
 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

1 

 

 

 

RELATÓRIO MENSAL DAS 

ATIVIDADES 

 

MÊS: ABRIL/2015 

 

PROGRAMA ATITUDE: CABO 

DE SANTO AGOSTINHO 

 

 



 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

2 

 

 
CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

NÚCLEO: CABO DE SANTO AGOSTINHO MÊS/ANO: 04/2015 

1. APRESENTAÇÃO 

Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de Acolhimento 

e Apoio durante o mês de abril. Trata-se de uma estratégia para dar visibilidade ao 

cotidiano de trabalho e, assim, suscitar reflexões sobre a prática profissional, 

qualificando o serviço ofertado as pessoas em uso abusivo de drogas, mas 

particularmente o crack, que procuram esse espaço por demanda espontânea ou 

encaminhamento, em busca de cuidados primários e garantia de cidadania de 

forma humanizada e acolhedora. A equipe do Atitude Apoio Cabo, trabalha com 

objetivo de construir uma relação de confiabilidade com os usuários afim de facilitar 

os encaminhamentos a rede SUS e SUAS e refletir sobre sua atual escolha de vida, 

seus laços familiares, seus desejos e direitos sem a imposição da abstinência para 

seu  atendimento e construção do seu PIA (Plano Individual de Acolhimento), 

respeitando a singularidade de cada usuário e contribuindo na construção de 

autonomia.  

  

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

 

Endereço: Rua Prefeito José Alberto de Lima n° 38                                                                                                   

Bairro: Santo Inácio - Cabo de Santo Agostinho – PE.                                                                                                    

Telefones de Contato: (81)  3521-9684/8923.6080                                                                                                 

Executora: IEDES                                                                                                                                                                      

E-mail: atitude.apoio.cabo@gmail.com 
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3. EQUIPE DO CENTRO DE APOIO E ACOLHIMENTO 

 

4. EQUIPEDOATITUDE NAS RUAS 

EQUIPE FUNÇÃO NOME 

I 

TÉCNICO SOCIAL Marcelo Leite da Silva Junior 

EDUCADOR SOCIAL Otávio Alexandre 

MOTORISTA Ivan Burégio 

II 

TÉCNICO SOCIAL Gabriela Medeiros 

EDUCADOR SOCIAL Ritta de Cássia 

FUNÇÃO NOMES 

COORDENAÇÃO DE NÚCLEO  

COORDENAÇÃO TÉCNICA Amália Lira 

SUPERVISORAS Leilane Gomes e Natália Oliveira 

TÉCNICOS SOCIAIS 
Andreza Miranda, Viviane, Marcelo José e Rodrigo 

Fontoura 

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Camila Cavalcante 

EDUCADORES SOCIAIS 
Gilmara, Beltrand Gouveia, Amanda Salazar, Ismael 
Silva, Luciene Marluce, Rosineide Felício, Priscila 
Holanda e Tânia Maria. 

RECEPCIONISTA Ana Cristina 

AUXILIARADMINISTRATIVO Diogo Cavalcante de Andrade 

AUXILIARES DE COZINHA Ana Marta, Maria Josineide e Maria Irene. 

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS Edjane França 

VIGIAS 
Joab Passos, José Antônio, Roberto Mariano e Rony 

Tadeu 
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MOTORISTA Lemuel Menezes dos Santos 

III 

TÉCNICO SOCIAL Jacqueline Cristina 

EDUCADOR SOCIAL Adroaldo Rocha 

MOTORISTA Cleison Cavalcanti 

5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 
 

HORA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SABADO DOMINGO 

07:00 às  
08:00  

BANHO BANHO BANHO BANHO BANHO BANHO BANHO 

08:00  às  
09:00  

 CAFÉ DA 
MANHÃ 

CAFÉ DA 
MANHÃ 

CAFÉ DA 
MANHÃ 

 CAFÉ DA 
MANHÃ 

 CAFÉ DA 
MANHÃ 

 CAFÉ DA 
MANHÃ 

 CAFÉ DA 
MANHÃ 

09:00  às 
09:20 

GRUPO BOM 
DIA 

GRUPO BOM 
DIA 

GRUPO BOM 
DIA 

GRUPO BOM 
DIA 

GRUPO BOM 
DIA 

GRUPO BOM 
DIA 

GRUPO BOM 
DIA 

09:20 as 
10:30 

LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE  
OFICINA DE 
CULINÁRIA 
 

 
LIVRE  
 
Piscina (09:30 
as 11:30) 

10:30 às  
11:30  

GRUPO 
AUTOBIOGRA
FIA  
 

OFICINA DE 
ED.FISÍCA  

G. 
QUALIDADE 
DE VIDA.  
 

GRUPO 
INFORMATIV
O 
 

REUNIÃO DE 
SUPERVISÃO 
 
GRUPO 
VIDEOTECA 
 

11:30  às 
12:00   

LIVRE  LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE 

12:00 às 
13:00  

ALMOÇO  ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 

15:00 AS 
15:00 

LIVRE LIVRE REUNIÃO 
TÉCNICA 
13:00 as 
17:00 

LIVRE LIVRE LIVRE 
*Visitas 
Familiares 
GRUPO 
FAMÍLIA 14h 
as 15h 

LIVRE  
Piscina  
(13:30 as 17:30) 
*Visitas 
Familiares 15:00 as 

15:30 
LANCHE DA 
TARDE 

LANCHE DA 
TARDE 

LANCHE DA 
TARDE 

LANCHE DA 
TARDE 

LANCHE DA 
TARDE 

15:30 as 
16:30 

GRUPO 
INTERAÇÃO  
 

GRUPO 
EXERCENDO 
DIREITOS 
 

REUNIÃO 
TÉCNICA 
13:00 as 
17:00 
Oficina de 
educação 
física  

GRUPO 
REDUÇÃO DE 
DANOS 
 

OFICINA DE 
ED. FÍSICA 
 

16:30 às 
18:00   

BANHO BANHO BANHO BANHO BANHO 

17:50 as 
18:00 

GRUPO BOA 
NOITE 

GRUPO BOA 
NOITE 

GRUPO BOA 
NOITE 

GRUPO BOA 
NOITE 

GRUPO BOA 
NOITE 

  

18:00 às 
19:00 

JANTAR  JANTAR JANTAR JANTAR JANTAR JANTAR JANTAR 

21:00 as 
21:30 

LANCHE 
NOTURNO 

LANCHE 
NOTURNO 

LANCHE 
NOTURNO 

LANCHE 
NOTURNO 

LANCHE 
NOTURNO 

LANCHE 
NOTURNO 

LANCHE 
NOTURNO 

21:30 as 
22:30 

LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE 
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GRUPO INFORMATIVO 

 

Facilitadores: Andreza Miranda (Assistente Social) e Beltrand (Educador Social) 

 

Objetivo geral: Proporcionar aos usuários o acesso a informações e notícias 

pertinentes a atualidade e ao seu cotidiano, relacionando sempre as temáticas 

abordadas com o contexto atual em que os usuários estão inseridos, promovendo 

assim discussões e reflexões que possibilitem minimamente uma construção e 

autocrítica entre eles. 

 

Data: 02/04/2015 

Atividade realizada: Neste grupo foi realizado um debate com o tema da 

maioridade penal e sobre a PEC 171/1993 que altera a redação do art. 228 da 

Constituição Federal, que fala sobre a (imputabilidade penal do maior de dezesseis 

anos). 

Objetivo: Proporcionar a todos um momento de conhecimento e reflexão sobre um 

tema atual e pertinente, para que assim possam expressar suas opiniões sobre o 

que entende. 

Ferramentas metodológicas: Para embasamento metodológico, utilizamos, de 

forma sintética, um trecho do artigo da constituição federal e outro que redige a 

PEC, além de alguns vídeos expressando opiniões de pessoas públicas. Utilizamos 

para isto uma exposição áudio visual através de data show. 

Avaliação: Este grupo foi avaliado de forma positiva, onde percebemos o interesse 

em discutir sobre a temática abordada, havendo um quantitativo significativo de 

usuários participando do debate. Alguns usuários se posicionaram a favor e outros 

contra. 

 

Data: 09/04/2015 

23:00 DORMIR/REC
OLHER  

DORMIR/REC
OLHER 

DORMIR/RE
COLHER 

DORMIR/REC
OLHER 

DORMIR/REC
OLHER 
 

DORMIR/RE
COLHER 
 

DORMIR/RECOL
HER 
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Atividade realizada: Abordamos a temática da violência nos estádios de futebol. 

Objetivo: O objetivo deste grupo  foi o trabalho de sensibilização com os usuários 

referente a esta temática, vislumbrando um debate não somente da violência dentro 

dos estádios, mas abrangendo também a violência de um modo geral em nossa 

sociedade, e que muitos deles estão inseridos. 

Ferramentas metodológicas: Foram trabalhadas algumas perguntas que poderão 

estimular o senso crítico de cada um, e respectivamente colocamos em discussão 

um trecho da reportagem de um jornal de grande circulação que diz: Ontem nós 

fomos vítimas, amanhã pode ser você! 

Avaliação: O tema proposto gerou muita polêmica entre os usuários, pois muitos 

se identificaram nesse contexto, trazendo suas opiniões e até experiências vividas, 

proporcionando uma rica discussão. 

 

Data: 16/04/2015 

Atividade realizada: Neste grupo abordamos o projeto de lei 4330/2004, que 

regulamenta contratos de terceirização no mercado de trabalho. 

Objetivo: Contextualizar informações sobre o mercado de trabalho e sobre os 

projetos de leis vigentes, esclarecendo sobre o que é a terceirização e o que irá 

mudar caso seja em última instancia aprovado. 

Ferramentas metodológicas: Utilizamos para isto algumas reportagens 

veiculadas na mídia, através de exposição áudio visual com data show. 

Avaliação: O tema proposto causou um impacto inicial por se tratar de um tema 

em que teoricamente os usuários não se interessam. No entanto, no decorrer do 

grupo após esclarecimento de forma simples, os usuários se mostraram 

interessados e debateram sobre o que acharam desse projeto de lei. E alguns ainda 

relataram algumas experiências profissionais. 

 

 Data: 30/04/2015 

Atividade realizada: Neste grupo trabalhamos com notícias do dia, veiculadas 

através de dois jornais de grande circulação. 
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Objetivo: Incentivar o interesse dos usuários a informação, proporcionar a 

interação do coletivo através da troca de notícias, bem como estimulá-los a pensar 

de forma um pouco mais crítica.  

Ferramentas metodológicas: Espalhamos os jornais de forma aleatória em cima 

da mesa e incentivamos os usuários a escolher as notícias que chamaram mais a 

sua atenção, sejam elas através de texto ou figuras. Após as escolhas cada um 

debateu sobre o que foi escolhido. 

Avaliação: Observamos neste grupo que os usuários participaram ativamente, 

onde puderam escolher falar sobre algo que se identificaram, estimulando não 

somente a busca pela informação, mas também a troca delas uns com os outros.  

 

OBS: O Grupo informativo não foi realizado no dia 23/04/2015 por motivo de 

intercorrencia no serviço. 

 

GRUPO VIDEOTECA 

 

Facilitadores: Rodrigo Fontoura (Psicólogo); Andreza Miranda (Assistente Social) 

e Beltrand (Educador Social) 

 

Objetivo geral: Exibir filmes ou documentários que possam abranger aspectos 

psicossociais e culturais que remetam às questões da vivência de cada usuário. 

 

Data: 10/04/2015  

Atividade realizada: Exibição do filme “Um sonho de liberdade” 

Objetivo: Debater sobre a película exibida, bem como as questões relativas à 

perseverança, sobre a importância dos estudos, sonhos e superação de vida. 

Ferramentas metodológicas: Para isto foi utilizado notebook, data show e caixa 

de som. 
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Avaliação: O filme causou uma emoção nos usuários, e muitos deles trouxeram 

suas experiências pessoais de vida, externando também sonhos que ainda não 

alcançaram. 

Facilitadores: Andreza Miranda (Assistente Social) e Beltrand (Educador Social) 

 

Data: 17/04/2015  

Atividade realizada: Exibição do filme “Tempos de furacão” 

Objetivo: Demonstrar através do filme exibido aspectos de autoestima, superação 

e força de vontade que contribuam para o processo de mudança dos usuários. 

Ferramentas metodológicas: Para isto foi utilizado notebook, data show e caixa 

de som. 

Avaliação: A discussão pós-filme foi bastante produtivo, onde os usuários puderam 

se ver em alguns aspectos e cada um pôde expor um pouco das suas vivências. 

Facilitadores: Andreza Miranda (Assistente Social) e Rosineide (Educador Social) 

 

Data: 24/04/2015  

Atividade realizada: Exibição do filme “A grande vitória” 

Objetivo: Abordar aspectos sobre abandono e conflitos familiares, que através do 

esporte (artes marciais) pôde estabelecer um equilíbrio emocional, superando as 

dificuldades e realizando os seus sonhos. 

Ferramentas metodológicas: Para isto foi utilizado notebook, data show e caixa 

de som. 

Avaliação: O filme proporcionou um debate muito rico devido ao fato de muitos 

usuários terem se identificado com a história de vida ali retratada. Realizado uma 

roda de conversa posteriormente e cada um relatou um pouco o que o marcou no 

filme. 

 

OBS: O Grupo do dia 03/04/15 não possível ser realizado por esse dia ser um 

feriado.  
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GRUPO QUALIDADE DE VIDA 

 

Facilitador/a: Camila Cavalcanti, Rosineide e Beltrand 

 

Objetivo geral: Informar, orientar e sensibilizar os usuários sobre questões de 

saúde, podendo orientá-los desde a higiene pessoal, até a saúde mental / psíquica 

e agravos à saúde.  

 

Data: 08/04/2015 

Atividade realizada: Trabalhamos alguns pontos do contrato de convivência, 

relacionado a saúde, como: O usuário não poder ficar sob posse de medicamentos, 

e não compartilhar materiais perfuro cortantes.  

Objetivo: Orientar sobre os riscos de auto se medicar, assim como riscos de 

compartilhamento de materiais perfuro cortantes.  

Ferramentas metodológicas: Os usuários realizaram encenações com os tópicos 

do Contrato de Convivência, e realizamos uma roda de discussão.  

Avaliação: Foi avaliada de forma positiva, visto que após o grupo os usuários foram 

bastante participativos e no decorrer do mês os mesmos entregavam as suas 

medicações a equipe antes mesmo da revista. Podemos perceber também os 

cuidados com os materiais pessoais e perfuro cortantes. 

 

Data: 15/04/2015 

Atividade realizada: Filme: Óleo de Lorenzo - O filme retrata uma história real, de 

um casal de historiadores que descobrem em seu filho Lorenzo de oito anos de 

idade tem uma doença rara e degenerativa diagnosticada como 

adrenoleucodistrofia (ADL), que provoca uma incurável degeneração do cérebro, 

levando o paciente a morte em pouco tempo. O filme é uma verdadeira lição de 

vida, pois pessoas leigas ao verem o sofrimento de seu próximo, no caso seu filho, 
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se sensibilizaram e começam a fazer um movimento para visualização dessa 

doença que até então era desconhecida. Passaram por cima do preconceito de 

uma forma decisiva alcançando seu objetivo maior que era um tratamento para 

Lorenzo. 

