
APRESENTAÇÃO KIT

VAMOS ABRIR A RODA



QUEM SOMOS

Nossa missão é colaborar com o desenvolvimento de 
crianças e adolescentes com experiência de acolhimento, 
a fim de fortalecê-los para que se apropriem e transformem 
suas histórias.

Fundado em 2005, o Instituto Fazendo História teve mais de:
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VISÃOVISÃOVISÃOVISÃO

v
Toda criança e adolescente 

tem o direito de se desenvolver 
plenamente, em família e na 

comunidade.

VALORESVALORESVALORESVALORES

√ √ √ √ Compromisso com as crianças          
e adolescentes.

√ √ √ √ Direito de acesso às histórias 
de vida.

√ √ √ √ Franqueza nas relações.
√ √ √ √ Compartilhar conhecimento.
√ √ √ √ Trabalho voluntário qualificado.



COMO FAZEMOS

Fortalece a convivência familiar e 
comunitária de crianças e 
adolescentes com perspectivas de 
permanência em acolhimento 
institucional até a maioridade.

72
CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES 
APADRINHADOS

Acompanha e facilita o processo de 
transição de jovens acolhidos para 
a vida adulta, autônoma e inserida 
na comunidade.

41 JOVENS 
ACOMPANHADOS

Oferece meios de expressão para 
que crianças e adolescentes 
acolhidos conheçam e se 
apropriem de suas histórias de 
vida.

1034
CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES 
ATENDIDOS72 APADRINHADOS 41 ACOMPANHADOS 1034 ATENDIDOS

Oferece psicoterapia individual e 
familiar a crianças e adolescentes 
com vivência de acolhimento.

172
CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES 
ATENDIDOS

Oferece processos de formação e 
supervisão para profissionais da 
área do acolhimento.

927 PROFISSIONAIS 
FORMADOS

Serviço de acolhimento para 
crianças de 0 a 3 anos, em famílias 
voluntárias, até sua reintegração 
familiar ou adoção.

13 CRIANÇAS 
ACOLHIDAS



PROGRAMA FORMAÇÃO

O Programa Formação se dedica ao
acompanhamento dos educadores e
técnicos dos serviços através de
formações pontuais, supervisões
institucionais e oficinas.

Pretende contribuir para uma
mudança de paradigma na realidade
do acolhimento – da perspectivado acolhimento – da perspectiva
assistencialista para a de garantia de
direitos das crianças e
adolescentes .

A formação dos profissionais que trabalham no acolhimento é essencial para o
desenvolvimento de um bom trabalho com as crianças e adolescentes. Para além de
encontros, oficinas e cursos, ela deve acontecer de forma constante no cotidiano do
serviço, através de escuta dos educadores, conversas sobre as dificuldades,
construção e avaliação de estratégias.

É papel da equipe técnica realizar o acompanhamento dos educa dores.



Este tempo de parar e escutar toda a equipe é funda mental para :

• cuidar de quem cuida
•Tomar distância da prática e encontrar alternativas para os desafios do cotidiano
• organizar a rotina e as ações de trabalho de acordo com o público atendido

Assim, podemos construir um projeto educativo que seja compartilhado por todos, ao 
invés de estabelecer uma lista de regras que todos tem que obedecer.

Isso só é possível quando saímos do registro da urgência e valorizamos os encontros Isso só é possível quando saímos do registro da urgência e valorizamos os encontros 
como uma possibilidade de construir um grupo de trabalho - parceiro e eficiente.



KIT VAMOS ABRIR A RODA!

Materiais de qualidade podem nos ajudar a
ter mais conhecimento, podendo
desenvolver assim ações adequadas e
conscientes.

No entanto, de nada nos servem vídeos,
textos e publicações de qualidade se não
tivermos profissionais qualificados que
deem sentido a elas , que tenham clareza
do seu papel e do objetivo do seu trabalho,
que tenham sensibilidade e flexibilidade
para lidar com as sutilezas e especificidades
das diferentes histórias e contextos e quem
construam, junto de suas equipes, planos
de trabalho pautados em um parâmetros
profissional.

