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SEMEAR
Objeto
Atendimento psicossocial às crianças e adolescentes evadidos e ou com freqüência irregular na escola.
Objetivos:
1. Conhecer a motivação da evasão e ou freqüência irregular.
Atividades
Entrevista semi-dirigida com a criança, adolescente e seu responsável legal.
2. Maior conhecimento sobre a dinâmica familiar; maior conhecimento sobre o posicionamento da
escola no que se refere á situação.
Atividades
Visita Domiciliar Visita na Escola
3. Levantamento de todos os fatores internos e externos que culminaram com a evasão escolar e
contribuir para que a criança e o adolescente retomem os estudos.
Atividades
Atendimento psicossocial individual ou grupal à criança e ao adolescente
4. Contribuir para: romper com padrões violadores de direitos no interior da família; desenvolver
habilidades parentais. .
Atividades
Grupos socioeducativos com pais e/ou atendimento ao grupo familiar.
5. Processar a inclusão de crianças e adolescentes com direitos violados, bem como seus
familiares nos serviços disponíveis no Município.
Atividades
Encaminhamento á rede de serviços
Valor conveniado:
FUMDECA R$68.401,51
PRÓPRIO R$12.788,10
RESULTADO:
Foram atendidos no decorrer do ano de 2014 no projeto 103 (Cento e Três) crianças e adolescentes e 73
(Setenta e Três ) famílias, totalizando 1.254 (Mil Duzentos e Cinquenta e Quatro) atendimentos. Do total de
crianças e adolescentes atendidos 65% retomaram os estudos ou passaram a ter frequência regular. No que
se refere aos pais, houve ampliação da consciência sobre a importância da retomada dos estudos por parte
dos filhos, bem como sua participação na vida escolar acompanhando esse processo do desenvolvimento;
houve também empoderamento dos pais no exercício de seus papéis parentais, o que contribuiu para
possibilitar a garantia de direitos aos filhos.Importante ressaltar que foi imprescindível o estreitamento entre
família e escola para que o objetivo fosse alcançado.
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