Objetivo: Discutir o filme voltado para os usuários do nosso serviço, onde a 

população ainda é leiga quando se trata de usuário de drogas. Tivemos ainda como 

objetivo, sensibiliza-los quanto a mensagem mostrada no filme, que as pessoas 

que nos amam nunca desistem da gente, por mais forte que seja o preconceito. 

Ferramentas metodológicas: Refletimos em uma roda de conversa, sobre as 

mensagens transmitidas pelo filme. 

 

Data:22/04/2015 

Atividade realizada: Trabalhamos um texto sobre o Cigarro, realizando ao final 

uma dinâmica, para eles descobrirem as sensações que os fumantes começam a 

sentir quando ficam, 2 horas, 8 horas, 1 dia , 1 semana, 3 meses e de 5 a 10 anos 

sem fumar. 

Objetivo: Informar sobre os malefícios causados pelo cigarro, e as sensações que 

nos causam quando usamos e quando começamos a parar de usar. 

Ferramentas metodológicas: Texto sobre Cigarro e dinâmica em grupo. 

Avaliação: Os usuários participaram bastante principalmente da dinâmica, onde 

houve discordâncias das sensações sobre os textos cientifico ministrado, podendo 

tirar as dúvidas, e observar que após o termino do grupo, até a hora do almoço os 

usuários não fumaram.  

 

Data: 29/04/2015 

Não houve grupo porque a TQV participou do fórum de saúde mental no município 

do Cabo de Santo Agostinho 

 

 

GRUPO AUTO-BIOGRAFIA  
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Objetivo geral: Resgatar a história de vida de cada usuário para que, a partir de 

uma reflexão a cerca da mesma, sejam capazes de ter um maior conhecimento de 

si mesmos, dos seus limites e possibilidades e assim possam fortalecer e estruturar 

seus vínculos com o meio, reorganizando-se socialmente. 

 

Data: 06/04/2015 

Atividade realizada: Grupo operativo. Reflexão sobre os comportamentos 

pessoais que repercutem na sociedade.  

Objetivo: Refletir sobre como o uso de drogas podem levar ao excesso de auto 

confiança, prepotência e arrogância e o quanto isso pode ser prejudicial na vida em 

sociedade. 

Ferramentas metodológicas: texto resumido e em linguagem acessível para os 

usuários sobre o “mito de Ícaro”. Debate livre após leitura do texto  

Avaliação: Apesar da mitologia, de forma geral, não ser algo de fácil acesso,  

houve uma boa aceitação dos usuários que compreenderam bem a relação entre 

a estória e o momento que estão passando. 

 

Data: 13/04/2015 

Atividade realizada: Grupo operativo. Atividade de perguntas e respostas sobre a 

vida escolar e laborativa de cada usuário 

Objetivo: Fazer um breve relato da história de vida escolar e laborativa de cada 

usuário no intuito de identificar dificuldades e encontrar possíveis soluções.  

Ferramentas metodológicas: Foram elaboradas perguntas simples como, quais 

eram as disciplinas prediletas na escola e porquê. Como as respostas foram 

bastante variadas outras questões abertas poderiam ser feitas na ocasião. 

Avaliação: A avaliação foi positiva tendo em vista da  participação da maioria dos 

usuários que falaram abertamente sobre o tema e conseguiram refletir mais sobre 

a importância do conhecimento para a vida e a inserção sócio produtiva.  
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Data: 20/04/2015 

Atividade realizada: Grupo operativo. Breve retrato histórico sobre a história de 

vida de Tiradentes 

Objetivo: A partir de uma pequena biografia do mártir da independência brasileira, 

fazer uma reflexão sobre como a coragem, perseverança e superação podem 

mudar a nossa história 

Ferramentas metodológicas: Dinâmica, questão reflexiva sobre “quem são 

nossos heróis” 

Avaliação: O grupo transcorreu de forma tranqüila e, positivamente, visto que os 

usuários chegaram a conclusão como nosso país atual está carente de verdadeiros 

heróis. Ao mesmo tempo puderam se avaliar criticamente sobre as contribuições 

que podem fazer para uma sociedade melhor. 

 

Data: 27/04/2015 

Atividade realizada: Grupo operativo. Debate aberto. 

Objetivo: Traçar um paralelo entre o descobrimento do Brasil com as descobertas 

que foram feitas e o que ainda precisa ser feito visando a importância do exercício 

da cidadania e o convívio na sociedade. 

Ferramentas metodológicas: Dinâmica de grupo para promover o debate 

Avaliação: A avaliação foi positiva, pois os usuários relataram sobre a dificuldade 

do convívio social e da situação de exclusão que vivem, mas entenderam que uma 

das melhores formas de inverter esta situação é o exercício da cidadania e o 

respeito ao outro. 

 

 

GRUPO FAMÍLIA 

 

Facilitadores: Marcelo José (Técnico Social em psicologia) e Amanda (Educadora 

Social) 
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Objetivo Geral: Proporcionar um espaço de apoio e reflexão aos familiares no 

intuito de auxiliar no processo de cuidado e resgate de vínculos. 

 

Data: 03/04/2015 

Atividade realizada: Foi realizado uma “roda de acolhimento”, com os usuários 

para falar sobre a importância da família, mesmo não sendo possível a presença 

física dos familiares no momento de acolhimento e cuidado.    

Objetivo: Disponibilizar um momento de interação entre os usuários com objetivo 

de proporcionar um espaço de fala sobre suas experiências individuais nas 

relações familiares. 

Ferramenta metodológica: A fala, escuta e reflexão das vivencias dos usuários 

junto a seus familiares. 

Avaliação: A atividade foi avaliada positivamente, mediante o quantitativo de 

usuários participantes e a interação entre o grupo. 

 

Data: 10/04/2015 

Atividade realizada: Apresentação de um vídeo com a temática motivacional.  

“Sonhos e projetos de vida” 

Objetivo: Refletir, a partir da exibição de um vídeo motivacional, estratégias de 

fortalecimento dos vínculos familiares para construção de sonhos e projetos de vida 

a partir da relação com o outro.  

Ferramenta metodológica: Vídeo sobre “Sonhos e projetos de vida” 

Avaliação: O Grupo foi avaliado como positivo pela participação dos usuários e 

familiares,  que refletiram a cerca das perdas, devido a desorganização do uso de 

SPA’s, de oportunidade e as conseqüências negativas na família. 

 

Data: 17/04/2015 

Atividade: Reflexão a partir da dinâmica de grupo “De qual família viemos e qual 

família que queremos” 
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Objetivo: Refletir sobre a família que temos resgatando pontos do grupo da 

semana anterior e discutindo em subgrupos sentimentos e idéias de boa 

convivência. 

Ferramenta metodológica: Dinâmica de Grupo 

Avaliação: O grupo foi avaliado positivamente, principalmente, pela sensibilização 

dos familiares presentes ao momento vivido pelos usuários. 

 

OBS: O grupo do dia 24/04/2015 não ocorreu por intercorrencia no equipamento, 

sendo usuários e familiares acolhidos e escutados pela equipe. 

 

GRUPO DE REDUÇÃO DE RISCOS 

 

Facilitadores: Marcelo José (Técnico Social em Psicologia) e Luciene Marluce 

(Educadora Social) 

 

Objetivo Geral: Discutir sobre a política de redução de danos, desenvolver e 

construir estratégias de prevenção de risco e danos, na tentativa de fortalecer a 

construção do PIA de cada usuário.   

 

Data: 09/04/2015 

Atividade realizada: Roda de dialogo sobre a política de redução de danos. 

Objetivo: Discutir e criar estratégias de redução de danos junto com os usuários 

para o processo de organização de suas vidas baseado nas experiências vividas. 

Ferramenta metodológica: A fala e a escuta  

Avaliação: A avaliação do grupo foi positiva pelo numero de usuários participantes, 

suas colocações procurando entender seus direitos e a forma correta de conquistá-

los. 

 

GRUPO CONSTRUINDO CIDADANIA  
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Facilitadores: Viviane (Técnica social em Assistência Social) e Luciene ( 

Educadora social) 

 

Objetivo geral: Construção e fortalecimento da cidadania através da autonomia e 

resgate de direitos e deveres. 

 

Data: 21/04/2015 

Atividade: Exposição do vídeo e roda aberta de diálogo. 

Ferramenta metodológica: Vídeo “Que tipo de cidadão eu sou?” 

Objetivo: Trazer aos usuários a reflexão de que tipo de cidadão cada um estava 

sendo, e o que estava fazendo para exercer sua cidadania. 

Avaliação: Atividade dinâmica, com efetiva participação dos usuários, depoimento 

de um deles sobre como evoluiu enquanto cidadão de direitos e deveres, após 

ingressar no programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficinas realizados Quantitativo mensal 

Cultura 4 

Educação física 12 

Culinaria 1 

Customização 2 

Total de oficinas 19 
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6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO 
CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

 

No mês de Abril foram realizas diversas atividades através de grupos, oficinas de 

cultura/customização, culinária e educação física, dentre outras. Assim como as 

Tipos de Grupos Quantitativo mensal 

Grupo Informativo 04 

Grupo: Grupo Videoteca 03 

Grupo Qualidade de Vida 04 

Grupo: Grupo Auto-biografia 04 

Grupo Família 03 

Grupo Redução de Risco e 

Danos 

02 

Total de grupos 20 
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assembléias, espaço onde os usuários se posicionam quanto as suas satisfações, 

insatisfações e contribuições para melhor condução desse equipamento.  

 

A atividade do Bom Dia foi construída com uma nova roupagem pelos educadores 

e usuários, onde, nesse momento, são todos convidados a participar de dinâmicas 

vitalizadoras com grande conteúdo de integração, avaliação da chegada, diversão 

etc. Permitindo ao usuário momentos lúdicos de descontração e forma marcante 

de acolhimento. A participação dos usuários tem sido significativa o que avaliamos 

o trabalho da equipe como muito positivo.  

 

Também podemos acrescentar  positivamente foi a construção e participação dos 

usuários nas Ações do Atitude nas ruas, que acontecem nos sábados, onde se 

propicia a apresentação de seus talentos como a musica, a dança, o desenho, a 

percussão, e mesmo a apresentação do Programa e do espaço de cuidado.  

 

Vale ressaltar a retomada do Grupo família que, apesar da dificuldade de trazer 

esse publico para o espaço, a equipe tem se debruçado de forma comprometedora 

na tentativa de aproximar e trabalhar o resgatar vínculos fragilizados/rompidos com 

os usuários do serviço. 

6.1. Família  

 

Nesse mês podemos considerar que intensificamos as escutas individuais, os 

encaminhamentos para rede SUAS e SUS e as visitas domiciliares. Assim como, 

retomamos o grupo família que está sendo realizado semanalmente com 

participação de familiares e usuários, onde tem sido possível trabalhar o resgate e 

fortalecimento de vínculos, além da garantia de direitos.  

 

 Faz-se necessário destacar que mesmo com os avanços em relação ao eixo 

família, precisamos dar continuidade às estratégias de maior aproximação às 

famílias acompanhadas, tendo como base a Política de Assistência Social.  
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6.2. Saúde  

 

No referido mês, as construções e fluxos estabelecidos junto à rede municipal de 

saúde foram realizadas com sucesso. Realizamos consultas ambulatoriais, dentre 

eles endocrinologista, infectologista, dermatologista. Viabilizamos a marcação de 

exames como USG do abdômen total, endoscopia, hemograma, glicose, além de 

encaminhamento de sete usuários ao CTA (Centro de Testagem e Acolhimento em 

DST/AIDS).  

 

Encaminhamos também um número considerável de usuários para serem inseridos 

no CAPS AD, dentre estes, 50% passaram pelo psiquiatra e/ou clinico geral 

disponibilizado por tal equipamento. Tivemos ainda a parceria com o CAPS 

transtorno mental para realizar duas consultas psiquiátricas de urgência.  

 

Vale destacar que neste mês participamos do Fórum Municipal de Saúde Mental, 

onde se discutiu a rede de atenção básica no município do Cabo de Santo 

Agostinho-PE, pudemos estreitar relações e conhecer de perto alguns 

equipamentos de saúde, discutir fluxos e encaminhamentos pertinentes. 

 

6.3. Inserção sócio produtiva 

 

Neste mês tivemos muita dificuldade em estar fazendo novas construções no que 

diz respeito a inclusão sócio-produtiva. O cenário atual do Brasil reverbera de forma 

bastante acentuada no município do Cabo. Observamos um grande índice de 

desemprego e o esvaziamento da oferta de cursos profissionalizantes gratuitos. No 

entanto, diante de tal contexto, um número significativo de usuários estão se 

inserindo no mercado informal de emprego, estando tal modalidade fazendo parte 

da construção do seu PIA . 
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6.4. Cultura, esporte e lazer  

 

Neste mês foram feitas algumas ações de oficinas socioeducativas, como desenho 

e pintura, com intuito de valorizar a arte e a cultura. Destacamos também que 

semanalmente é proporcionado aos usuários atividades de esportes, como o 

futebol, no campo do Centro Social Urbano como um momento de lazer e diversão.    

 

Vale destacar que nesse mês não realizamos nenhuma atividade externa, pois 

intensificamos as articulações para proporcionar passeios culturais no município e 

em cidades circunvizinhas. 

 

6.5. Educação  

 

Percebendo o quão importante é a educação na constituição de vida de cada 

pessoa nos deparamos com um contexto de exclusão em que os usuários estão 

inseridos, estamos trabalhando em um processo de sensibilização, construção e 

organização desses usuários para acessarem a rede da educação como forma de 

garantir seus direitos e resgatar tanto a sua cidadania, quanto a sua autonomia. No 

início do ano de dois mil e quinze, conseguimos inserir alguns usuários e seus 

familiares na comunidade escolar regular e no EJA do município. Avaliamos o 

quanto positivo foi e está sendo essa inserção e/ou retorno ao núcleo da educação, 

muitos deles visando o retorno ao mercado sócio produtivo, no intuito de serem 

protagonistas e provedores de suas vidas. Observamos que nesse processo em 

que alguns se encontram, iniciou-se um ciclo de mudanças visivelmente 

significativas no que se refere também à postura e comportamento no coletivo, 

melhorando inclusive as relações sociais. 

 

 No entanto, destaca-se que estamos em um período em que não há matrícula tanto 

na rede escolar, quanto para o ingresso em cursos oferecidos pelo município. Deste 
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modo, continuamos o processo de estímulo dos usuários e seus familiares para 

que, quando novas matrículas forem abertas, estejam organizados para a inserção. 

 

6.6. Assistência Social  

 

Diante do contexto de vulnerabilidade social em que historicamente os usuários de 

drogas se encontram, observamos que a grande maioria deles está com seus 

direitos violados de todas as formas, não conseguindo muitas vezes acessá-los. 

Entendendo o papel da assistência social nesse sentido, visamos não somente a 

expansão da garantia de direitos, mas também o resgate de aspectos fundamentais 

para uma vida digna em sociedade. Nesse ínterim, encaminhamos os usuários à 

rede socioassistencial do município de forma sistemática, realizando também 

diversas articulações/encaminhamentos a rede SUAS (CREAS, CRAS) e aos 

núcleos do Programa (CAA e CAI) não só do nosso município, mas também das 

cidades circunvizinhas, no intuito de prestar assistência de forma integrada a outras 

políticas setoriais.  

 

Observamos que alguns usuários nunca tiveram acesso à retirada de 

documentação e outros se desorganizaram devido ao uso abusivo de drogas. Neste 

viés, viabilizamos que estes usuários semanalmente fossem ao balcão de direitos 

para retirada de documentação, entendendo que essa é uma prerrogativa básica 

do direito a cidadania. 