Este kit é um convite para abrir a roda! Vamos lá?



ESTE KIT CONTÉM

• Publicações com as sistematizações dos Programas do 
Instituto Fazendo História

• 1 pen drive com materiais de apoio para formação da 
equipe

• 40 fichas com situações para discussão com relação 
aos temas: Ritos de passagem, sexualidade, aos temas: Ritos de passagem, sexualidade, 
agressividade, adolescência, histórias de vida, bebês, 
brincar, trabalho com famílias. 



MATERIAIS DE APOIO

Além dos materiais disponíveis no kit, você pode acessar o nosso site e canal do
youtube para novas publicações, textos e vídeos.

Novos materiais encontrados por sua equipe também podem ser incluídos no pen
drive, aumentando sempre o repertório de recursos e atividades.

Vamos pesquisar mais?



PARA COMEÇAR…

Para iniciar o uso dos materiais, é importante:

• Conhecer o kit e planejar os encontros,
articulando as demandas observadas no serviço
de acolhimento
• Providenciar materiais e equipamentos
necessários para a realização das atividades
• Estruturar e apresentar a proposta de• Estruturar e apresentar a proposta de
formação para a equipe (formato, datas,
horários).

No pen drive há modelos de planejamento e
de cronograma para os encontros.



PLANEJANDO UM BOM ENCONTRO…

O planejamento dos encontros deve levar em consideração as demandas 
observadas e os objetivos a serem alcançados. Para cada um dos temas, no pen
drive, há modelos de planejamento que podem ser replicados ou servir de 
inspiração para novos planejamentos. Sugerimos que os encontros contemplem:

1 – Aquecimento: atividades/ quiz
2 – Conteúdo técnico: textos, vídeos, etc2 – Conteúdo técnico: textos, vídeos, etc
3 – Discussão em grupo
4 – Construção de estratégias

Para cada uma destas etapas, há no kit materiais de apoio para compor o encontro 
e facilitar a discussão em cada um dos temas.



ATIVIDADES

Atividades nos ajudam no processo de integração e
construção de vínculos entre os membros da
equipe. Além disso, permitem abordar, de forma
lúdica, temas importantes do cotidiano do serviço.

As atividades podem ser divertidas e trazer aos
encontros um clima leve e prazeroso . Isso é
importante, pois além do encontro ser um espaço de
cuidado e acolhimento para a equipe, é somente acuidado e acolhimento para a equipe, é somente a
partir do contato com sua própria criatividade,
prazer e possibilidade de brincar que os
educadores poderão oferecer este espaço para
as crianças e adolescentes.



CONTEÚDOS TEMÁTICOS – MATERIAIS DE APOIO

Além das publicações que fazem parte do kit, em cada uma das pastas há 
materiais de apoio, organizados da seguinte forma:

A utilização de textos, vídeos e materiais técnicos nos auxilia na fundamentação das 
discussões e situações vividas, contribuindo para a construção de estratégias a partir 
de critérios técnicos e não pessoais.



A utilização de textos, vídeos e materiais técnicos nos auxilia na fundamentação das 
discussões e situações vividas, contribuindo para a construção de estratégias a partir 
de critérios técnicos e não pessoais.

Por exemplo: 

Vamos definir estratégias para lidar com a sexualidade das crianças e adolescentes  a 
partir de nossos estudos sobre: “O que é sexualidade?” “Como se manifesta nas 
diferentes faicas etárias?” “Como garantir um desenvolvimento saudável?”; e não à 
partir de nossas opiniões e valores pessoais.

Vale lembrar sempre que o serviço de acolhimento é uma política pública e deve ser 
regido por um parâmetro técnico e profissional.

Para isso, todos que trabalham em um serviço de aco lhimento devem buscar 
formação constante. 



