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mocinhos, bem como de seus responsáveis, uma vez que estão investindo no próprio
porvir e inscrevendo-se no rol dos devotados servidores do Reino dos Céus..."
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UM OUTRO OLHAR SOBRE RAUL TEIXEIRA

E

ra um domingo festivo no início da década de 1970. Na minha euforia de jovem
participante da União da Mocidade Espírita de Niterói (UMEN), guardei na lembrança a
visita que outros jovens nos fizeram. Iniciante no Movimento Espírita, ignorava que os
intercâmbios entre casas espíritas eram comuns naquela época. Foi ali, naquele longínquo
domingo, que vi o Raul pela primeira vez. Tinha pouco mais de 20 anos.
Uma década mais tarde, nossos rumos se cruzaram definitivamente nos corredores da
Universidade Federal Fluminense. Em 1984 eu começara a atuar no Curso de Mestrado em
Educação e nos víamos com frequência: ele era um aplicado mestrando. Nas nossas
conversas, me contava acerca de um centro espírita que fundara: a Sociedade Espírita
Fraternidade. O convite para ir assisti-lo não tardou. E foi então que fiquei deslumbrada ao
verificar que aquele discreto mestrando era um orador eloquente e profundo conhecedor do
espiritismo. Por isso, não foi surpresa constatar, no ano seguinte, a excelência da sua
dissertação de mestrado e ver com que brilhantismo a defendeu. Como se não bastasse,
introduziu uma prática até então inusitada naquele curso: após ser aprovado, ofereceu flores
aos membros da banca examinadora, deixando a marca da delicadeza no coração de cada
um.
Não tardou muito e ei-lo como professor do Departamento de Didática, aprovado que
fora em concurso público. Nossos laços se estreitaram. Tornamo-nos parceiros em
pesquisas do CNPq. Lembro-me de que ele se dividia entre os deveres acadêmicos e as
palestras que já o levavam para todos os cantos do Brasil.
Enquanto isso, eu aproveitava os tempos disponíveis na faculdade para beber nas
fontes do seu conhecimento. Ora uma orientação bibliográfica; outras vezes, um pedido de
esclarecimento. Quando sobrava um tempinho, ríamos com as peripécias que a sua vida de
viajante o obrigava a passar. Assim, foi-se consolidando a nossa amizade. E do amigo Raul
nunca me faltou o ombro nas horas mais difíceis.
Longe de se acomodar com o título de Mestre em Educação, algum tempo depois vem
com a novidade: fora aprovado no Curso de Doutorado em Educação na UNESP, no
interior do estado de São Paulo. Coragem e determinação não lhe faltavam para dar conta
de tamanho desafio. A essa altura ele já havia fundado o Remanso Fraterno, publicava
regularmente os livros que psicografava e cuja renda beneficiava aquela obra social,
expandia seu raio de ação como orador espírita, ultrapassando as fronteiras brasileiras, e,
sem descanso, mantinha ainda a sua atuação na diretoria da SEF. Um nobre e incansável
seareiro do Mestre Jesus.
Tantas dificuldades poderiam tê-lo levado a não concluir seu doutoramento. Ele,
porém, como um gigante – e certamente amparado pelo Mais Alto – o concluiu com a
excelência de sempre, conquistando o grau máximo na vida acadêmica.
Fiquem certos todos os que somente o conhecem como uma grande liderança espírita que,
como educador, não foi diferente. Recordo-me do seu permanente envolvimento com seus
alunos, seja lecionando Didática ou Prática de Ensino de Física, seja os acompanhando ao
Colégio Estadual Henrique Lage, no outro lado da cidade, para a observação e orientação
das aulas práticas. Um professor amado e respeitado por seus alunos.
Por tudo isso, nesse 32º aniversário da SEF, comemorado no último dia 4 de setembro,
e na passagem do seu aniversário, agora em outubro, quero oferecer aos leitores desse
informativo um outro olhar sobre esse servidor do Cristo, e nosso querido RAUL
TEIXEIRA.
Lucia Moysés – voluntária do Remanso Fraterno e do INFOSEF

INFOSEF Ano 1 - Edição 06 - Outubro de 2012

página 2

AGRADECIMENTOS

A

todos os leitores do INFOSEF, queremos agradecer as manifestações de carinho e apreço que chegam a todo

momento, por intermédio dos e-mails, e pelas orações destinadas ao valoroso amigo Raul Teixeira.
Adicionalmente informamos que no site http://www.sef.org.br há maiores informações.
Fraternalmente,
Diretoria da Sociedade Espírita Fraternidade.

