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GRUPO TERAPÊUTICO: DESCONSTRUINDO AMÉLIA   

  

   Informações básicas   

  

Encontros :   Uma vez por semana .      

  

H orário s abertos :   Segunda - feira (Mulheres adultas) das  h às  15 16 h30min   

                              Quarta (Adolescentes / 14 aos 18 anos) d as   15 h às 16h30min                                

                              Sexta - feira (Mulheres adultas) das 18:15h às 19:30h    

  

Loca l :  Rua Prefeito João Batista Moreira de Souza, nº 33 

Jardim Aeroporto – São José do Rio Pardo-SP 

  .   

  

  

  

Data de início :  Ainda sem previsão; aguardando atingir a quantidade mínima de  

participantes.    

  

   Objetivos     

  

Geral  Oferecer atendimento à :   mulheres interessadas em dedicar um tempo para  

si mesmas, assim como explorar habilidades que podem contribuir para mudanças  

cotidianas significativas, promovendo um olhar diferente nas formas de lidar com  

as suas relações e com os acontecimentos da suas  vidas.    

  

Específico   : Com o objetivo de fomentar a implementação de ações voltadas para  

a promoção da saúde, a Organização Mundial da Saúde (OMS) propõe a  

realização de programas baseados no modelo das  habilidades de vida ,  

considerado uma estratégia na redu ção de comportamentos de risco e para o  



 

aumento dos cuidados com a saúde física e emocional. Com base nessa proposta  

serão trabalhadas nos encontros do grupo as dez habilidades de vida propostas  

pela OMS.    

  

   Programa     

  

Entrevista individual;   

  

Encontro de  integração e apresentação do grupo;   

  

Desenvolvimento: Habilidades de vida (Autoconhecimento, Relacionamento  

Interpessoal, Empatia, Comunicação eficaz, Lidar com sentimentos e emoções,  

Lidar co m estresse, Pensamento crítico, Tomada de decisões, Pensamento  

c riativo e Res olução de problemas).    

  

Encontro de encerramento e autoavaliação no grupo;   

  

Entrevista devolutiva individual: autoavaliação e devolutiva do terapeuta.    

  

   Tempo de duração   

  

Total de sessões :  34 encontros   

  

Duração  8 meses :   

  

  

  

  

  

  

  

  

  