 

Os usuários identificados sem documentos foram encaminhamentos dos usuários 

as Redes SUS E SUAS, para garantia de direito a saúde e cidadania, 

encaminhamentos ao Balcão de Direitos, sempre nas quintas-feiras, são 

proporcionado aos usuários a retirada de documentação. Atividade esta muito bem 

avaliada pelos usuários do serviço e equipe técnica.  
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Salientamos que existem alguns entraves para a inserção destes, visto que a 

quantidade de usuários atendidos e encaminhados são maiores do que a 

quantidade de vagas oferecidas. Principalmente no que tange a retirada do registro 

geral, que são oferecidas apenas duas vagas semanais e a retirada da carteira de 

trabalho que estava em falta desde o mês anterior. 

 

6.7. Avanços e desafios  

 

Avanços: Avaliamos que o mês foi bastante significativo no que diz respeito à 

participação mais efetiva da família no processo de cuidado dos usuários. Esse 

trabalho de aproximação vem dando respostas bastante positivas. Também 

conseguimos realizar reuniões com a rede de Assistência Social no Município e 

conhecer as equipes dos serviços, onde conseguimos estreitar as relações e 

minimizar algumas dificuldades. Destacamos facilidade de diálogo com a Rede 

Municipal de Saúde, onde pudemos construir fluxos diretos de marcações de 

consultas.   

 

Desafios: Percebemos a Rede Municipal de Assistência Social ainda bastante 

fragilizada. Não dispomos do serviço de retirada de documentação gratuita, assim 

como não existem equipamentos voltados para a população de rua (abrigos, casa 

de acolhida, etc). Nesse sentido, observamos o Programa Atitude ainda bastante 

isolado no processo de garantia de direitos dos usuários. É importante salientar 

também o esvaziamento da oferta de cursos profissionalizantes e a estagnação nos 

processos de inclusão sócio produtiva, principalmente no que diz respeito ao 

mercado formal de emprego. Destacamos ainda a falta de insumos para o 

desenvolvimento de atividades e oficinas, o que dificulta a realização de atividades 

socioeducativas dentro do serviço. No que diz respeito à saúde, estamos 

encontrando dificuldade no compromisso dos próprios usuários em estar presentes 

em consultas pré-agendadas, necessitando que a equipe desenvolva um trabalho 

de sensibilização ainda maior junto aos equipamentos responsáveis. 
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7.ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

 

 

No mês de Abril de 2015 as Equipes I, II e III do Atitude nas Ruas,  interviram no 

contexto social dos usuários de SPA’s e em locais de vulnerabilidade e risco, 

intensificando ações de promoção e garantias de direitos, trabalhando diretamente 

com indivíduos e famílias que convivem em condições de vida afetadas pela 

violência e a negação à cidadania. Foram realizadas atividades contínuas como: 

acompanhamento familiar, visitas domiciliares, ações de abordagem e impacto, 

acompanhamento individual e de grupos, acompanhamento de usuários a rede 

SUS e SUAS, busca ativa e encaminhamentos de usuários, intensificação do 

fortalecimento da rede socioassistencial. 

 

Tendo em vista as necessidades do território, alguns planejamentos foram 

realizados com o objetivo de ampliar o mapeamento e cobertura de áreas 

vulneráveis no município do Cabo de Santo Agostinho. Possuindo como norte de 

ação o atendimento a indivíduos e familiares, foram construídos Projetos Individuais 

de Atendimento (PIA) que incluíam a intersetorialidade e o diálogo contínuo com a 

rede socioassistencial do município. 

 
 
7.1 Atendimento individual 
 

 
Os atendimentos individuais foram realizados aos usuários de SPA’s em locais de 

vulnerabilidade e risco social com o acompanhamento destes usuários/famílias nos 

territórios e em suas residências, intensificando estratégias de sensibilização, 

garantias de direitos, intervindo diretamente com indivíduos que convivem em 

condições de vida afetadas pela violência e a negação dos seus direitos e 

cidadania. 
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Houve um esforço ainda maior na construção dos PIA’s (Plano Individual de 

Atendimento) do público acompanhado no território, tendo em vista ampliar os 

encaminhamentos e possibilitar a inserção dos usuários na rede municipal dos 

serviços. 

 

Vale salientar que o Atitude nas Ruas procurou analisar as condições de vida 

desses usuários e acolher suas demandas. Foi possível observar o retorno de 

alguns destes que se encontrava em situação de vulnerabilidade e direitos violados 

ao Centro de Acolhimento e Apoio. 

 

 

7.2 Abordagens nas ruas 
 
 
Realizamos ações sistemáticas de abordagem social de rua, tendo como um dos 

principais objetivos divulgar e acessar o público alvo do Programa, principalmente 

em áreas onde indivíduos estavam fazendo uso de SPA’s. Apresentamos a 

proposta do Programa e a nossa atuação no território. 

 

Estas ações têm proporcionado o reconhecimento e o estreitamento de laços com 

a população, os comerciantes locais e multiplicadores de informações. 

 
 

7.3. Mapeamento do território 

 

Tendo em vista as necessidades do território, identificada com mais clareza apos a 

retomada da capacitação ofertada pelo IEDES, na pessoa da Sra. Renata Almeida, 

alguns planejamentos foram realizados com o objetivo de ampliar o mapeamento e 

cobertura de áreas vulneráveis no município do Cabo de Santo Agostinho. A partir 

desse diagnóstico, foi iniciado o diálogo com a rede formal e informal, com a 

população local e seus multiplicadores. Destacamos o Bairro da Charneca, onde 
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construímos o cronograma para iniciar um trabalho na área a partir de Maio, já que 

este território não estava sendo acessado pelas equipes. 

 
 

7.4  Articulação com a rede 

 

Nesse mês conseguimos realizar articulações com o CREAS, Conselho Tutelar, 

Postos de Saúde da Família, Centro de Testagem e Aconselhamento em DST e 

AIDS (CTA) e Associação de moradores. Fortalecemos o diálogo com algumas 

lideranças comunitárias buscando parceiros para a divulgação do Programa. 

Visitas domiciliares foram realizadas em conjunto com as ACS´s do USF II de 

Nossa Senhora do Ó, considerando a demanda identificada de usuários em 

vulnerabilidade de risco e uso de SPA´s. O resultado foi positivo, abrangendo a 

divulgação dos nossos serviços, e desdobrando em encaminhamentos parar o 

Atitude Apoio. 

 

O CREAS e os Conselhos Tutelares têm estreitado os laços de comunicação, a fim 

de acolher as demandas postas e encaminhadas pelo Programa. De maneira 

freqüente, realizamos estudos de caso e discussões sobre indivíduos e famílias que 

estão em situação de negação/violação de direitos. 

 

A rede informal está bastante ativa na parceria e diálogo com as equipes do Atitude 

nas Ruas. Através dessa rede, temos conseguido estreitar laços para identificar e 

acompanhar os usuários no território. 

 

7.5 Palestras/seminários 

 

Este mês foi realizado palestra na Unidade de Saúde da Família em Nossa Senhora 

do Ó, Município de  Ipojuca. Tendo como objetivo divulgar o Programa Atitude para 

potencializa a comunidade a se perceber e atuar como agente multiplicador, 

viabilizando novas demandas. 
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7.6  Oficinas educativas 

 

No Bar Maresia, Bar dos Engenhos, Praça Marcos Freire e Parque dos Eucaliptos 

foram realizadas atividades, tendo em vista a divulgação do Programa com 

indivíduos e grupos que estavam fazendo uso de SPA’s. Proporcionamos a 

realização de rodas de diálogo, as quais tiveram como tema a redução de danos e 

uso de substâncias psicoativas. Através de aparelhos de áudio, apresentou-se o 

Programa e nossa proposta de atuação enquanto serviço. 

 

Estas ações têm proporcionado um estreitamento de laços/fortalecimento de 

vínculos com os usuários, comerciantes locais e multiplicadores de informações. 

 

Nas ações de impacto as quais são executadas no quarto sábado de cada mês, 

pelas três equipes correspondentes ao Atitude nas Ruas, foi possível proporcionar 

atividades de esporte e cultura, objetivando fomentar a compreensão de que o 

esporte/ lazer é um direito preconizado em lei. Para mais além, objetiva-se 

proporcionar aos usuários inseridos no Programa, participação nas 

atividades/ações do mesmo, o que viabiliza a co-participação dos usuários 

enquanto protagonistas, desempenhando, desse modo, papel importante na 

integração social. 

 

7.7 Ações Integradas de Impacto 

 

Foi realizado ação de impacto de maneira conjunta com as equipes do Atitude nas 

Ruas do Cabo de Santo Agostinho. Programou atividades de lazer e esporte numa 

das principais praças do Bairro de Ponte dos Carvalhos, localizada em local de 

vulnerabilidade social. O Atitude nas Ruas ofertou oficinas que tiveram como 

facilitadores usuários do Programa. De maneira geral, foi fortalecido o 
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protagonismo e o empoderamento dos usuários do serviço, tendo em vista que 

estas atividades proporcionam a inclusão e o exercício da cidadania. 

Vale destacar que essa ação é de suma importância para se tornar visível em locais 

de vulnerabilidade social e por isso avaliada como muito positiva no trabalho 

desenvolvido pelas equipes. 

 

 

8. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 

No mês de abril identificamos avanços positivos no equipamento do Atitude Apoio 

Cabo, quanto a organização do espaço físico e condutas dos processos de trabalho 

desenvolvidos pela equipe, junto aos usuários e gestão. As reuniões técnicas 

aconteceram sistematicamente, com informes dos colegiados, das reuniões com 

executora e das demandas internas da equipe e usuários, discussão de casos e 

alinhamento da forma de trabalho.  

 

No referido mês estivemos sem a presença de uma das supervisões, por motivo de 

saúde, da Coordenação de Núcleo e consultoria. Vale ressaltar que a executora 

nos deu o suporte necessário na condução e encaminhamentos necessários aos 

momentos necessitados. Alem de retomar as capacitações com as equipes do 

Atitude nas Ruas. 

 

No decorrer do mês avaliamos o quanto foi positivo a transferência dos quartos 

masculinos para o piso superior da casa, trazendo vida e conforto para os usuários. 

Essa ação foi discutida e construída por eles, assim como, a arrumação dos quartos 

e área de estar. Todo processo acompanhando pela equipe e mais particularmente 

pelos educadores. Após essa reorganização do espaço, passamos a contar com 

um refeitório na área interna da casa, acomodando melhor os usuários nos 

momentos de refeição e interação com equipe. 
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Também tivemos como avaliação positiva as ações integradas, realizadas pelas 

equipes do Atitude nas Ruas no quarto sábado do mês. O que vem proporcionando 

visibilidade e divulgação do Programa, alem do envolvimento dos usuários 

assistidos na construção de tais ações. Objetivando promoção de cuidado aqueles 

usuários com dificuldade de acessar o serviço. 

 

No mês citado tivemos algumas dificuldades para execução de alguns grupos 

devido a solicitação de demissão de alguns técnicos e chegada de novos para 

substituição, sendo necessário o acolhimento, repasses de processos de trabalho 

e orientação do profissional para iniciar seu fazer técnico.   

 

Desta forma, avaliamos que nesse mês, apesar das ausências, transcorreu de 

forma construtiva garantindo o cuidado humanizado dispensado aqueles que ali se 

encontram assegurando seus direitos e atenção da equipe que conduz esse 

equipamento investindo na construção de autonomia, respeitando a individualidade 

de cada um. 

 

 

a. AGENDAS DE GESTÃO (COLEGIADO DE GESTÃO, REUNIÃO DE NÚCLEO 

E CAPACITAÇÕES). 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

 

07/04 

 

COLEGIADO 

 

ATITUDE 
MULHER 

 

COORD. DE 
NÚCLEO, 
COORD. 
TÉCNICOS 
APOIO E 
INTENSIVO, 
TÉCNICAS DO 
ALUGUEL 
SOCIAL, 
SECRETARIA E 
EXECUTORAS 

APRESENTAÇÃO 

DO ALUGUEL 

SOCIAL 

 
AVALIAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO DE 
FORMA 
PADRONIZADA A 
SER USADO E 
TODOS OS 
EQUIPAMENTOS DO 
PROGRAMA ATITUDE 
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b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS MEMBROS DA 

EQUIPE) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

01/04 
 REUNIAO 
TECNICA 

APOIO 
CABO 

TODA EQUIPE 

-APRESENTAÇÃO DOS 

GRUPOS REALIZADOS NO 

EQUIPAMENTO 

- ESTUDO DE CASO 

-ORIENTAÇÃO A EQUIPE 
PARA NÃO PERDER O FOCO 
DA ASSISTENCIA NA 
CONSTRUÇÃO E CONDUÇÃO 
DOS GRUPOS 

08/04 
 REUNIÃO 
TECNICA 

APOIO 
CABO 

TODA EQUIPE 

-APRESENTAÇÃO DO 

ALUGUEL SOCIAL 

-CONDUTA AGRESSIVA DOS 

USUARIOS NA CASA 

-ESTUDO DE CASO 

- EQUIPE ORIENTADA A 
AVALIAR USUÁRIOS COM 
PERFIL PARA O ALUGUEL 
SOCIAL 

-INICIAR A “SEMANA DO 
CUIDADO” COM OS 
USUÁRIOS COM OBJETIVO 
DE TRABALHAR O CUIDADO 
COM O ESPAÇO, COM ELES 
E COM A EQUIPE 

 

 

14/04 

 

 

COLEGIADO CEPAD 

COORD. DE 
NÚCLEO, COOR. 
TÉCNICOS, 
SECRETARIA E 
EXECUTORAS 

APRESENTAÇÃO 

DOS 

INTENSIVOS 

AVALIAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO DE 
FORMA 
PADRONIZADA A 
SER USADO E 
TODOS OS 
EQUIPAMENTOS DO 
PROGRAMA ATITUDE 
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15/04 
REUNIÃO 
TÉCNICA 

APOIO 
CABO 

   TODA EQUIPE 
E O IEDES 

-DESPEDIDA DO 

COORDENADOR DE 

NÚCLEO 

-QUANTIDADE DE HORAS 

TRABALHADAS 

ACUMULADAS PELOS 

PROFISSIONAIS DA CASA 

DEVIADO  A FERIADOS 

-INFORMAR A EQUIPE QUE 

A NÃO CONCLUSÃO DAS 

METAS PODE ACARRETAR 

O NÃO REPASSE DA VERBA 

A EXECUTORA 

-ATUALIZAÇÃO DOS 

REGISTROS NAS FICHAS 

DOS USUÁRIOS- ESTUDO 

DE CASO 

 

 

- CONSTRUÇAO DE 
PLANILHA COM OS 
PROFISSIONAIS PARA 
LIBERAÇÃO DE FOLGAS 

 

- ACOMPANHAMENTO DA 
SUPERVISÃO PARA 
CONCLUSÃO DE METAS 

-ACOMPANHAMENTO E 
SUPORTE DA SUPERVISÃO 
NOS REGISTROS DAS 
FICHAS DOS USUÁRIOS 

22/04 
REUNIÃO 
TÉCNICA 

APOIO 
CABO 

TODA EQUIPE 

-INFORMES DOS 

PROFISSIONAIS QUEM TEM 

DIREITO A ALIMENTAÇÃO 

NO SERVIÇO 

-INFORME DA 

IMPOSSIBILIDADE DE 

ACORDOS QUEM VENHAM 

GERAL PROBLEMAS 

FUTUROS, COMO 

PLANTÕES DE 12 HORAS, 

DURANTE A SEMANA  

ENTRE OS TÉCNICOS E 

EDUCADORES. 