C

aros dirigentes da Sociedade Espírita Fraternidade
Agradeço imensamente a linda tarde de espiritualidade oferecida pelos senhores, dia 1º de setembro, quando do seminário.
Tanto quanto a excelsa mensagem oferecida pelos seminaristas sobre Jesus, intrínseca e primordial na Doutrina Espírita,
sensibilizaram-me: a organização (com trabalhadores atenciosos e tranquilos), simplicidade na apresentação de Suely e Haroldo
feita por jovens da juventude espírita e a oportunidade de autógrafos e fotos em momentos de ordem e tranquilidade.
Gostaria também de solicitar que agradeçam às crianças do REMANSO que nos ofertaram aquelas lindas flores. A que
recebi foi de MARIA DE FÁTIMA, 5º ANO. Se puderem, enviem-lhe este recadinho:
QUERIDA MARIA DE FÁTIMA: RECEBI A LINDA FLOR CONFECCIONADA POR VOCÊ, MUITO OBRIGADA.
QUE VOCÊ APRENDA MUITO NO REMANSO, PRINCIPALMENTE AS LIÇÕES DO MESTRE JESUS, QUE SEMPRE A
ABENÇOARÁ.
COM MUITO CARINHO,
Muito progresso espiritual a todos,
Uma leitora do INFOSEF.

3º CONGRESSO ESPÍRITA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O

3º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro irá acontecer nos dias 12, 13 e 14 de outubro. Com a
presença de ótimos expositores, entre eles Haroldo Dutra e André Trigueiro, o tema será “O que é a vida para você?”
O congresso será no Clube Monte Líbano e as inscrições podem ser feitas pelo site www.congressoespiritarj.com.br.

MUTIRÃO DA MANUTENÇÃO

É

com satisfação que informamos que acabamos de pintar todas as grades da área da saúde do Remanso Fraterno. Nesta

área temos os consultórios médicos e os atendimentos odontológicos.
Também pintamos com cores variadas a parte interna da creche e agora estamos caprichando nos corrimões.
Nossa maior motivação para deixar a creche cada vez mais colorida e bonita, é saber que nessa área do Remanso Fraterno
estudam os pequenininhos. As cores dos nossos pincéis procuram emoldurar o colorido dos seus olhares vívidos no aprender.
Tudo fica ainda mais encantador quando, além dos olhares, conseguimos captar também os seus sorrisos.
Fotos Roberto Guima

Roberto Guima
Voluntário

As paredes coloridas dão mais alegria à creche; os voluntários estão sempre dispostos

Quer ser um voluntário? Mande um e-mail para voluntarios@sef.org.br.
Neste endereço eletrônico você será entrevistado e encaminhado para a área de seu interesse.
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SPRICHST DU DEUTSCH?

V

ocê fala alemão? Sim? Que bom! Quando for ao Remanso Fraterno, experimente cumprimentar as

crianças do 4º e 5º anos dizendo simplesmente “GutenTag!”(Bom dia!) Não? Não faz mal, peça a elas para lhe
ensinarem algo... Desde o início deste ano, o alemão está incluído no horário de duas turmas do Remanso. Não se
trata de um ensino formal do idioma, mas de uma sensibilização para outra língua e outra cultura.
O 5º ano, em geral, é bem aberto e curioso. Eles adoram cantar, têm a pronúncia muito boa, se envolvem com
as brincadeiras e os conteúdos. Alguns ainda são, às vezes, resistentes, outros resmungões, mas todos participam
com autonomia e “compram” minhas idéias com alegria. Todos são muito amorosos.
O 4º ano é uma turma especial em todos os sentidos. Ao mesmo tempo que às vezes sentimos no ar e na pele
vibrações de agressividade, que se manifestam na oralidade ou fisicamente, respiramos na turma vibrações de
alegria e amor. Minha primeira aula com eles foi um caos. Tentei fazer com que se apresentassem, não deu... Tentei
uma música, também não deu certo... Tentei um desenho, não colou... Então comecei a contar uma história alemã
e... Silêncio... Atenção...
Quando a história acabou, só deu pra distribuir o lanche desejando “Guten Appetit!” de volta ao caos! Hoje
eles trabalham na biblioteca. Ouvem um pouquinho de alemão, geralmente uma música ou uma história, e se
dedicam a pintura de mandalas. Mandalas que acalmam... Reequilibram... Centram... Unificam... Estabilizam...
Despertam a criatividade... Tudo isso temperado com muito afeto e eternas resoluções de conflitos! Hoje em dia
eles me recebem de uma forma que eu nunca fui recebida por nenhuma turma: com palmas e aos gritos de alegria.
Apesar das dificuldades, saio de lá sempre revigorada e com muita energia.
Não posso deixar de deixar um agradecimento especial para as regentes dos grupos, Silvane e Yara, pelo
apoio, incentivo e parceria, a diretora Teresa pelo convite e pela confiança, e finalmente a todos os funcionários,
voluntários e alunos do Remanso pela convivência fraterna e feliz! Para mim, o Remanso é um dos recantos
sagrados da nossa Terra!
Com votos de amor, alegria, compaixão e paz profunda...
Frau Claudia Barbosa