CONTEÚDOS TEMÁTICOS – TEXTOS

Dentro de cada pasta “textos” há textos e publicações disponíveis na íntegra em
pdf, sistematizações das oficinas realizadas pelo Instituto Fazendo História, rolou
na rede (sistematizações de discussões realizadas na rede acolhimento em rede) e
um arquivo com indicações bibliográficas, que são materiais interessantes de serem
buscados para aprimorar o estudo em cada um dos temas.

Os textos podem ser lidos em conjunto durante os encontros ou anteriormente eOs textos podem ser lidos em conjunto durante os encontros ou anteriormente e
discutidos na sequencia.

Uma estratégia interessante e motivadora para a equipe é a or ganização de
grupos de estudo sobre determinado tema!



Em cada uma das pastas há alguns vídeos disponíveis e também um arquivo com
referências interessantes para ser buscadas: filmes, vídeos na internet. Na pasta
vídeo aulas, estão disponíveis as 5 produções realizadas pelo Instituto Fazendo
História sobre os temas: Adolescência, Histórias de Vida, Sexualidade, Famílias e
Formação nos serviços de acolhimento.

No canal do youtube do Instituto Fazendo História estão dísponíveis os vídeos de
todas as oficinas já realizadas, sendo que novos materiais são sempre
adicionados. Fique atento! www.fazendohistoria.org.br

CONTEÚDOS TEMÁTICOS – VÍDEOS

adicionados. Fique atento! www.fazendohistoria.org.br

Os vídeos são um ótimo recurso para trazer conteúdos técnicos de forma
dinâmica e atrativa!

Sites interessantes para pesquisa de novos vídeos:

www.portacurtas.com.br ,
www.videocamp.com



As “situações” ou “para pensar” são cartões com situações elaboradas
previamente sobre cada um dos temas do kit, para facilitar as discussões em
equipe.

Como trabalhar:

• Divida a equipe em subgrupos, sendo que cada grupinho recebe um ou mais
cartões, dependendo do número de pessoas.

SITUAÇÕES – PARA PENSAR

cartões, dependendo do número de pessoas.
• Cada subgrupo deve ler a situação e discutir estratégias possíveis para
solucioná-la.
• Após a discussão, cada subgrupo compartilha a situação e as estratégias que
construiu para lidar com ela.

No verso de cada situação há respostas sugeridas para cada um a delas.
Oriente o grupo para não lê-las antes da conclusão da discuss ão!



No pendrive há também, em cada tema, arquivos com as
situações do kit, caso desejem replicar ou imprimir
outras!



A organização de encontros de formação no
cotidiano permite que a cada tema
abordado, possamos construir e alinhar
estratégias de trabalho – isso é a
construção de um Projeto Político
Pedagógico!

CONSTRUÇÃO E ALINHAMENTO DE ESTRATÉGIAS

É importante, então, que a cada encontro,
as estratégias possam ser registradas e
organizadas em um documento, que circule
entre toda a equipe e faça parte da rotina
da casa.



À primeira vista, pode parecer que a organização de
encontros na rotina pode ser um trabalho a mais, mas
com a constância dos momentos de reflexão e o
crescente alinhamento da equipe, sentimos como o
trabalho passa a fluir melhor e de forma mais
profissional e qualificada.

VAMOS LÁ?

Sem encontros de formação, seguimos repetindo um
modelo de acolhimento pautado nos cuidados básicos
e nas urgências.

Conte-nos como estão usando o kit ou traga
sugestões e dúvidas!

A gente se fala: contato@fazendohistoria.org.br



CANAIS DE COMUNICAÇÃO

• SITE     www.fazendohistoria.org.br

• RELATÓRIO ANUAL

• BLOG  http://institutofazendohistoria.org.br/blog

• REDE SOCIAlS

instituto.fazendohistoria

@institutofazendohistoria

"A visibilidade dos nossos patrocinadores será dada em 
diferentes meios de comunicação, de acordo com o apoio. 
É possí vel também realizar palestras sobre voluntariado 
para sensibilizar e engajar em causas sociais".



BOM TRABALHO!