- APENAS OS PROFISSIONAIS 
COM CARGA HORARIA DE 08 E 
12 HORAS, TERÃO DIREITO A 
ALIMENTAÇÃO. 

-CONSTRUÇÃO DE  PLANILHA 
COM NOME, FUNÇÃO, CARGA 
HORARIO E QUAL REFEIÇÃO 
ESTARÁ GARANTIDA, A FIXADA 
NA COZINHA E INFORMADO AS 
PROFISSIONAIS DESTE SETOR. 

-DISPONIBILIZADO UM PRAZO 
DE 30 DIAS PARA 
ORGANIZAÇÃO E  AJUSTES 
DAS EQUIPE 

29/04 
REUNIÃO 
TÉCNICA 

APOIO 
CABO 

TODA EQUIPE 

-APRESENTAÇÃO 

DISCUSSÃO DA 

CONSTRUÇÃO DO NOVO 

MODELO DO RELATÓRIO 

- POSTURA  E CONDUÇÃO 

DOS VIGILANTES JUNTO 

AOS USUÁRIOS 

-02 ESTUDOS DE CASOS 

 

 

- MARCAR REUNIÃO COM 
CATEGORIA PARA ESCUTA E 
ORIENTAÇÃO 
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REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 

DATA     ATIVIDADE LOCAL 
PARTICIPANTE
S 

PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

20/04 REUNIÃO 

SEDE 

   DANTAS               
BARRETO                                  

FÁBIA LOPES,   
RENATA 
ALMEIDA E 
AMÁLIA LIRA 

-DEFINIÇAÕ DE CARGA 

HORÁRIA DA 

COORDENAÇÃO 

TÉCNICA 

- ACORDOS DE CARGA 

HORÁRIA PACTUADOS 

INTERNAMENTE NO 

EQUIPAMENTO. 

-DIREITOS E DEVERES 

DOS FUNCIONARIOS 

-ENCAMINHAMENTOS 

DE CI’S 

-PARTICIPAÇÃO DE 

RENATA ALMEIDA NAS 

REUNIÕES DE 

CATEGORIA 

- 

-ACORDADO 35 HORAS 
SEMANAIS 

 

-INFORMAR A EQUIPE E 
DESFAZER OS ACORDOS, 
ENTRE TÉCNICOS E 
EDUCAORES.  DE 12 HORAS 
TRABALHADAS DE SEGUNDA 
A SEXTA-FEIRA. 

-INFORMAR AOS 
FUNCIONARIOS QUE APENAS 
OS DE CARGA HORÁRIA DE 
08 E 12HORAS TEM DIREITO 
A REFEIÇÃO 

- TODAS AS CI’S DEVERÃO 
SER ENCAMINHADAS PELA 
COORDENAÇÃO TÉCNICA 
PARA A SRA FÁBIA LOPES 

IFORMAR A EQUIPE DO 
NOVO PROCEDIMENTOS E 
ACOMPANHAMENTO DAS 
REUNIÕES POR CATEGORIA. 

 

9. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO 
CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 
 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 02 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 04 

REUNIÃO INTERSETORIAL 01 

ESTUDO DE CASO 04 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 01 



 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

31 

 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO COM A EXECUTORA 01 

TOTAL 13 

 

 

 

9.1. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / 

PERNOITES: 

  

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 
EXECUTADAS 

Acolhimento dia -(Total de 
atendimentos no mês) 

900 atend. Mês 1134 

Acolhimento Noturno 
(Pernoites Mês) 

450 atend. Mês (15 por 
noite) 

485 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO 2 02 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 4 04 

TOTAL DE PESSOAS 

QUE PERNOITARAM 

TOTAL DE USUÁRIOS 

ATENDIDOS 

(Atendimentos 

individuais) 

TOTAL DE NOVOS 
USUÁRIOS NO 
PROGRAMA 
(Usuários que aderiram 
ao programa no mês 
corrente) 

79 1134 29 
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10.DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO E APOIO 
TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA 
 

Sexo 

Usuários por Sexo e Faixa Etária 

0a11 12a17 18a23 24a29 30 a 40 41a59 
60 em   

diante 

Não     

informado 
Total 

M 0 0 30 37 46 20 3 0 136 

F 0 0 11 6 6 1 0 0 24 

Total 0 0 41 43 52 21 3 0 160 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 

11 71 82 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

2 8 10 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

0 0 0 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

 

OrientaçãoSexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

151 9 0 160 

Identidade de Gênero 
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Travesti Transexual Total 

0 0 0 

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 
 

Cor/Raça Total 

Preta Branca Parda Amarela Indígena Não informado 160 

27 37 91 1 1 0 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 

SituaçãoSocioeconômica Qtde 

Sem Renda 100 

¼ Salário Mínimo 9 

½ Salário Mínimo 8 

01SalárioMínimo 28 

02SaláriosMínimos 10 

03SaláriosMínimos 3 

Acimade03SaláriosMínimos 1 

Nãoinformado 1 

Total 160 

 

TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS 

Grupos Operativos Meta Mínima - 04 

Grupo Psicólogo 4 

Grupo de Serviço Social 7 

Grupo de Qualidade de Vida 2 

Total 13 
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TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

 

Atendimento Individual Meta Mínima - 50 

Atendimento Assistente Social 318 

Atendimento Psicólogo 164 

Atendimento Qualidade de Vida 136 

Total 618 

AÇÕES 
Meta 

Mínima 
Metas Executadas 

Oficinas 15 12 

Atendimento à Família 50 68 

Grupo Família 4 3 

Demanda de Atendimento TOTAL 

Atendimento de Triagem, Acolhimento de novos Usuários e 

Usuários Re-acolhidos 
29 

Atendimento Individual à Família 68 

Visita Domiciliar 0 

Assembléia 4 

Atendimento no Território (em conjunto com o ATITUDE nas 

Ruas) 
0 

Outros/Quais? 0 

TOTAL GERAL 101 
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Motivação Total 

Crack 116 

Álcool 31 

Maconha 10 

Cocaína 1 

Outros 2 

Total Geral 160 

 

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 
 

 

Tipo Total 

Espontânea 52 

ATITUDE nas Ruas 33 

Rede SUAS 37 

Rede SUS 10 

Segurança Pública 0 

Conselho Tutelar 1 

Ministério Público 0 

Mídia 0 

Outro Usuário 27 

Outra Origem (Quais?) 0 

0800 (OUVIDORIA) 0 

Total Geral 160 

 

TABELA IX – ORIGEM DAS DEMANDAS DE ACORDO COM AS ÁREAS 
INTEGRADAS DE SEGURANÇA – AIS 

Áreas Integradas de Segurança Quantidade 
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AIS 01 11 

AIS 02 6 

AIS 03 6 

AIS 04 1 

AIS 05 5 

AIS 06 12 

AIS 07 0 

AIS 08 2 

AIS 09 0 

AIS 10 110 

AIS 11 0 

AIS 12 2 

AIS 13 4 

AIS 14 1 

Total Geral 160 

TABELA X - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 

 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 4 

AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO 0 

AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL 0 

AFASTAMENTO USO DE DROGAS 10 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 11 

OUTROS 3 

TOTAL 28 

 

TABELAXI – POTENCIAL DE RISCO 
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EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 68 

NÃO 92 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 160 

      

 

 

 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 82 

NÃO 78 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 160 
DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 63 

NÃO 97 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 160 
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TABELAXII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 2 

CREAS 6 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 
PARA POPULAÇÃO DE RUA 

0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 11 

ALUGUEL SOCIAL 0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 3 

CENTRO POP 0 

CONSELHO TUTELAR 0 

CENTRO DA JUVENTUDE 0 

OUTROS? 0 

TOTAL 22 

  

REDE SUS QUANT. 

NASF 0 

PSF/UBS 0 

CTA 7 

CAPS II 0 

CAPS III 0 

CAPS Adi 0 

CAPS AD 18 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 0 

POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 0 

HOSPITAL GERAL 6 

UPA 5 

OUTROS? 2 

TOTAL 38 
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DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 0 

DHPP 0 

JUDICIÁRIO 1 

MINISTÉRIO PÚBLICO 0 

AGÊNCIA DO TRABALHO 0 

GOVERNO PRESENTE 0 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 2 

INSS 0 

ONG 0 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 0 

OUTROS 0 

TOTAL 3 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS 

INCLUSÕES 
QUANT. 
TOTAL 

EDUCAÇÃO FORMAL 0 0 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 0 0 

TRABALHO INFORMAL 2 2 

TRABALHO FORMAL 0 0 

OUTROS 0 0 

TOTAL 2 2 

 

 

 

5. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS 

AÇÕES 
META 
MÍNIMA 

METAS EXECUTADAS 
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 199 

ABORDAGENNAS RUAS (PESSOAS) 600 1693 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 16 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 16 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 9 1 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 9 0 

AÇÕES 
METAS EXTRAS 

EXECUTADAS 

BUSCA ATIVA 10 

VISITA DOMICILIAR 50 

ABORDAGEM DE RUA 68 

REUNIÕES 11 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 1 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 0 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 7 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 6 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 161 

OUTRAS AÇÕES 6 

AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO 
REALIZADAS 

1 

TOTAL 321 
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11.CONSIDERAÇÃOES FINAIS 
 

O mês de Abril do decorrente ano, iniciou com algumas mudanças no corpo técnico, 

com a demissão das técnicas em assistência social Regiane, do Atitude nas ruas, 

sendo transferida para esse lugar a também técnica em Assistência Social, 

Gabriela que compunha a equipe do turno da tarde. Essa transferência foi avaliada 

pela gestão como muito positiva para o equipamento mediante o perfil da 

profissional. Também tivemos a ausência da coordenação de Núcleo, e da 

consultoria. Vale salientar que a presença da executora, no suporte a coordenação 

técnica, foi de estrema importância na participação, orientação e condução das 

demandas solicitadas.  

 

No meio do mês tivemos uma reunião com moradores da comunidade que 

trouxeram como  pauta  a mudança do equipamento para um outro bairro, alegando 

alto índice de violência na região após a instalação do Apoio Cabo, no bairro.  O 

evento foi liderando pelo vereador Ricardinho, tendo como participantes a 

Secretaria que rege o Programa Atitude, a executora, coordenação técnica e 

supervisão do equipamento em evidencia, assim como, moradores da comunidade. 

No decorrer da discussão ficou evidente a estratégia política do vereador acima 

citado, cabendo a Secretaria a condução do processo. 

 

As atividades desenvolvidas no serviço pelos técnicos e educadores transcorreram 

de forma positiva, bem como as modificações no espaço físico, construídas com os 

usuários assistidos. Entendemos o quanto se faz a diferença, quando envolvemos 

os usuários nos processos de construção e cuidado como o espaço que os acolhe.  
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Podemos avaliar a retomada da capacitação com o Atitude nas ruas, pela executora 

IEDES, algo motivador para um maior empenho das equipes no desempenho de 

suas ações. O que nos permite solicitar capacitações para a equipe que executa 

seu trabalho na casa. Com objetivo de promover maior qualificação dos 

profissionais no desempenho de suas funções, garantindo um cuidado cada vez 

mais qualificado, aos usuários que fazem esse Programa.  

 

Diante dos breves pontos em destaque, consideramos como positivo o fechamento 

do mês de Abril. Comprometendo-nos a continuar desempenhando um trabalho 

digno aos usuários de drogas, possibilitando a garantia dos seus direitos violados 

e reconstruindo cidadanias.   
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12. ANEXOS 

 

12.1. QUADRO DE CIs. – MÊS DE ANO (Acompanhamento) 

 

ITEM Nº DA 

 CI 

DATA DESTINATÁRIO ASSUNTO SITUAÇÃO 

 34 14/04/2015 
IEDES Solicitação de 

funcionário 
Concluída 

 39 30/04/2015 
IEDES Solicitação de 

pagamento de diarias 
Em aberto 

 38 29/04/2015 

IEDES Solicitação de 

pagamento da 

educadora Luzivania 

Em aberto 

 37 29/07/2015 

IEDES Solicitação de 

pagamento de 

serviços elétricos 

executados na 

unidade  

Em aberto 

 16 22/04/2015 
IEDES Solicitação de material 

da TQV 
Concluída  

 28 22/04/2015 

IEDES Solicitação de equipe 

para efetuar reparos 

na unidade 

Em aberto 

 26 22/04/2015 
IEDES Solicitação de material 

de expediente  
Concluída 

 30 22/04/2015 

IEDES Solicitação de material 

para oficinas na 

unidade 

Em aberto 

 36 29/04/2015 IEDES Solicitação de 

pagamento de 
Em aberto 
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serviços executados 

na unidade 

12.2.  REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO – NÚCLEO: CABO MÊS/ANO: 

ABRIL/2015 

 

 APRESENTAÇÃO 

Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

Acolhimento Intensivo durante o mês de abril. Trata-se de uma estratégia para 

dar visibilidade ao cotidiano de trabalho e, assim, suscitar reflexões sobre a 

prática profissional, qualificando o serviço ofertado.  

 CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

Endereço: Quadra 38, nº 23, Enseada dos Corais, Cabo de Santo Agostinho/PE. 

Telefones de contato: 8923 9621 

E-mail da instituição: intensivocabo@gmail.com 

Executora: Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES 
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 EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Jacqueline Oliveira dos Santos 

SUPERVISÃO Alana Cristina de Almeida Lima Estanislau 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Marina Maria Silva Felix 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Patricia Oliveira Portugal 

TÉCNICO EM SERVIÇO 
SOCIAL 

Juliana Ávila Prado 

TÉCNICO EM SERVIÇO 
SOCIAL 

Nathália Maria Moura Vieira de Souza  

TÉCNICO EM QUALIDADE DE 
VIDA 

Maria do Livramento da Silva Irma 

CUIDADORES Kátia Rosangela Carnaúba de Souza 

CUIDADORES Mamedes Gonçalves 

EDUCADOR SOCIAL Andrea Barbosa da Silva 

EDUCADOR SOCIAL Cleópatra Dominique Cavalcanti do Carmo 

EDUCADOR SOCIAL Ana Paula Patrício de Souza 

EDUCADOR SOCIAL Rita de Cássia Pereira da Cunha 

EDUCADOR SOCIAL Sônia do Espírito Santo Souza 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Victor Henrique Andrade da Silva 

AUXILIAR DE COZINHA Cicleide Maria de Santana 

AUXILIAR DE COZINHA Maria Ercília da Silva 

AUXILIAR DE COZINHA Patrícia Juliana da Silva 

SERVIÇOS GERAIS Edvaldo Francisco de Oliveira 

MOTORISTA Eduardo José Almeida Correia 

MOTORISTA Glaydson Lima Aragão 

MOTORISTA Kleiton Teles Gomes da Silva 

MOTORISTA Valdeci José da Silva 

VIGIA Antônio Teotónio de Oliveira 

VIGIA Marcos Kennedy Nascimento 

VIGIA Roberto Borges de Araújo 

VIGIA Valdemir Aureliano da Silva 
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 EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 

 

FUNÇÃO NOME 

PSICOLOGA  Juliana de Arruda Falcão 

MOTORISTA Jandilson Florentino de Souza 

 

 PROGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar 

Café da 
manhã 

Café da 
manhã 

Café da 
manhã 

Café da 
manhã 

Café da 
manhã 

Café da 
manhã 

Café da 
manhã 

Bom dia 
Marina 

Bom dia 
Nathália 

Bom dia 
Livramento 

 

Bom dia 
Marina 

Bom dia 
Nathália 

 

Livre Livre 

 
Grupo 

Antenados 
Nathália 

 

 
Grupo 

Informa+Açã
o 

Marina 

 
Grupo 

Movimente-
se 

Alessandr
a 

 
Grupo Bem 

Estar  
 

Livrament
o 

Reunião de 
Supervisão 
Atividade 

Física  
 

Alessandr
a 

Percussão 
 
 
 

Visita 
família 

 
 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

Livre Livre Livre Livre Livre Livre Livre 

 
Grupo 
Atitude 

TQV + TR 
 

 
 

 
Reunião de 
Supervisão 

 
Reunião 
Técnica 

 
Oficina 

Trocando 
Idéias 

Educador 
 

 
Assembléia 
(Quinzenal) 

Grupo 
Família/Visit

a família Percussã
o 

 
Atividade 

Física  
Alessandr

a 

Grupo Eco 
Idéias 

Juliana 

Grupo 
Trabalho 
em Foco 
Patrícia 

Visita família Livre 

Oficina do 
Cuidar 

Cuidador 
 

Livre  Livre  Encontro 
de Quinta 
Educador 

Oficina do 
Cuidar 

Cuidador 
 

Livre Livre 
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Grupo:Bom Dia 

Facilitador/a: Marina, Nathália e Livramento 

Objetivo geral: Com o objetivo de proporcionar aos usuários um momento de 

interação,  ao iniciarmos as atividades do dia. Vislumbrando a necessidade de 

iniciar a dinâmica de atividades da unidade, despertar a rotina e trabalhar, em 

tempo breve, algumas temáticas emergentes do cotidiano (seja de forma leve, 

lúdica ou reflexiva), o momento do bom dia se faz importante para tal fim. 