Alunos do 4º ano

Trabalho coletivo

“A vida não nos exige sacrifícios inatingíveis, ela nos pede que façamos nosso caminho com alegria no
coração e que sejamos uma benção para os que nos rodeiam de forma que, se deixarmos o mundo apenas um
pouquinho melhor do que era antes da nossa visita, teremos cumprido a nossa missão.”
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EDUCAR O OLHAR
Rubem Alves. Conversas sobre educação. Campinas: Verus Editora, 2003, p. 56.

E

ducar é mostrar a vida a quem ainda não a viu.
O educador diz: “Veja!” - e, ao falar, aponta. O aluno olha
na direção apontada e vê o que nunca viu. Seu mundo se
expande. Ele fica mais rico interiormente...
E, ficando mais rico interiormente, ele pode sentir mais
alegria e dar mais alegria - que é a razão pela qual vivemos.
Já li muitos livros sobre psicologia da educação, sociologia
da educação, filosofia da educação – mas, por mais que me
esforce, não consigo me lembrar de qualquer referência à “Os olhos têm de ser educados para que nossa alegria aumente”
educação do olhar ou à importância do olhar na educação, em qualquer deles.
A primeira tarefa da educação é ensinar a ver...
É através dos olhos que as crianças tomam contato com a beleza e o fascínio do mundo...
Os olhos têm de ser educados para que nossa alegria aumente.
A educação se divide em duas partes: educação das habilidades e educação das sensibilidades...
Sem a educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido.
Os conhecimentos nos dão meios para viver. A sabedoria nos dá razões para viver.
Quero ensinar as crianças. Elas ainda têm olhos encantados. Seus olhos são dotados daquela qualidade que,
para os gregos, era o início do pensamento:...
...a capacidade de se assombrar diante do banal.
Para as crianças, tudo é espantoso: um ovo, uma minhoca, uma concha de caramujo, o voo dos urubus, os
pulos dos gafanhotos, uma pipa no céu, um pião na terra.
Coisas que os eruditos não veem.
Na escola eu aprendi complicadas classificações botânicas, taxonomias, nomes latinos – mas esqueci.
Mas nenhum professor jamais chamou a minha atenção para a beleza de uma árvore... ou para o curioso das
simetrias das folhas.
Parece que, naquele tempo, as escolas estavam mais preocupadas em fazer com que os alunos decorassem
palavras que com a realidade para a qual elas apontam.
As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. Aprendemos palavras para melhorar os
olhos.
O ato de ver não é coisa natural. Precisa ser aprendido.
Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem...
Quando a gente abre os olhos, abrem-se as janelas do corpo, e o mundo aparece refletido dentro da gente.
São as crianças que, sem falar, nos ensinam as razões para viver. Elas não têm saberes a transmitir. No
entanto, elas sabem o essencial da vida.
Quem não muda sua maneira adulta de ver e sentir e não se torna como criança jamais será sábio.
As crianças não têm ideias religiosas, mas têm experiências místicas.
Experiência mística não é ver seres de um outro mundo. É ver este mundo iluminado pela beleza.

