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Novos rumos do acolhimento institucional  

Uma publicação que contribui para a efetivação da proteção 
integral e a reorganização dos projetos e programas de 
proteção especial previstos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente e na Política de Assistência Social. Apresenta 
insumos teórico-práticos para orientar a formação das equipes 
das instituições de acolhimento institucional, visando à 
promoção da dignidade humana, a segurança afetiva e o 
crescimento saudável de crianças afastadas temporariamente 
dos cuidados familiares. 

 



 
O livro, "Novos Rumos do acolhimento institucional", traz um estudo sobre a evolução do acolhimento institucional nos 
aspectos legais, nas propostas da política nacional colocada pelas orientações técnicas e sobre os conceitos e as 
dimensões de um Projeto Político Pedagógico (PPP), a partir das vivências cotidianas dos serviços de 
acolhimento, incluindo o Plano Individual de Atendimento PIA como parte do PPP.  
Temos feito também grupos de discussão sobre o assunto, no qual vivemos a experiência de construção de um PPP com 
os participantes.  
O PPP é um projeto vivo, reflexivo, em movimento, que parte de cada contexto e realidade, retratando as propostas 
daquele grupo, quando escrita e sistematizada por eles. É a alma e o motor de cada abrigo que fala da experiência, dos 
sonhos, desejos, e aptidões daquelas pessoas, educadores, crianças e famílias.  
Vocês estão  convidadas (os) a ler o livro e a  discutir e a começar a construir nestes grupos PPPS inovadores e criativos. 
Já fizemos 2 grupos e vamos fazer um terceiro no início do semestre.  

Maria Lúcia Gulassa 
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Novos rumos para o trabalho com famílias 

 

Tendo a família como central ao trabalho social, esta publicação é uma 
contribuição importante para ampliar o nosso olhar e consequentemente a 
nossa ação com as famílias que atendemos. Um texto para estimular a 
reflexão sobre os desafios cotidianos de todos nós: educadores, equipes 
técnicas, gestores, legisladores e cidadãos. Representa também nosso 
compromisso para o desenvolvimento de ações de preservação dos 
vínculos familiares e comunitários. 