 

Data: 01/04/15 

Atividade realizada: Foi realizada roda de conversa e dinâmica de 

apresentação para dá às boas vindas aos novos usuários. 

Objetivo: Integrar os novos usuários a rotina da unidade. 

Ferramentas metodológicas: Dinâmica de grupo e roda de conversa 

Avaliação: O Bom Dia foi bem participativo pelos os usuários. 

 

Data: 02/04/2015 

Atividade realizada: Atividade para iniciar o dia de forma leve e descontraída. 

Objetivo: Descontrair e apresentar uma nova forma musical, uma nova cultura, 

explicar sobre o espírito de companheirismo, uma maneira original de começar 

o trabalho, levar o grupo a expressar seu nível de sinergia, conexão, cooperação, 

entrega e criatividade. 

Ferramentas metodológicas: Para realização da atividade foi utilizada uma 

dinâmica e solicitada que os participantes formassem um círculo, depois 

colocamos a música Ly-O-Lay Ale Loya e foram dada as orientações para que 

ocorresse a dança plena e com sincronia. Após a dança realizamos as reflexões 

com relação ao companheirismo, cooperação e criatividade.  

http://www.esoterikha.com/coaching-pnl/dinamica-de-bom-dia-dinamicas-para-comecar-bem-o-dia.php
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Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado como proposto. No inicio, os 

usuários questionaram um pouco, mas depois que compreenderam a proposta, 

participaram refletindo a importância da cooperação e companheirismo nas 

atividades do dia. 

 

 

Data: 06/04/2015 

Atividade realizada: Leitura da mensagem “Motivação” pela educadora Andrea. 

Na ocasião foi realizada uma explanação sobre o que foi lido. 

Objetivo: Teve como objetivo refletir sobre o que pode nos motivar diariamente. 

Ferramentas metodológicas: Mensagem sobre o tema Motivação e debate. 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado visto que os usuários trouxeram 

exemplos do que podem motivá-los, bem como apresentava a mensagem. 

 

Data: 07/04/2015 

Atividade Realizada: Leitura de uma mensagem proposta pelo usuário Paulo 

Roberto. 

Objetivo: Iniciar o dia refletindo sobre a convivência e harmonia. 

Ferramentas metodológicas: A leitura da “Fábula da Boa Convivência” foi 

realizada pelo usuário que a propôs e em seguida os participantes refletiram de 

como está à convivência de uns com os outros. 

Avaliação: A iniciativa do usuário em conduzir o grupo, lendo a mensagem e 

refletindo junto aos demais sobre esta, foi avaliado como muito positiva.  Isto 

porque possibilita e incentiva os demais a participarem mais ativamente deste 

momento. 

 

Data: 08/04/15 

Atividade Realizada: Informes sobre mudanças na rotina da unidade 

Objetivo: deixar todos informados sobre o início de algumas mudanças na 

unidade, solicitada pelos usuários, em assembléia.   



 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

51 

 

Ferramentas metodológicas: Realizado uma roda de conversa. 

Avaliação: as informações tiveram boa aceitação dos usuários, visto que foram 

solicitadas pelos mesmos.  

 

 

 

 

 

Data: 09/04/2015 

Atividade realizada: Apresentação do novo cronograma de atividades. 

Objetivo: Teve como objetivo discutir com os usuários a nova proposta de 

atividades apresentando o que será trabalhado por cada profissional nos grupos 

e oficinas. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa e cronograma de atividades. 

Avaliação: Os usuários participaram e opinaram quanto às modificações 

apresentadas. 

 

Data: 10/04/2015 

Atividade realizada: Reflexão a partir da música “Pescador de Ilusão”. 

Objetivo: Refletir sobre a importância dos sonhos/ objetivos e de não desistir 

deles. 

Ferramentas metodológicas: Foi passado um vídeo clipe da música, 

distribuído a letra para os participantes e após um debate breve sobre o que 

eles/elas identificaram na música. 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado, os usuários solicitaram que 

fosse utilizada música mais vezes, neste momento a equipe pontuou que eles 

também podem sugerir. 

 

Data: 13/04/2015 
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Atividade realizada: Realizada uma roda de conversa sobre limpeza e 

organização, bem como foi preenchida uma lista da comissão de limpeza do dia. 

Objetivo: Teve como objetivo esboçar a importância da realização da limpeza 

no espaço por todos, visto que se trata de um espaço comunitário. 

Ferramentas metodológicas: Quadro de comissões de limpeza e roda de 

conversa. 

Avaliação: Os usuários, em sua maioria, participaram da comissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 14/04/2015 

Atividade realizada: Leitura de uma mensagem proposta pela usuária Monize. 

Objetivo: Refletir sobre os aprendizados ao longo da vida. 

Ferramentas metodológicas: A mensagem foi lida pela usuária que a propôs e 

em seguida houve uma reflexão sobre o que esta abordava.  

Avaliação: Os participantes da atividade refletiram sobre seus ganhos e perdas, 

as experiências vivenciadas e o que trás consigo como aprendizado. Ao final 

todos elogiaram, tornando, assim, atividade positiva. 

 

Data: 15/04/15 

Objetivo: Iniciar o dia de uma maneira mais leve e tranqüila.  

Ferramentas metodológicas: o bom dia de hoje foi realizado pelo usuário Jorge 

Alberto que leu uma mensagem de reflexão (Chico Xavier). 

Avaliação: O bom dia teve a participação de todos os usuários que estavam no 

espaço. 
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Data: 16/04/2015 

Atividade realizada: Realizada uma roda de conversa sobre o respeito ao 

próximo, sobretudo aos trabalhadores da unidade. Na ocasião, fizeram-se 

presente as cozinheiras de plantão que falaram sobre atitudes inadequadas de 

alguns usuários no momento da oferta das refeições. Finalizamos com uma 

mensagem sobre respeito. 

Objetivo: Teve como objetivo discutir sobre algumas posturas de falta de 

respeito ao próximo. 

Ferramentas metodológicas: Mensagem sobre “respeito”. 

Avaliação: Foi notória a compreensão dos usuários quanto à importância do 

respeito mútuo. 

 

 

 

 

 

 

Data: 17/04/2015 

Atividade realizada: Dinâmica da Rosa 

Objetivo: Despertar o cuidado e preservar os objetos/materiais comum a todos. 

Ferramentas Metodológicas: Após os participantes sentarem em círculo, uma 

rosa foi passada e solicitado que cada um tirasse um pedaço dela. Em seguida 

foi realizada a seguinte reflexão: O que aconteceu? Será que podemos consertar 

o que fizemos? 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado uma vez que os participantes 

refletiram sobre a importância do cuidado com o coletivo. 

 

Data: 20/04/2015 
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Atividade realizada: Realizada uma leitura de um texto da literatura japonesa 

chamado “Prato de Arroz”. Posteriormente foi discutida a reflexão trazida pela 

mensagem. 

Objetivo: Teve como objetivo explicar as diferenças, sobretudo, as distintas 

escolhas que tomamos, buscando compreender que divergimos um do outro. 

Ferramentas metodológicas: Texto “Prato de Arroz” 

Avaliação: Objetivo alcançado, pois os usuários apresentaram exemplos quanto 

às diferenças, seja da etnia, religião, entre outros. 

 

Data: 23/04/2015 

Atividade realizada: Realizada uma roda de conversa sobre as regras de 

convivência da unidade. 

Objetivo: Teve como objetivo explicitar a importância descumprir as regras de 

convivência, visto que o convívio mútuo se torna mais saudável quando 

seguimos as regras do espaço. 

Ferramentas metodológicas: Acordo de convivência. 

Avaliação: Os usuários, em sua maioria, participaram e dialogaram quanto à 

importância de seguir as regras. 

 

 

 

 

Data: 24/04/2015 

Atividade realizada: Realizada uma roda de conversa a partir da mensagem 

“Sonhos” da autoria de Clarice Lispector. Mensagem lida por uma usuária. 

Objetivo: Teve como objetivo refletir sobre o que se almeja na vida, quais os 

sonhos ainda não alcançados e o que falta para a realização destes.  

Ferramentas metodológicas: Texto de Clarice Lispector 

Avaliação: Os usuários falaram um pouco sobre o que desejam e sobre o 

momento “pós – Intensivo”. 
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Data: 27/04/2015 

Atividade: Exibição do clipe da música ‘Depende de nós’. 

Objetivo: Refletir de forma lúdica sobre as escolhas futuras. 

Ferramentas metodológicas: Após a exibição do clipe os participantes falaram 

um pouco sobre suas reflexões, fizeram um paralelo com os seus projetos 

pessoais e o que estão fazendo para alcançá-los. 

Avaliação: A atividade ocorreu de forma breve e alcançando o objetivo proposto. 

Os usuários gostam de iniciar o dia fazendo reflexões a partir de músicas, 

tornando a proposta um sucesso. 

 

Data: 28/04/2015 

Atividade realizada: Foi apresentado um vídeo chamado “Abraço” onde foi 

trabalhada a importância de perceber o outro na sociedade. 

Objetivo: Teve como objetivo trabalhar os valores e a importância do outro. 

Ferramentas metodológicas: vídeo e debate. 

Avaliação: Os usuários participaram e puderam falar, colocando-se no lugar do 

protagonista do vídeo. 

 

 

 

 

Data: 29/04/2015 

Atividade realizada: Realizada uma fala sobre o tema “Gratidão” 

Objetivo: Teve como objetivo discutir a importância de sermos gratos às 

pessoas que nos ajudam e apóiam. Na ocasião foi levantado um questionamento 

se estamos sendo gratos cotidianamente.  

Ferramentas metodológicas: Texto “Gratidão” 

Avaliação: Os usuários participaram e falaram sobre a temática discutida, bem 

como ressaltaram a importância de saber agradecer. 
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Data: 30/04/15 

Objetivo: Iniciamos o bom dia com assunto do uso indevido das medicações 

psicotrópica. 

Ferramentas metodológicas: Foi realizada uma roda de conversa com os 

usuários sobe a responsabilidade do auto cuidado e a respeito da suspeita do 

repasse de medicações para outros usuários 

Avaliação: O bom dia teve a participação de todos os usuários que estavam no 

espaço e os mesmos ficaram bastante flexíveis com assunto. 

 

Oficina: Trocando Idéias 

Facilitador/a: Andréa e Cleópatra 

Objetivo geral: Refletir sobre o uso abusivo de substâncias psicoativas, 

buscando minimizar os prejuízos em relação à saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 02/04/2015 

 Atividade realizada: Realizada atividade para apresentar e discutir junto aos 

usuários o significado da páscoa.  

Objetivo: Reconhecer o significado da páscoa. 

Ferramentas metodológicas: Atividade manual com a confecção de um 

grande ovo de páscoa, contendo dentro desse ovo algumas tarjetas com 

sentimentos que remetem a data. 
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Avaliação: A atividade pode ser avaliada de forma positiva com a participação 

da maioria dos usuários. 

 

Data: 04/04/15 

Atividade realizada: Fabricação de trufas 

Objetivo: Desempenhar atividades novas bem como interação e integração dos 

usuários.  

Ferramentas metodológicas: Chocolate em barra, formas para trufas, leite 

condensado, limão e coco ralado. 

Avaliação: A avaliação foi positiva com a participação e integração do grupo. 

 

Data: 09/04/15 

Atividade realizada: Jogos recreativos de cooperação. 

Objetivo: Reduzir o clima de tensão entre os usuários. 

Ferramentas metodológicas: Bola, dominó, garrafa pet 

Avaliação: Avaliação positiva fazendo com que os usuários se relacionem 

melhor com intuito de alcançar um objetivo comum.  

 

Data: 22/04/2015 

Atividade realizada: Leitura e reflexão do texto o Garfo Gigante.  

Objetivo: Despertar nos usuários o sentimento de relação interpessoal e 

cooperação. 

Ferramentas metodológicas: Texto, dinâmica de grupo 

Avaliação: A avaliação foi positiva, fazendo com que os usuários melhorem seu 

relacionamento dentro do equipamento.  

 

Data: 23/04/2015 

Atividade realizada: Torneio de Ping-Pong 

Objetivo: Atividade recreativa para estimular a prática de atividade de esporte e 

lazer.  
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Ferramentas metodológicas: Sorteios para a separação dos grupos, duplas 

formadas, iniciando as disputas. 

Avaliação: Produtiva, principalmente por exaltar as qualidades de vários 

usuários que gostam bastante do esporte. 

 

Grupo: Antenados 

Facilitador/a: Nathália Mª Moura 

Objetivo geral: Fomentar a reflexão acerca dos direitos e deveres civis, políticos 

e sociais estabelecidos na constituição, e por estes serem constantemente 

violados. É relevante trabalhar junto aos usuários que os direitos e deveres de 

um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que ao cumprirmos nossas 

obrigações permitimos que o outro exerça também seus direitos. Os conteúdos 

abordados nas atividades estarão relacionados com a temática Cidadania. 

 

Data: 06/04/2015 

Atividade realizada: Neste dia foi realizada uma roda de conversa e aplicação 

da Técnica do Bastão Falante.  

Objetivo: Com objetivo de votar um novo nome para Grupo e explicar a 

mudança de horário, além de promover uma comunicação e diálogo baseado em 

respeito entre os participantes. 

Ferramentas metodológicas: Leitura da história da Técnica do Bastão Falante, 

construção deste e em seguida votação para escolha do nome do Grupo. 

