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Introdução: Caracterizou se como um projeto de intervenção psicossocial, voltado para
adolescentes de famílias usuárias do CRAS Território I de Coronel Fabriciano. Na
capacitação dos jovens, foram realizadas oficinas de dinâmica de grupo, abordando
variados temas e ações no intuito de que os jovens pudessem refletir sobre a sua
realidade e sobre a importância da família fortalecida e emancipada, para a construção
de um bem estar social.
 Objetivo: O trabalho teve por objetivo a inserção dos alunos no contexto das políticas
sociais, incentivando-os ao comprometimento com o bem estar social e a
transformação da realidade, e incrementou ações de proteção social, favorecendo o
empoderamento, emancipação e fortalecimento das famílias.
 Metodologia: Utilizando como orientação teórica da Oficina de Dinâmica de Grupo e
o programa de Qualidade na Interação Familiar, teve como método a realização de seis
oficinas de grupo, com adolescentes em risco de vulnerabilidade dentro do território I
do CRAS de Coronel Fabriciano. Cada oficina contou com a duração aproximada de
uma hora e dois alunos extensionistas.
  Resultados: Do grupo inicial de doze adolescentes, quatro jovens mantiveram a
frequência nas oficinas de Dinâmica de grupos. Em comum, os quatro jovens possuíam
o fato de que esperavam uma criança. Foram trabalhados com eles temas como
identidade, diversidade, família e paternidade/maternidade. Outros temas surgiram,
como problemas com os pais, com a escola, depressão e automutilação, ostentação. No
entanto não foi possível trabalhar todos esses temas, devido ao número de encontros,
insuficientes para abordar temas tão complexos. Conclusão: Revelou uma
oportunidade gratificante para os alunos extensionistas, que puderam ver na prática o
trabalho psicossocial exercido dentro do CRAS.  Não se trata da clínica, do trabalho
voltado para a saúde mental do sujeito. A importância maior é o desenvolvimento da
comunidade e do bem estar social. 
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