
Síntese dos resultados do Estudo de Avaliação do PFF
Resultados curtíssimo prazo

até 3 meses após PFF

Familias dialogam mais, expressam
mais amor compreendem melhor o ponto
de vista de cada um e lidam melhor com

os conflitos

Implementação do PFF Resultados curto prazo,
até 12 meses após o PFF

Sessões de Pais:
Muito participativos

Sessões de Famílias:
Bastante participativas

Sessões de
adolescentes:

Razoalvemente
participativos

Adolescentes respeitam mais regras,
melhoram a comunicação na família e com

amigos e protegem-se mais da pressão
dos pares para comportamento de riscos

Familias lidam melhor com a
atribruição de limites e

responsabilidades

Adolescentes permanecem com baixo
consumo de drogas

Sem mudança em comportamento
antissocial, desempenho escolar, dever

de casa, satisfação com a escola e
planos para o futuro

Aumento de faltas à escola sem
conhecimento dos pais

Profissionais m
ais capacitados em

 m
anejar grupos e

prevenção ao abuso de drogas

Na visão dos pais, o PFF é muito bom. Na visão dos adolescentes, o PFF  poderia ser mais
divertido.  Do ponto de vista dos facilitadores, poderia ser melhor se dispensasse leitura e
escrita, se considerasse a realidade das famílias em situação de pobreza, se alcançasse mais
famílias, se fosse menos estruturado e se não precisasse de lanches, brindes, vídeos e
cuidadores de crianças menores.

Para o PFF seguir acontecendo, importa o apoio político, os
gestores engajados e a adaptação ao modo de vida das
famílias.

Adolescentes se tornam mais
autoconfiantes de que conseguem realizar

atividades escolares
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A implementação funciona melhor a depender de contexto político favorável, estratégias
para acessar e reter as famílias e adesão de gestores e equipes de implementação.

Pais se tornam mais envolvidos na vida
dos filhos

Validade Social de procedimentos

Avaliação de contexto 
Sustentabilidade e adaptação cultural
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(Observação direta da
 fidelidade e engajamento) (Entrevistas e grupos focais com todos)

(Questionários e escalas com adolescentes)

(Escalas, entrevista e grupos focais com
 facilitadores)(Entrevistas, grupos focais e escala)

(Entrevistas com gestores)
(Entrevistas e grupo focal com facilitadores )