Avaliação: A atividade ocorreu de forma planejada e alcançando o objetivo, os 

usuários compreenderam a técnica aplicada e sugeriram que está fosse utilizada 

nas atividades posteriores. 

 

 

 

Data: 20/04/2015 
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Atividade realizada: Apresentação de dois vídeos e debate sobre sociedade e 

cidadania. 

Objetivo: Compreender o significado de sociedade e cidadania, identificando-se 

como um sujeito de direitos e deveres. 

Ferramentas metodológicas: Houve uma apresentação dos vídeos e em 

seguida foi realizada uma roda de debates, onde os participantes puderam expor 

o que entenderam e tirar dúvidas com relação ao tema proposto. 

Avaliação: A atividade ocorreu de forma positiva, os participantes 

compreenderam o que é sociedade e quem faz parte desta, a exclusão social, o 

que é ser cidadão, seus direitos e deveres. No final da atividade um dos usuários 

verbalizou que ‘Quem não participou do grupo não sabe da importância dele para 

nossa vida lá fora’ (SIC).  

 

Data: 27/04/2015 

Atividade realizada: As estagiárias de psicologia da FPS conduziram a 

atividade deste dia  sob a supervisão da técnica, o tema foi Projeto de Vida. 

Objetivo: Refletir sobre a importância de cada indivíduo ter projetos e objetivos, 

e procurar concretizá-los.  

Ferramentas metodológicas: Foi aplicada a dinâmica da ‘Árvore dos Sonhos’, 

onde distribuímos papeis para que cada participante desenhassem uma árvore 

com raízes expostas. Solicitamos que os usuários colocassem seus objetivos na 

copa da árvore, em que está firmado nas raízes e quais as ações estão sendo 

feitas para concretizá-los fossem colocadas no tronco. Para finalizar, foi realiza 

uma rodada de avaliação do grupo e refletido sobre sua relação com o objetivo 

do Grupo Antenada, relembrando os conceitos/significados de cidadania.  

Avaliação: Os participantes refletiram sobre seus objetivos, citando o PIA, suas 

ações e os encaminhamentos dados por suas técnicas. Segundo eles, foi 

possível visualizar de forma simples o que desejam alcançar e qual escolha 

podem tomar para conseguir seus objetivos. Foi observado que entre seus 



 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

60 

 

projetos estão à retirada de documentação para ir à busca de emprego e 

fortalecimento de vínculos familiares.  

 

Grupo: Informa+Ação 

Facilitador/a: Marina Félix 

Objetivo geral: O grupo Informa+Ação tem como finalidade promover 

informações, sistematizar conhecimentos e construir novas formas de 

abordagens sobre a temática voltada para redução de danos. O grupo se 

organiza em torno do tema da informação, conhecimento e aprendizado, 

buscando dialogar o que se aprende com a informação e colocando em prática 

com a ação cotidiana. Além disso, o grupo se propõe a trazer informações que 

possam abranger o conhecimento sobre o álcool e outras drogas, redução de 

danos, prevenção e recaídas, bem como ilustrar temas distintos, mas que 

possam de alguma forma agregar conhecimento. 

 

Data: 07/04/2015 

Atividade realizada: Realizada uma roda de conversa onde foi apresentada 

uma proposta com o objetivo e metodologia sobre o grupo. Na ocasião os 

usuários escreveram sugestões nos papéis entregues ao facilitador e foram 

discutidas as pautas que serão trabalhadas nos próximos encontros do grupo. 

Objetivo: Teve como objetivo apresentar e discutir o novo planejamento do 

grupo de acordo com a nova proposta que foi dada. 

Ferramentas metodológicas: Planejamento do grupo. 

Avaliação: Os usuários participaram e trouxeram novas idéias e temas para 

serem trabalhados nos próximos encontros. 
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Data: 14/04/2015 

Atividade realizada: Cine – debate: Documentário “Nossos Mortos” produzido 

pelo sociólogo David Vega. 

Objetivo: Teve como objetivo elucidar questões sobre vulnerabilidade, pobreza, 

situação de rua e a relação com a droga a partir do vídeo trabalhado.  

Ferramentas metodológicas: Documentário “Nossos mortos” e debate 

Avaliação: Os usuários, em sua maioria, participaram e se colocaram quanto ao 

vídeo trabalhado. Além disso, falaram sobre a identificação de um passado não 

muito distante. 

 

Grupo: Eco Idéias 

Facilitador/a: Juliana Ávila Prado 

Objetivo geral: Investir na transformação do pensamento e mudança de atitude, 

visando uma qualidade de vida que se relaciona com a preservação da natureza, 

no qual se identifique como parte integrante do meio ambiente. 

 

Data: 09/04/2015 

Atividade realizada: O grupo foi realizado trabalhando a temática 

biodiversidade, explicando que o conjunto de todas as espécies de seres vivos 

existentes na biosfera é biodiversidade. Fazendo com que compreendam que há 

variedade de formas de vida que podemos encontrar na Terra. 

Objetivo: Investir na transformação do pensamento e mudança de atitude em 

relação ao meio ambiente. Preservando a natureza e buscando qualidade de 

vida da inter-relação do homem com a natureza. 

Ferramentas metodológicas: A metodologia desenvolvida foi uma dinâmica de 

“sistema Integrado”. Utilizando papel de Jornal e explicando que cada folha de 
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jornal é uma espécie existente na biosfera e sua inter-relação. Posteriormente 

foi ampliada a discussão explanando o conceito de biodiversidade. 

 

 

 

Avaliação: Espera-se que a proposta discutida venha propor o repensar sobre 

costumes adotados no dia a dia.  Procurando adotar práticas responsáveis para 

que venha reduzir a produção de resíduos sólidos e preservando as espécies 

existentes. No momento da realização do grupo houve uma boa integração e 

participação na dinâmica desenvolvida estimulando o repensar da relação 

estabelecida do homem com a natureza. 

 

Data: 16/04/2015 

Atividade realizada: Foi desenvolvido o tema desmatamento e as 

conseqüências ao meio ambiente, implicando na qualidade de vida dos seres 

vivos ou até provocando a extinção das espécies nativas. 

Objetivo: Sensibilizar os participantes sobre a preservação do meio ambiente, 

buscando adotar práticas saudáveis da inter-relação do homem com a natureza. 

Ferramentas metodológicas: Foi utilizado um vídeo “Amazônia paraíso 

ameaçado” e debate. Avaliação: O grupo foi desenvolvido e houve uma boa 

participação dos participantes fazendo com que repense sobre o cuidado com 

meio ambiente. Houve uma boa compreensão sobre praticas adotadas de 

preservação da natureza e que o desequilíbrio impacta diretamente o habitat da 

fauna. Estimulando aos participantes conhecerem grupos que atuem no 

Município do Cabo de Santo Agostino, em relação a preservação ambiental. 

 

Data: 23/04/2015 

Atividade realizada: O grupo foi desenvolvido com a proposta de trabalhar 

sobre reflorestamento e algumas medidas adotadas para se manter um 
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ecossistema equilibrado, possibilitando as futuras gerações conhecerem 

algumas espécies existentes na natureza. 

Objetivo: Investir na transformação do pensamento e em mudança de atitude, 

visando uma qualidade de vida que se relaciona com a preservação da natureza, 

no qual se identifique como parte integrante do meio ambiente. 

Ferramentas metodológicas: Foi utilizado o recurso de data show. Realizando 

uma apresentação do conteúdo discutido de fácil entendimento, adotando 

imagens para fixarem as provocações realizadas na exposição dos slides.  

 

Avaliação: Os participantes compreenderam a importância do respeito com a 

natureza e atitudes de preservação que impacta na qualidade de vida dos seres 

vivos, positivamente ou negativamente. Aproximando a relação do homem com 

a natureza de forma sustentável, para que a natureza não venha a ser dizimada. 

 

Data: 30/04/2015 

Atividade realizada: No grupo realizado trabalhou-se a temática, cadeia 

alimentar e biomas.   Exemplificando como funciona a teia alimentar dos seres 

vivos. 

Objetivo: Sensibilizar os participantes do grupo como acontece alimentação dos 

seres vivos para que evite o desperdício dos alimentos.  

Ferramentas metodológicas: Foi realizada uma dinâmica utilizando um 

barbante onde foram identificados os produtores, consumidores e 

decompositores. Fazendo assim uma teia, onde foram cortando algumas 

ligações entre os produtores, consumidores e decompositores, observando as 

conseqüências ao meio ambiente e o desaparecimento das espécies, implicando 

diretamente na qualidade da alimentação das pessoas.  

Avaliação: O grupo foi desenvolvido conforme planejado alcançando 

sensibilizar os participantes em relação a terem uma consciência sustentável. 

Implantando algumas praticas dos 3R´s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), para que 

aja a preservação dos animais e da natureza.  
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Grupo: Bem Estar 

Facilitador/a: Livramento 

Objetivo geral: proporcionar momentos de lazer, saúde física e mental, bem 

estar e qualidade de vida aos usuários.  

 

 

 

 

 

 

Data: 09/04/2015 

Atividade realizada: atividade realizada na praia com relaxamento e roda de 

diálogo.  

Ferramentas metodológicas: Realizamos uma grande roda todos sentados na 

areia da praia onde apresentamos a proposta, utilizando como facilitador tarjetas 

previamente preparadas.  

Objetivo: Proporcionar uma roda de conversa com os usuários na praia para 

comunicar mudança na proposta do grupo e discutir sugestões de temáticas a 

serem trabalhadas.  

Avaliação: o grupo atingiu seu objetivo, teve a participação da maioria dos 

usuários que se encontravam no espaço. 

 

Data: 16/04/15 

Atividade realizada: O grupo começou com alongamento em seguida deu inicio 

a corrida.  

Objetivo: A atividade de hoje teve como objetivo  realizar uma corrida com os 

usuários na praia. 

Ferramentas metodológicas: atividade física, alongamento e água.  
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Avaliação: o grupo atingiu o resultado esperado, pois todos os usuários que 

foram à praia participaram da corrida. 

 

Data: 23/04/2015 

Atividade realizada: foi realizada roda de conversa sobre medicações 

psicotrópicas. 

Objetivo: Esclarecer os usuários sobre as indicações e reações adversas das 

principais medicações administrada no espaço.  

Ferramentas metodológicas: Foram utilizadas as caixas e as bulas das 

medicações.  

Avaliação: o grupo atingiu objetivo esperado por que os usuários ficaram bem 

interessados no assunto. 

 

 

 

 

 

Data: 30/04/2015 

Atividade realizada: Foi realizada uma roda de conversa com os usuários e 

caminhada. 

Objetivo: realização de caminhada e comunicar os usuários que no dia 14 de 

maio a enfermeira e coordenadora do CTA vêm na unidade para realizar uma 

palestra sobre HIV. 

Ferramentas metodológicas: Atividade física, roda de conversa e água.   

Avaliação: O grupo atingiu o objetivo esperado porque os usuários gostaram da 

proposta da temática que será trabalhada e realizaram atividade física com 

satisfação. 

 

Oficina: Encontro de Quinta 

Facilitador/a: Mamedes e Sônia 
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Objetivo geral: Promover um encontro semanal para discutir sobre as mais 

diversas temáticas polêmicas do cotidiano.  

 

Data: 09/04/15 

Atividade realizada: Realizada atividade de colagem a partir da reflexão 

retirada da música “Pedra no caminho”. 

Objetivo: A partir da mensagem passada pela musica “pedra no caminho” do 

rapper Mv Bill, a atividade se propôs  a refletir sobre os prejuízos da droga e as 

possibilidades de mudança de vida do usuário frente ao cuidado do Programa 

Atitude. 

Ferramentas Metodológicas: Colagens em cartazes feitas de figuras de 

revistas e lápis de cores, além da música: “Pedra no Caminho”. 

Avaliação: Apesar de poucos usuários terem participado da atividade, o objetivo 

foi alcançado. Os usuários expressaram suas expectativas futuras livremente, 

discorrendo anteriormente sobre suas perdas e prejuízos causados pelo 

consumo excessivo das drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 23/04/15 

Atividade realizada: Abertura de uma roda de diálogo pontuando sobre o 

entendimento dos usuários sobre Qualidade de Vida e foi esclarecido sobre o 

assunto. Reflexão a partir do conceito redução de danos. 

Objetivo: Promover aos usuários a reflexão de que o desligamento da relação 

sujeito e substância podem acontecer de maneira periódica e substitutiva.  

Ferramentas metodológicas: Debate.  
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Avaliação: O encontro de quinta teve um bom resultado, pois, teve a 

participação da maioria dos usuários que estavam na casa. 

 

Data: 28/04/2015 

Atividade realizada: Abrir uma caixa, onde dentro se encontra um espelho, para 

que os participantes se olhem, percebendo sua própria expressão. Após todos 

executarem a proposta da dinâmica. Foi perguntado ao grupo o que conseguiram 

perceber além o seu reflexo.    

Objetivo: Sensibilizar os participantes a se verem como sujeitos que possui 

qualidades e defeitos, buscando provocar o sentimento de mudança em relação 

ao seu projeto de vida. 

Ferramentas metodológicas: Foram utilizados uma caixa e um espelho.  

Avaliação: Esta atividade teve o resultado esperado e bastante positivo, pois os 

usuários poderão trazer de forma clara e objetiva projetos para o futuro.  

 

Grupo: Família 

Facilitador/a: Nathália, Marina, Juliana, Patrícia 

Objetivo geral: Discutir junto aos usuários e familiares temáticas voltadas a 

família. 

 

 

 

 

 

Data: 18/04/2015 

Atividade realizada: No grupo família foi discutido sobre a variedade da 

composição dos núcleos familiares, refletindo sobre esses arranjos e 

principalmente sobre diversidade de gênero.  

Objetivo: Fortalecer os vínculos familiares, respeitando a diversidade de gênero 

e minimizando discursos preconceituosos sobre famílias homoafetivas. 
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Ferramentas metodológicas: Foi realizada uma dinâmica de quebra gelo, 

distribuindo tarjetas onde se colocava o nome da pessoa e sua qualidade para 

que o outro possa identificar. Buscando os participantes perceberem uns aos 

outros na perspectiva que todos são iguais independentes como os arranjos são 

estabelecidos. 

Avaliação: Buscou-se sensibilizar os participantes acerca do respeito com a 

composição dos núcleos familiares, aproximando a família ao usuário.  

 

Oficina: Cuidar 

Facilitador/a: Kátia 

Objetivo geral: Incentivar o cuidado pessoal e coletivo a fim de prevenir 

problemas físicos e mentais relacionado à saúde.   

 

Data: 20/04/2015 

Atividade realizada: Realizada uma roda de conversa onde foi abordado sobre 

a temática de higiene com o corpo e com o espaço onde vivemos, refletindo a 

prática de higiene desenvolvida no dia a dia e incentivando o bem estar com o 

corpo e conseqüentemente com o espaço físico em que se encontra.     

Objetivo: A oficina buscou sensibilizar os participantes a cuidarem da 

higienização do corpo e do espaço. 

Ferramentas metodológicas: Foram utilizados textos que auxiliou o debate, 

retirando dúvidas que viessem a surgir sobre a temática abordada. 

 

 

 

Avaliação: Houve uma boa participação dos usuários na discussão proposta, 

porque pode-se retirar dúvidas e interagir com os usuários desmitificando 

algumas práticas de higiene não realizadas anteriormente.   

