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O fortalecimento de laços e vínculos possui caráter preventivo, pautado na defesa dos
direitos e desenvolvimento das capacidades e potencialidades de cada indivíduo, bem
como precavendo situações de vulnerabilidade. Logo, uma das tarefas relevantes das
práticas socioeducativas é permitir aos participantes condições para que possam
assumir-se enquanto seres sociais, históricos, pensantes, comunicantes,
transformadores e criadores. Assim, o projeto de extensão denominado “Fortalecimento
de laços entre estudantes participantes do Lar da Menina de Getúlio Vargas”, emprega
suas atividades na entidade de Ação Social Getuliense Nossa Senhora da Salete – Lar
da Menina (ONG Filantrópica que atende crianças da Educação Infantil e do Programa
de Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto), no intuito de abordar práticas
socioeducativas. As ações de extensão são realizadas com 45 crianças divididas em
três grupos conforme a faixa etária, e 15 adolescentes em um único grupo. Destaca-se
que todos os participantes vêm para a entidade em horário inverso ao turno escolar. O
referido projeto de extensão justifica-se, pois tem como finalidade executar práticas
socioeducativas que promovam relações sociais positivas, de modo que estas
contribuam no processo de aprendizagem. O trabalho com crianças e adolescentes
parte de uma concepção voltada para o incentivo a socialização, convivência
comunitária, estímulos e troca de experiências fortalecendo assim: o respeito, a
solidariedade, os vínculos familiares e a proteção social. Destarte, a partir de uma
abordagem metodológica qualitativa, almeja-se apresentar o projeto de extensão, desde
sua concepção, práticas socioeducativas desenvolvidas no Lar e os resultados parciais.
Ressalta-se a atuação com as crianças e os adolescentes desde o momento em que se
inscrevem no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Busca-se conhecer
a história dos mesmos e priorizar atividades que promovam o sentimento de pertença e
de identidade, fortalecendo vínculos familiares e incentivando a socialização e a
convivência comunitária. A proporção deste trabalho social não pode ser mensurada,
mas os participantes do projeto já expressam, no momento, traços compartamentais de
maior compreensão, participação, posicionamento e visão voltada ao crescimento
pessoal e valores. Contribui-se com este serviço de modo que os participantes ampliem
as trocas nas relações interpessoais, além de serem estimulados a um comportamento
mais tranquilo e voltado a socialização, constituindo-se como seres autônomos e
conscientes em seus processos de decisão. Percebe-se que os participantes têm se
envolvido no projeto de extensão, demonstrando interesse e comprometimento. Ainda,
cita-se que contribui para a formação continuada da bolsista e no aprofundamento de
temas como: prevenção da violência, drogatização, álcool, abusos,bullyng e crime.
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