: Com
orientação teórica da Oficina de Dinâmica de Grupo, proposta por Afonso (2006), o
projeto se realizou por meio de rodas de conversas e oficinas de grupo com pais e
responsáveis, com uma duração de uma hora e meia, tendo a coordenação de dois
alunos extensionistas. Os alunos se propuseram a ouvir o que o público alvo tinha
interesse em tratar nos encontros; temas como: limites na educação dos filhos, abuso
sexual, respeito, discriminação e más companhias, foram levantados. Foram levados
vídeos sobre os temas, além de cartilhas disponibilizadas pelo governo federal.
Resultados: O grupo não se manteve o mesmo durante todo o projeto, os pais e
responsáveis variavam de três a seis integrantes, sendo duas mulheres fixas. Uma avó e
uma mãe, elas compareceram em todos os encontros; a dupla as tiveram como
referência. As demandas foram estabelecidas com base nessas duas responsáveis.
Foram tratados temas como: limites na educação dos filhos, abuso sexual, respeito,
discriminação e más companhias. Todos os temas tratados foram amplamente
discutidos, e contaram com a participação efetiva dos integrantes. Ao final de cada
tema, sempre tinha uma ilustração, seja vídeo, alguma dinâmica de grupo, ou cartilha.  
Conclusão: O projeto foi enriquecedor para a comunidade,e para os alunos. Além da
promoção do bem estar das famílias atendidas, ajudando-as no empoderamento, na
emancipação e no fortalecimento dos vínculos; foi possível incentivar os alunos no
comprometimento com o bem-estar social e transformação da realidade em que vivem.
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