 

Data: 24/04/2015 



 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

69 

 

Atividade realizada: A oficina desenvolveu uma dinâmica onde foi oferecido um 

pirulito para cada usuário e se pediu para que o levasse até a boca, sem dobrar 

o braço e utilizando sua própria mão. 

Objetivo: Estimular o respeito entre os usuários na convivência do dia a dia e 

no cuidado, principalmente em auxiliar o colega respeitando sua limitação, no 

momento em que se encontra precisando de suporte físico. 

Ferramentas metodológicas: Foram utilizados pirulitos e dinâmica de grupo; 

Avaliação: No momento em que foi desenvolvida a oficina houve a participação 

dos usuários observando que, inicialmente, existe a dificuldade de perceber um 

ao outro, na perspectiva do cuidado.  

 

Oficina: Pintura 

Facilitador: Cleopatra 

Objetivo Geral: Estimular a cultura e o lazer propondo também uma nova 

maneira de obter remuneração com suas habilidades. 

Data: 25/04/2015 

Atividade realizada: Pinturas em Telas 

Objetivo: Inserção da arte no cotidiano dos usuários, visando o bem estar em 

produzir um quadro e onde podem ter geração de lucro. 

Ferramentas metodológicas: Amostras de exemplos de pintura, onde os 

mesmos se expiraram e criaram sua própria tela com cores e desenhos 

diversificados. Foi utilizado tintas, lápis e pinceis. 

 

 

 

Avaliação: Foi uma produção bastante peculiar, houve dificuldades de 

concentração, visto que os usuários estavam bastante tensos. Porém, as 

dificuldades foram superadas no decorrer do tempo, quando os usuários 

começaram a ver suas telas tomarem formas. 
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Grupo: Trabalho em Foco  

Facilitador/a: Patricia Portugal 

Objetivo geral: Proporcionar momentos de informação e capacitação entre os 

usuários acerca do mercado de trabalho e suas possibilidades, seja a partir de 

palestras, vídeos, filmes. Trazendo informações técnicas para que os mesmos 

possam buscar novas oportunidades no mercado profissional. 

 

Data: 10/04/2015 

Atividade realizada: Palestra com o tema: Como lidar com as preocupações no 

trabalho, com o psicólogo convidado Alessandro Rocha. 

Objetivo: Teve como objetivo abordar os temas de estresse, capacitação 

profissional, motivação para buscar oportunidades e auto controle. 

Ferramentas metodológicas: Palestra áudio visual com o recurso do data 

show. 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado, tendo a participação direta dos 

usuários, que além de fazerem muitas perguntas sobre os temas levantados, 

trouxeram suas experiências pessoais no âmbito do mercado de trabalho. 

 

Data: 17/04/2015 

Atividade realizada: Apresentação do filme “A procura da Felicidade”. 

Objetivo: Teve como objetivo levantar reflexões a partir do filme, como 

perseverança, adversidades e  superação. 

Ferramentas metodológicas: Recurso áudio visual. 

Avaliação: Os usuários assistiram e após o término participaram da discussão 

através das reflexões levantadas, alguns que já haviam assistido comentaram 

que nesta oportunidade fizeram uma nova leitura sobre a mensagem do filme. 

 

Data: 24/04/2015 

Atividade realizada: Apresentação de dois vídeos palestras da serie De A à Z 

com o consultor de recursos humanos Max Guerenguer. 
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Objetivo: Levantar a temática sobre a entrevista de emprego, de como agir, se 

vestir, preparar-se, e sobre a elaboração do currículo. 

Ferramentas metodológicas: Recurso áudio visual. 

Avaliação: Os usuários foram bastante participativos, onde a grande maioria 

levou suas experiências profissionais e acolheram as dicas levantadas nos 

vídeos. 

 

 

Grupos realizados Quantitativo mensal 

Bom Dia 19 

Antenados 03 

Informa+Ação 02 

Bem Estar 05 

Família 01 

Eco Idéias 04 

Trabalho em Foco 03 

Total de grupos 37 

 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal 

Trocando Idéias 05 

Atividade física  09 

Cuidar 01 

Encontro de Quinta 03 

Total de oficinas 18  

 

Obs. Foram realizadas 18 oficinas durante o mês de abril somando um total de 53 horas.  

 

 

 

6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO 

DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
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6.1. Família 

Com relação ao eixo família foram realizadas ações como: encaminhamento 

junto à família, grupo família, escutas individualizadas, contato telefônico e 

visitas domiciliares. Foi observado a necessidade de entrar em contato, através 

de ligações, com os familiares para estreitar os laços e se aproximarem com 

visitas na unidade. 

 

A partir das escutas individualizadas foi possível identificar as singularidades de 

cada núcleo familiar para que fossem realizados encaminhamentos ao CREAS 

e CRAS, com objetivo das famílias serem acompanhadas pela rede de 

assistência, diante da vulnerabilidade social em que se encontram.Os usuários 

e seus familiares foram orientados sobre benefícios como Bolsa Família, Auxílio 

Doença e Auxilio Moradia. Assim como, orientações essenciais para o 

requerimento da aposentadoria pelo INSS.Também foi sensibilizada a família 

para inserção em serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, 

promovidos pelos respectivos CRAS de referência.  

 

A equipe também identificou a necessidade de orientações e encaminhamentos 

dos familiares à rede de saúde.  

 

É notório o distanciamento presencial dos familiares, necessitando a equipe 

realizar vários contatos telefônicos a fim de fornecemos orientações sobre a 

importância de compreender o momento do usuário no processo de cuidado no 

Programa Atitude e se tornarem presentes, assim como, apoiá-los da maneira 

que lhe forem possível.   

Diante da ausência dos familiares, o grupo voltado para tal temática tem se 

tornado frágil.  
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6.2. Saúde  

No referido tema, a técnica qualidade de vida realizou atendimento de triagem 

de novos usuários, bem como realizou marcação de consultas para as diversas 

áreas ambulatoriais (ortopedista, clinico geral, psiquiatra, entre outros) da rede 

SUS do município do Cabo.  

 

Quanto ao número de urgenciamentos, o Intensivo Cabo obteve uma 

significativa redução. A tal fato se atribui a chegada das medicações sintomáticas 

na unidade. Em contraponto, houve um acréscimo no número de usuários 

encaminhados ao CAPS AD, visto que o ambulatório de psiquiatria funciona na 

referida unidade.  

A equipe cada vez mais vem fortalecendo as articulações com o CAPS AD, 

estabelecendo discussões de casos para o êxito do trabalho realizado com 

usuário e aproximando os serviços na garantia e efetivação dos direitos dos 

favorecidos contemplados pela rede da assistência.   

Durante esse mês foi menor o número de usuários encaminhados para realizar 

exames diagnósticos de HIV, VDRL, Hep B e C no CTA Herbert de Souza devido 

a pesquisa da FioCruz, que vem realizando esses exames.   

 

Foram realizadas articulações com a rede de saúde para atendimento dos 

usuários e seus familiares: CTA Herbert de Souza, SAE, Posto de Saúde de 

Enseada dos Corais, Manoel Gomes, CAPS-ad, CEO, Secretaria de Saúde do 

Município.  
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A unidade participou do Fórum de Saúde Mental do município, em que foi 

apresentada e discutida a Atenção Básica para a rede intersetorial.  

 

 

 

 

 

A Técnica de Qualidade de Vida realizou articulação com o coordenador da rede 

de atenção básica de Saúde do Município do Cabo, o Senhor Anderson, com 

objetivo de articular atendimento médico para os usuários da unidade no PSF de 

Enseada dos Corais. O Intensivo Cabo vem encontrado dificuldades na 

realização de atendimento clínico no PSF da área. Foi pactuado que o 

coordenador da atenção básica terá reunião com sua equipe para discutir o caso.  

 

Durante esse mês não houve atendimento ambulatorial odontológico devido o 

município continuar com a mesma deficiência na rede de Saúde Bucal.  

 

6.3. Inserção sócio produtiva 

 

A equipe técnica realizou junto aos usuários e seus familiares o cadastramento 

no ACESSUAS, com objetivo de capacitá-los através de cursos de qualificação 

profissional e, posteriormente, inseri-los no mercado de trabalho. Como também 

encaminhamos à Agência do Trabalho e Empresas de Recursos Humanos que 

desenvolve atividades de: trabalho temporário, terceirização, recrutamento e 

seleção, contratação de Pessoas no mercado de trabalho, treinamento e 

Capacitação, para se inscrever em vagas ofertadas de emprego e nos cursos 

profissionalizantes que venham atender a demanda do mercado de trabalho. 

 



 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

75 

 

Estimulamos os usuários a procurarem um trabalho formal e/ou informal, 

assessorando na elaboração de seus currículos, como também noções básicas 

de comportamento para uma entrevista. Alguns usuários conseguiram incorpora-

se no mercado de trabalho informal como diarista em uma empresa 

alimentícia/bar nas praias do litoral sul. Também vem intensificando o 

gerenciamento do dinheiro recebido por seu trabalho. Refletindo com o grupo 

numa ótica de planejar gasto do dinheiro e que este ocorra de forma saudável, 

sem causar danos, atendendo suas necessidades e prioridades. 

 

 

 

Em sua maioria, os usuários estão envolvidos em atividades informais de 

geração de renda a partir das customizações de origamis e outros artesanatos 

que são vendidos nas localidades vizinhas da unidade. 

 

Com a mudança no cronograma de atividades, a equipe incorporou o Grupo 

Trabalho em Foco, que vai tratar de questões voltadas ao mercado produtivo. 

No mencionado mês foi realizada uma palestra na unidade com um profissional 

de empresa de Recursos Humanos com a temática Motivação e Trabalho.    

 

6.4. Cultura, esporte e lazer  

 

Foram realizadas atividades esportivas na Oficina Movimente-se, Grupo Bem 

Estar e atividades de lazer.  
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As atividades propostas na unidade utilizam-se da piscina, com exercícios 

aeróbicos, pólo aquático e nado. Os torneios de tênis de mesa, dominó e treino 

de força são os mais solicitados pelos usuários. 

 

Destacamos as atividades na praia utilizando as ferramentas do futebol, 

queimado, barra bandeira, vôlei, caminhada, relaxamento e treinos de slaiklaid.  

 

Ainda nas atividades culturais, alguns usuários do Intensivo Cabo participaram 

de ação junto ao Atitude nas Ruas com a apresentação de percussão e dança 

de rua.  

 

No período de abril foi realizada articulação com o Parque Dois irmãos com a 

finalidade de promover lazer e conhecimento na ótica da preservação ambiental, 

buscando aproximar o homem à natureza. Vindo a ser visitado no mês 

subsequente. 

 

 

 

 

6.5. Educação  

 

Tratando-se de um direito Constitucional, a equipe vem investindo em 

estratégias para estimular os usuários a continuarem sua escolaridade 

motivando a inserção dos mesmos nas escolas Municipais e Estaduais ofertada 

pelo Município do Cabo de Santo Agostinho. Como também articulações com os 
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referidos equipamentos para mediar a inserção dos usuários assistidos pelo 

Programa. 

 

Quanto à inserção em cursos profissionalizantes, a equipe vem encaminhando 

documentação ao ACESSUAS para inscrição em cursos ofertados pelo 

Pronatec, porém há alguns meses nenhum usuário ou familiar é inserido devido 

a não abertura de novos cursos. O município não oferta mais nenhum meio para 

inserção em cursos profissionalizantes.  

 

6.6. Assistência Social  

 

A equipe vem trabalhando com os usuários a promoção da autonomia, incentivo 

à retirada e/ou regularização das documentações. Em parceria com o balcão de 

direitos, os usuários são encaminhados para retirada de certidão de nascimento, 

identidade e carteira de trabalho, bem como articulamos transferências de 

assinaturas da condicional com a Chefia de Apoio a Egressos e Liberados 

(CAEL). 

 

Também está sendo realizados agendamentos junto ao Expresso Cidadão para 

a retirada de documentação, para aqueles usuários que possuem condições 

para custear  a taxa administrativa para retirar o documento em um curto espaço 

de tempo.  

 

A articulação junto ao CRAS, CREAS, INSS vem sendo realizada de forma 

continua, onde são realizados os encaminhamentos voltados ao usuário e suas 

famílias, tendo como objetivo ofertar a atenção especializada e facilitar o acesso 

a benefícios e garantia de direitos.  
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No referido mês tivemos um número significativo de transferências para outras 

unidades do Programa Atitude, visto que esses usuários apresentaram ameaça 

no município do Cabo de Santo Agostinho. Como medida protetiva, a equipe 

avaliou os encaminhamentos.  

 

Enfatizamos ainda a avaliação da equipe para inserção de cinco usuários no 

Aluguel Social, sendo quatro na modalidade de república.  

 

6.7. Avanços e desafios  

 

Os avanços identificados junto ao usuário vêm sendo o estimulo do processo de 

autonomia, motivando a retirada das documentações e fortalecimento do vinculo 

familiar junto ao usuário. Incentiva-se nos usuários a procura de trabalho formal 

e informal para que possa atender aos objetivos elencados no PIA. 

 

A equipe avaliou e encaminhou dois usuários, que não possui vínculos familiares 

e encontram-se ameaçados em seus municípios de referência, ao Aluguel Social 

na modalidade de República, dando a estes a garantia na continuidade do seu 

processo de cuidado.   

 

Ainda como avanços, podemos citar a reformulação do cronograma de 

atividades. Tal mudança visa proporcionar benefício aos usuários, trazendo 

questões mais externas, voltadas a promoção da cidadania.  

 

Em relação aos desafios encontrados no desenvolvimento das ações junto aos 

usuários podemos destacar o movimento dos mesmos em relação à 

necessidade de punição  nos momentos de transgressão ou quebra nos acordos 
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pactuados nas saídas terapêuticas. Nesses momentos a equipe vem se 

propondo a trabalhar na ótica do cuidado, em que os usuários são responsáveis 

por suas decisões e consequências, mas que saída não é, necessariamente, a 

punição, esta não soluciona a questão. Em todo o momento, a equipe se  

 

propõe a refletir  as consequências de escolhas que venham a prejudicar o  

processo de cada um, não eximindo da responsabilidade em sinalizar o limite 

que seja necessário para a ocasião.  

 

Outro desafio é a falta de recursos para a realização de atividades A ausência 

de papel tem dificultado a dinâmica de atividades da unidade, como a execução 

de relatórios, saídas terapêuticas, encaminhamentos, entre outros. Outra 

dificuldade é o limite de créditos disponível no celular da unidade. Na ausência 

destes não é possível a comunicação com as famílias ou articulações com a 

rede.   

 

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

7.1 AGENDAS DE GESTÃO (COLEGIADO DE GESTÃO, REUNIÃO DE 

NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 

 

DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCAL 
PARTICIPANTE

S 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENT
OS 

10/04 

Reunião de 
Núcleos 

das 
Supervisõe

s das 
unidades 

dos 
Intensivos 

Intensiv
o Cabo 

Alana, Héryca, 
Raiza, Ataíza, 

Márcia 

 Instrumentais

; 

 Grupos; 

 Família; 

 Acordo de 

Convivênci

a; 

 Unificação dos 
instrumentais 
(planilha semanal de 
dados, controle de 
entrada e saída de 
usuários, termo de 
responsabilidade, 
entre outros); 

 Planejar grupo junto 
à equipe técnica; 
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 Reunião e 

categorias 

 Estratégias de 
aproximação das 
famílias; 

 Unificação das 
regras de 
convivência, sem 
perder de vista a 
singularidade de 
cada serviço; 

 Datas para reunião 
com as categorias. 