Rubem Alves
É psicanalista, educador, teólogo e escritor brasileiro. É autor de livros e artigos abordando temas religiosos, educacionais e
existenciais, além de uma série de livros infantis. É membro da Academia Campinense de Letras, professor-emérito da Unicamp e
cidadão-honorário de Campinas, onde recebeu a medalha Carlos Gomes de contribuição à cultura.
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UM DOMINGO DE ACOLHIMENTO E TROCA NO PROJETO AMAR

T

odos os domingos, na sede da SEF, nossa assistência social realiza um trabalho de promoção junto a

companheiros necessitados. No último mês de setembro, esse grupo foi levado para uma visita de intercâmbio ao
Remanso Fraterno, mais especificamente com os Amigos do Meio Ambiente do Remanso (Projeto AMAR). Lá, se
cuida da terra, mantendo-se um estreito contato com a natureza.
A visita mostrou-se muito produtiva. Dia ensolarado, beleza do lugar, contato com a natureza, equipe de
voluntários afinada, atividades organizadas, refeição deliciosa e usuários felizes. Tudo isso contribuiu para o sucesso
do intercâmbio, além das ótimas vibrações de cooperação e satisfação entre todos os que participaram. Já na saída da
SEF, podíamos antever que seria esse o resultado do passeio pois dentro do ônibus, cantando músicas espíritas,
todos já demonstravam bom ânimo e muita alegria .
O envolvimento e empenho dos visitantes (os usuários da assistência social) acabou sendo bastante útil ao
projeto do Remanso. A turma que limpou os canteiros estava animada e fez um trabalho perfeito. Um primor! Os que
plantaram sementes demonstraram ter paciência para a produção de mudas. Houve quem desse “aula” sobre tomates
ajudando a prendê-los corretamente. Alguns adoraram as atividades porque tiveram lembranças do que faziam no
passado. Havia um senhor que adoraria morar no Remanso e disse que ficaria por lá trabalhando com a enxada de
bom grado. Outro senhor, encantado com a beleza do nosso espaço, perguntou quando seria a próxima visita e que
por favor, não nos esquecêssemos dele.
Esses relatos reforçam o desejo daquelas pessoas de resgatarem a sua autoestima e de terem a oportunidade de
mostrar do que são capazes. O nosso desejo é que possamos encher o Remanso de vida aos domingos, outras vezes,
dando oportunidade a tantos que não têm nem onde repousar o corpo.
Quanto a nós, voluntários desse trabalho, agradecemos a Deus a oportunidade da convivência fraterna que faz
com que, aos poucos, possamos exercitar a verdadeira caridade. É nesse contato com almas tão sofridas que nos
emocionamos e descobrimos, no nosso íntimo, o quanto de amor podemos dar através da atenção, carinho e
acolhimento. E nessa troca, o que aprendemos com suas experiências de vida contribui sobremaneira para
alavancarmos as nossas próprias vidas.
Fotos: Joaquim Netto

Roseli
Voluntária

Os usuários se sentiram bem por poder ajudar; o resultado foi muito positivo para o Projeto AMAR
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DEGUSTAÇÃO LITERÁRIA
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UM ANO DE PROVEITOSA TRANSFORMAÇÃO

M

uita coisa muda na vida de cada um de nós em um ano, não? Na grande maioria das vezes não nos damos

conta.
O novato que aqui escreve começou a frequentar a SEF no mês de janeiro de 2012. Movido por uma necessidade
íntima que havia se operado em mim desde o ano anterior, em menos de dois meses era assíduo participante das palestras e
grupos de estudos.
Ao mesmo tempo em que entrava na Casa e frequentava, inicialmente, estudos isolados e espalhados pela semana, me
fixei no grupo de estudos da Mocidade, onde encontrei a excelente base de discussão que me propiciava o melhor
aproveitamento. Percebi que, pela maneira muito fluida e natural, aquele era o ambiente no qual, pessoas da minha idade
conseguiam ampliar seus conhecimentos e esclarecer, também, as suas muitas dúvidas – o que, para mim, foi crucial para a
adaptação. Apesar de ter chegado, pela minha idade, no Terceiro Ciclo aos “47 minutos do segundo tempo”, tenho certeza de
que, para o meu melhor desenvolvimento dentro da Doutrina Espírita e da SEF, esse foi o melhor caminho.
Depois de começar a frequentar a Mocidade, me permiti – ainda que bem tímido – perguntar como ingressar no
trabalho voluntário da casa. De maneira amistosa e cuidadosa, me foi proposto trabalhar com a equipe da Evangelização de
sábado, na sede, fato que de início me deixou surpreso. Já no primeiro dia de trabalho, fui uma feliz vítima da “conspiração
dos benfeitores” no Solar do Jambeiro, dia em que muitas crianças, que hoje frequentam a Evangelização de sábado,
chegaram para nossos grupos. Ainda que desajeitado e um pouco receoso durante o trabalho, como todo iniciante, meu dia foi
radiante e deu-me a certeza de que era ali que eu deveria estar para trabalhar e, acima de tudo, aprender. Após um tempo,
completei o time da Evangelização do Primeiro Ciclo, uma vez que me sentia perfeitamente sintonizado com as crianças e
com os evangelizadores. Logo, também me tornei aprendiz de engenheiro de som com Paulo Campos, ajudando, como um
verdadeiro quebra-galho nas palestras de quarta-feira.
Pelo início do ano, um recém-chegado muito confortável na casa que me acolhia curioso e atento a tudo e a todos. Ao
final de quase dez meses, um pequeno iniciante na Doutrina de Kardec, ainda demasiado curioso e mais atento do que nunca
a tudo e a todos.
Obrigado, querida SEF, por me permitir, após quase um ano, ser aquele mesmo do começo do ano em essência,
porém outra pessoa em espírito. Obrigado, por ensinar tantos pontos cruciais aos que desejam, de coração, continuar o
trabalho a mim entregue. Obrigado por encontrar amigos sinceros que levo comigo em pensamento e dentro do coração e por
me acolher sempre de braços abertos, na sua casa querida e amorosa.
Fico imensamente feliz de dizer que, nesse ano, muita coisa mudou na minha vida. E o melhor de tudo: me dei e me
dou conta disso dia após dia.
Carlos Gustavo Garcia.
Jovem da Mocidade e Voluntário da SEF

