Relatório de Atividades
Atividade: Roda de Conversa
Sala: Mário Carvalho 20h
Responsável: Alba Fani Dill de Matos
Quinzenal ás terças : Iniciou em 15 de outubro de 2018
Média de 2 participantes
Suspenso em julho de 2019 devido a problemas pessoais.
Retomado em agosto de 2019, as terças 20h, semanalmente.
Não há frequência. Mantendo estudo no horário.
Suspensa em Janeiro 2020 devido à permanência em São Paulo.
Retorna em fevereiro de 2020 as terças, 20h. Sem público. Mantendo estudo e disponibilidade
no horário, na sala Mário Carvalho, até o início da quarentena.
- Como proposta de divulgação foram realizadas Rodas de Conversas no horário das palestras
no final de 2019.
Os Temas surgiram por escolha, através de voto, sobre as inquietações apresentadas:
23 out quarta 19h – registros não recuperados
13 nov quarta 9h – 21 participantes – Tema: Sobrecarga de tarefas
21 nov quinta 20h – 13 participantes – Tema: Estabelecer limites
24 nov domingo 10h – 53 participantes – Tema: Dificuldade de comunicação com familiar
29 nov sexta 20h – 17 participantes – Tema: Expectativa de mudanças
30 nov sábado 18h – registros não recuperados
9 dez segunda 17h – 12 participantes – Tema: Arrependimento por atitudes passadas
9 dez segunda 20h – 10 participantes –Tema: Dificuldade de comunicação com os filhos

Proposta 2020:
1- Preparar material de divulgação – folder, informativo no site, com nome de Rodas de
Conversa e uma pequena explicação.
2- Manter a terça e colocar o horário de 18h às 19h40 – não prejudica a participação na
palestra.
3- As senhoras atendidas nas quartas 9h foram as mais participativas. Poderíamos ter
uma Roda de Conversa à tarde, pois não podem participar à noite.
4- Realizar periodicamente Rodas nos horários das palestras, para divulgação e
demonstração da metodologia.
5- Propor a inclusão de 2 voluntários futuramente, se possível com formação como
terapeutas comunitários.