A SEF CRIA SEU CORAL - PROMOVENDO HARMONIA ATRAVÉS DA MÚSICA

“A

Imagem: internet

música é o médium da harmonia; ela a recebe e a dá, como o refletor
é o médium da luz, como tu és o médium dos Espíritos. [...] é essencialmente
moralizadora, uma vez que traz a harmonia às almas e que a harmonia as eleva e
engrandece. Toda gente reconhece a influência da música sobre a alma e sobre o seu
progresso. Mas, a razão dessa influência é em geral ignorada. Sua explicação está toda
neste fato: que a harmonia coloca a alma sob o poder de um sentimento que a
A música nos harmoniza
desmaterializa.”
Essa passagem do Espírito Rossini, no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, sintetiza o que pensamos
sobre a música. E com esse intuito de harmonizar e integrar, um grupo de frequentadores da SEF teve a ideia de
formar um coral da nossa instituição, tendo como regente o músico Guilherme Medina.
Estamos todos muito animados com essa nova atividade de nossa casa. Os ensaios tiveram início no
último domingo, 30 de setembro, e continuarão a acontecer nesse mesmo dia da semana, às 19 horas, na nossa sede,
à Rua Passo da Pátria, 38.
Todos os frequentadores da Sociedade Espírita Fraternidade são bem vindos! Esperamos por vocês.
Júlia Mattos - Voluntária
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CAMPANHA PERMANENTE DE ALIMENTOS

A

s campanhas são uma importante forma de conseguirmos ajuda para suprir as necessidades do nosso Remanso

Fraterno.

Atualmente a única em vigor é a Campanha Permanente de Alimentos. Todo final de mês, o responsável pelo estoque
no Remanso envia a relação dos itens que estão em falta. Com base nessa relação, fixamos a lista no quadro da cozinha da
SEF e encaminhamos também para amigos colaboradores que não a frequentam.
A campanha tem sido um sucesso. Vale observar que temos um doador permanente para leite em pó, motivo pelo qual
esse item já não figura mais nos nossos pedidos.
Sua ajuda é muito importante. Você pode doar alimentos e também um pouco do seu amor. A colaboração mensal,
através do Projeto Mais Criança Na Escola, assegurará o cumprimento do cardápio preparado pela nutricionista da escola.
Nossas crianças precisam se alimentar bem! Itens que estamos precisando:
arroz, feijão, sal, óleo de soja, polpa de tomate, açúcar, fubá, farinha de mesa, farinha de trigo, farinha láctea, macarrão
parafuso, sucos de caju e de maracujá;
As doações podem ser entregues na SEF ou no Remanso Fraterno.

UMA TARDE MUITO ESPECIAL

N

o dia 1º de setembro foi realizado na Faculdade La Salle, em Niterói, o V Seminário da Sociedade
Espírita Fraternidade, celebrando seus 32 anos de fundação.
O Seminário contou com as exposições de Suely Caldas Schubert e Haroldo Dutra Dias, além da presença do
querido amigo Raul Teixeira.
Cerca de 600 pessoas lotaram o auditório para as quatro horas e meia de evento. Os temas foram escolhidos
em comemoração aos 70 anos de lançamento da obra Paulo e Estêvão, psicografada pelo médium Francisco
Cândido Xavier e ditada pelo espírito Emmanuel. Suely abordou os fenômenos mediúnicos do livro, enquanto
Haroldo falou sobre os percursos que levaram à transformação de Saulo em Paulo de Tarso.
Tanto Raul Teixeira quanto os oradores autografaram seus livros no início, no intervalo e no fim do evento.
O Seminário contou ainda com a presença dos amigos voluntários responsáveis pela Fráter Oficina de Artes,
da Editora Fráter, e da Fráter Lanches.
Foi uma tarde de muito aprendizado e emoção.
Júlia Mattos
Voluntária

Os oradores Haroldo Dutra e Suely Schubert ladeando o amigo Raul Teixeira
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ESCOLA DE FAMÍLIA: TRABALHO COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

O

Remanso Fraterno recebeu no dia 15 de setembro último, para uma reunião com os pais, a juíza da Vara de
Famílias de São João de Meriti, Dra. Raquel Pereira.
Dra. Raquel destacou que as funções parentais que caracterizam as famílias nos tempos de hoje são: cuidar, proteger e
orientar.
Cabe então a pergunta: as famílias empobrecidas conseguem cumprir tais funções?
De forma geral, toda família, inclusive a pobre, é capaz do exercício das citadas funções, desde que possa contar com
uma Rede de Apoio, quer seja informal – aquela de base comunitária constituída de vínculos de pertencimento social; quer seja
formal - cuja base é a articulação dos serviços ofertados tanto pelas entidades e organizações da sociedade civil, quanto pelas
políticas de assistência social, educação e saúde, principalmente.
Note-se que essas famílias pertencem aos segmentos da sociedade que se encontram na condição de vulnerabilidade,
isto é, aquela que considera a situação das pessoas e famílias a partir dos seguintes elementos: “a inserção e a estabilidade no
mercado de trabalho, a fragilidade de suas relações sociais e, por fim, o grau de regularidade e de qualidade de acesso aos
serviços públicos ou outras formas de proteção social.”(1)
Nesse sentido, a Escola de Família pode ser uma estratégia de trabalho social com as famílias em situação de
vulnerabilidade social. Para tal, deve integrar dois processos: o de Acompanhamento Familiar e o de Mediação na promoção e
defesa do direito.
O Acompanhamento Familiar se traduz como ação socioeducativa que possibilita aos seus participantes um espaço de
acolhida, de escuta qualificada, de convivência, de aprendizagem, obtenção de informação e de reflexão. Acrescente-se que
essa Escola deve se articular com os demais integrantes da Rede de Apoio.
No processo de implementação da Escola de Família no Remanso Fraterno, a 1ª fase teve seu momento inaugural com
a palestra da Dra Raquel Pereira e continuarão em reuniões com grupos de famílias de Niterói vinculadas ao CRAS com
objetivo de construir o diagnóstico a partir das demandas delas e do território, utilizando-se para tanto como abordagem
socioeducativa as metodologias da pedagogia problematizadora e pesquisa-ação e os instrumentos técnico – operativos o
Grupo Focal e o Mapa Falante. A primeira reunião com as famílias, dia 24/9, teve como facilitadora a Assistente Social
Juliana Mara e a estagiária Daiane, que contam com o assessoramento técnico dos Assistentes Sociais Edvaldo Roberto CAPEMISA SOCIAL e Iris da Silva – IDCOR. As demais reuniões ocorrerão em outubro. Terão como facilitadoras a
assistente social Juliana Mara e a estagiária Daiane que também contam com o assessoramento técnico de Edvaldo Roberto e
Iris da Silva.
Essa fase, denominada de Intervenção Diagnóstica, permitirá que se elabore o Plano de Acompanhamento Familiar
com a efetivação dessa Escola como procedimento de rotina no Remanso Fraterno junto às famílias do Núcleo Educacional, na
perspectiva da prevenção e proteção ensejando a convivência e o fortalecimento de vínculos.
Assistentes sociais Edvaldo Roberto - consultor da CAPEMISA SOCIAL e
Juliana Mara, Setor de Promoção Integral – SEF

________
1 - Orientações Técnicas sobre o PAIF –Tipificação – V1 – MDS - 2012
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Para saber como chegar no Remanso Fraterno, veja nosso mapa aqui.
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