 

7.2 REUNIÔES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO 
ENCAMINHAMEN

TOS 

01/04 
Reunião de 

Equipe 
Intensivo 

Cabo 

Livramento, Alana, 
Jacqueline, 

Nathália, Marina, 
Rita, Juliana Ávila, 
Cleopatra, Victor, 
Jandilson, Juliana 

Falcão 

 Reunião com o 

CREAS Carpina -

caso Edmilson; 

 Reunião com o 

CREAS Santa Cruz 

do Capibaribe – caso 

Iago (Aluguel Social); 

 Reunião com o 

CREAS Belo Jardim; 

 Reunião categorias 

 Estudo de 

caso:Jardson; 

 Grupos 

 Refeições 

 Relatório mensal; 

 Aluguel Social 

 Intensivo Cabo 
enviará relatório 
do usuário 
Edmilson e o 
CREAS e CRAS 
irá acompanhar o 
caso e avaliar para 
possíveis 
benefícios; 

 CREAS de Santa 
Cruz do 
Capibaribe irá 
discutir o caso de 
Iago com o 
CREAS do Cabo 
para firmar 
parceria; 

 CREAS de Belo 
Jardim irá 
acompanhar a 
família do usuário 
Bruno; 

 Repassada 
agenda das 
reuniões e locais; 

 Usuário Jardson 
encaminhado para 
inserção no 
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Aluguel Social do 
núcleo de 
Caruaru; 

 Mudança na 
proposta dos 
grupos 
realizados na 
unidade. 
Atividades 
voltadas para o 
externo; 

 Equipe sinalizar 
para as 
auxiliares de 
cozinha 
quantitativo de 
usuários ara 
fazer a refeição, 
técnicos e 
educadores 
precisam 
acompanhar as 
refeições; 

 Modificação do 
modelo de 
relatório, 
atenção na 
escrita e no 
repasse dos 
dados; 

 Casa da 
república do 
Aluguel Social 
está alugada. Os 
quatro usuários a 
ser inseridos 
providenciarão 
os utensílios e 
móveis da casa;  

06/04 
Reunião 
Plantão 
Noturno  

Intensivo 
Cabo  

Sonia, Kátia, 
Roberto e kleitom  

 Relação profissional  

 Horário de Saída do 

Transporte. 

 Retorno dos 

usuários.   

 O transporte 
saíra apenas as 
05:30 para ir 
buscar o pão.  

 Retorno será 
discutido na 
reunião 
ampliada  
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07/04 
Reunião 

Supervisão 
Intensivo 

Cabo 

Patrícia, Juliana, 
Alana, Leilane, 

Marcelo 

 Estudo de caso: 

Jotemerson e 

Edmilson 

 Jotemerson será 
transferido para o 
Intensivo de 
Jaboatão. O 
mesmo 
pernoitará no 
Apoio Cabo, 
como medida de 
proteção; 

 Conclusão do PIA 
de Edmilson 

08/04 
Reunião de 

Equipe 
Intensivo 

Cabo 

Nathália, Juliana 
Ávila, Juliana 

Falcão, Marina, 
Jacqueline, Alana, 
Livramento, Kátia, 

Jandilson e 
Patrícia Portugal 

 Balcão de Direitos; 

 Folha de ponto 

 Atestado médico; 

 Saída dos usuários; 

 Relatório Mensal; 

 Horário da reunião 

técnica; 

 Crachá; 

 Aluguel Social; 

 Medicação; 

 Articulação de 

saídas terapêuticas; 

 Caps AD; 

 Estudo de caso: 

Gersino, Iraquitan, 

Paulo Roberto, 

Edmilson 

 Cronograma de 

atividades 

 No dia do Balcão 
de Direitos, 
motorista, 
usuários e 
educador saem 
juntos na 
unidade. O roteiro 
do carro não será 
desviado; 

 Equipe chamada 
atenção para 
assinatura das 
folhas de ponto; 

 Os atestados 
médicos serão 
entregues ao 
administrativo, 
que ao final do 
mês irá anexar à 
folha de ponto e 
encaminhar ao 
Iedes; 

 Trabalhado com 
a equipe sobre o 
retorno dos 
usuários sob 
efeito de drogas; 

 Pontuado ajustes 
para o relatório 
mensal; 

 Acordado por 
toda a equipe a 
mudança no 
horário da 
reunião técnica 
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para o turno da 
tarde; 

 Documentação 
do crachá deverá 
ser entregue ao 
administrativo até 
o dia 10/04; 

 Os usuários 
Leandro, 
Wallace, João 
Paulo e Fábio 
serão inseridos 
no Aluguel Social 
na modalidade de 
república em 
13/04; 

 A medicação será 
administrada pela 
técnica de 
qualidade de vida 
e em sua 
ausência (plantão 
noturno) pelo 
cuidador, a 
medicação será 
disponibilizada na 
sala de qualidade 
de vida; 

 Técnicos deverão 
organizar/agenda
r saídas 
terapêuticas que 
utilizarão o carro 
para não haver 
desencontros; 

 Realizar contato 
com o Caps AD 
para discutir o 
caso de novos 
usuários e a 
disponibilidade 
de vale 
transporte; 

 Discutido 
conduta, 
encaminhamento 
e afastamento do 
usuário Gersino; 
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 O usuário 
Iraquitan será 
transferido para o 
Intensivo Caruaru 
devido ameaça 
no município do 
Cabo; 

  Técnica de 
referência do 
usuário Paulo 
Roberto 
encaminhará e 
um relatório ao 
CREAS e 
discutirá p caso 
para com objetivo 
de 
acompanhament
o familiar. 
Realizar contato 
com o serviço 
social do Hospital 
das Clínicas para 
informar os 
últimos 
encaminhamento
s; 

 Acordado com o 
usuário Edmilson 
conclusão do PIA 
no dia 17/04; 

 Apresentação a 
equipe do novo 
cronograma de 
atividades. 

10/04 
Reunião de 
Supervisão 

Intensivo 
Cabo 

Marina, Nathália, 
Juliana Falcão, 

Livramento 

 Planilhas; 

 Instrumental; 

 Registro; 

 Afastamentos 

 Envio das 
planilhas 
semanalmente 
para inserção dos 
dados. O 
instrumental 
deverá ser 
deixado no último 
dia trabalhado na 
semana; 

 Apresentar o 
instrumental de 
controle de 



 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

85 

 

entrada e saída e 
saídas 
terapêuticas em 
reunião técnica; 

 Grupos deverão 
ser registrados no 
livro; 

 Esclarecimentos 
sobre regras do 
programa sobre 
afastamentos; 

 

13/04 
Reunião 
Plantão 
Noturno  

Intensivo 
Cabo  

Antonio, Gleidsom, 
Paula e Mamedes  

 Relação profissional  

 Horário de Saída do 

Transporte. 

 Retorno dos 

usuários.   

 O transporte 
saíra apenas as 
05:30 para ir 
buscar o pão.  

 Retorno será 
discutido na 
reunião 
ampliada  

14/04 Reunião de 

Supervisão 

Intensivo 

Cabo 

Alana, Juliana 

Ávila e Patrícia 

 Estudo de caso: Ítalo, 
Edmilson, Charles, 
Rafael Menezes, 
Tatiane, José Antonio 

 Ítalo encaminhar 
a Agência do 
Trabalho, Centro 
da Juventude, 
conclusão de 
PIA; 

 Conclusão de 
PIA de Edmilson, 
encaminhar para 
acompanhament
o no CAPS AD; 

 Encaminhar 
esposa do 
usuário Charles 
para a rede de 
saúde mental, 
discutir o caso 
com o CAPS AD;  

 Discutir o caso 
de Rafael em 
reunião técnica 
para inserção no 
Aluguel Social; 
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 Entrar em 
contato com 
Apoio de 
Jaboatão para 
discutir o caso de 
Tatiane. 

15/04 
Reunião de 

Equipe 
Intensivo 

Cabo 

Marina, Nathália, 
Cicleide, Ercília, 

Jacqueline, 
Juliana Falcão, 
Juliana Ávila, 

Alana, Patrícia 
Portugal, 

Cleopatra, 
Edvado, Jandilson, 
Victor, Livramento, 
Ana Paula, Sônia, 

João Marcelo e 
Patrícia (IEDES) 

 Pesquisa de Maria 

Carmen; 

 João Marcelo 

informou sua saída da 

coordenação de 

núcleo; 

 Reuniões por 

categorias; 

 Cozinha; 

 Evolução; 

 Organização da 

unidade; 

 Aluguel Social, 

discussão de caso 

(Jorge Fernando, 

José Bruno); 

 Estudo de caso: Ítalo, 

Edmilson; 

 Grupo família;  

 Afastamento  

 Esclarecimentos 
sobre a pesquisa; 

 Reuniões por 
categorias 
suspensas; 

 Educadores e 
técnicos irão 
acompanhar as 
refeições e 
entrarão na fila de 
espera, 
aguardando sua 
vez para ser 
servido; 

 Os profissionais 
terão direito 
apenas uma 
refeição na 
unidade. 
Trabalhadores 
turno manhã, 
plantonista diurno 
e diaristas apenas 
almoço, 
trabalhadores do 
turno tarde e 
plantonistas 
noturno apenas 
jantar; 

 Discutida a 
necessidade de 
evoluções 
constarem nas 
pastas dos 
respectivos 
usuários, 
educadores e 
técnica de 
qualidade de vida 
se comprometem 
em fazer 



 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

87 

 

evoluções com 
maior frequência; 

  Equipe ficará 
mais atenta ao 
funcionamento 
das comissões e o 
plantão noturno 
ficará mais atento 
ao horário após as 
4h, quando alguns 
usuários 
despertam; 

 Realizada 
articulação com a 
proteção básica 
para que os 
usuários que 
serão inseridos no 
Aluguel Social 
possam ser 
acompanhados 
pelo CRAS; 

 Fluxo para 
inserção no 
Aluguel Social; 

 O usuário Jorge 
Fernando será 
inserido no 
Aluguel Social na 
modalidade de 
república; 

 Realizar visita ao 
usuário José 
Bruno para 
discutir PIA; 

 Conclusão de PIA 
do usuário Ítalo; 

 O usuário 
Edmilson ficará 
mais 15 dias na 
unidade para a 
conclusão do PIA;  

 Nova proposta de 
trabalho da 
temática família. 
Não havendo a 
necessidade de 
grande número de 
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familiares. Fazer 
uma busca do 
perfil das famílias 
para inserção em 
benefícios sociais; 

 Fluxo de 
afastamento. 

17/04 
Reunião de 
Supervisão 

Intensivo 
Cabo 

Marina, Nathália, 
Alana, Juliana 

Falcão 

  Estudos de caso: 

Marcone, Luiz Carlos 

Lima, Luiz Carlos 

Araújo, Jorge Alberto. 

 Marcone realizou 
mudança de 
dormitório, 
encaminhar para 
avaliação 
psiquiátrica; 

 Discutir com o 
CAPS AD o caso 
do usuário Luiz 
Carlos; 

 Articular com o 
CREAS de Recife 
acompanhamento 
da família do 
usuário Luiz 
Carlos Araújo. 

 Encaminhar Jorge 
Alberto para a 
retirada de 
documentação. 

22/04 
Reunião de 

Equipe 
Intensivo 

Cabo 

Jacqueline, Alana, 
Juliana Falcão, 
Juliana Ávila, 
Marina Félix, 

Patrícia Juliana, 
Ercília, Edvaldo, 

Victor, Sônia, 
Patricia Portugal, 

Nathália, 
Jandilson, 

Livramento. 

 Cozinha; 

 Telefone funcional; 

 Saída do motorista; 

 Rotina da cozinha e 

serviços gerais; 

 Instrumentais; 

 Limpeza e 

organização da sala 

dos técnicos; 

 Acordo de 

Convivência; 

 A entrada na 
cozinha apenas 
ocorrerá com a 
autorização das 
cozinheiras, 
utilizando toucas 
e luvas. 
Permanece o 
mesmo esquema 
para alimentação; 

 O telefone 
funcional deverá 
ser repassado na 
troca do plantão, 
ficando sob a 
responsabilidade 
do técnico ou 
educador. Será 
feito o rateio entre 
os trabalhadores 
para custear o 



 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

89 

 

 Estudo de caso: 

Marconi, Luiz Carlos 

Lima; 

 Relatório Mensal; 

 Aluguel Social: 

república,  

carregador da 
unidade, que 
desapareceu. No 
repasse do 
plantão deverá 
constar no livro de 
registro o repasse 
do celular e do 
carregador. O 
aparelho deverá 
ser carregado 
durante a noite 
para evitar a 
dificuldade de 
comunicação; 

 Todas as saídas 
do motorista 
deverão ser 
comunicadas ao 
responsável pelo 
plantão. Equipe 
do apoio deverá 
ser comunicada 
quando o carro da 
unidade sair para 
urgenciarusuário 
em local distante, 
no plantão 
noturno. Será 
montada uma 
escala para a 
limpeza do 
veículo; 

 A rotina da 
cozinha e serviços 
gerais será 
reformulada; 

  Reformulação no 
instrumental de 
saída dos 
usuários e 
acrescido um 
novo instrumental 
de controle de 
saída; 

 A equipe só 
receberá o 
plantão quando a 
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sala estiver 
organizada; 

 Pactuado que as 
técnicas Marina, 
Juliana Ávila e 
Livramento irão 
rever o acordo de 
convivência da 
unidade e 
acrescentar 
pontos que estão 
faltando; 

 O usuário 
Marcone será 
transferido para o 
Apoio de 
Jaboatão para ser 
articulada 
Comunidade 
Terapêutica; 

 Equipe ficará 
atenta ao usuário 
Luiz Carlos sobre 
o uso indevido de 
medicação; 

 Apresentado o 
novo modelo de 
relatório Mensal. 
O mesmo deverá 
ser entreguem em 
30/04; 

 Usuários da 
república serão 
inseridos em 
24/04 com os 
encaminhamento
s para a rede de 
assistência, 
inserção dos 
usuários no Bolsa 
Família, 
apresentação do 
acordo de 
convivência do 
Aluguel Social. 

24/04 Reunião de 

Supervisão 

Intensivo 

Cabo 

Alana, Marina e 

Juliana Falcão 

 Estudo e casos: 

Fabio, José Bruno, 

João Paulo, Leandro 

 Fábio 
encaminhado ao 
Aluguel Social, 
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Lennon, Clécio, 

Aldemir 

continuar a busca 
de trabalho, 
estreitar vínculos 
familiares; 

 Pegar 
documentação 
na empresa em 
que trabalhava; 

 João Paulo 
encaminhado ao 
Aluguel Social, 
encaminhar para 
exames e 
psiquiatra para 
reavaliação; 

 Leandro Lennon 
encaminhado ao 
Aluguel Social e 
encaminhar ao 
CAPS AD; 

 Encaminhar 
usuário Clécio ao 
clínico; 

 Trabalhar 
conclusão de PIA 
de Aldemir 

29/04 
Reunião de 

Equipe 
Intensivo 

Cabo 

Jacqueline, Alana, 
Marina, Juliana 
Falcão, Juliana 

Ávila, Ana Paula, 
Andrea, Kátia, 

Nathália, 
Livramento, 

Edvaldo, Victor, 
Jandilson, 

Eduardo, Ercília,  

 Educadores; 

 Invasão da unidade 

pelos ex-usuários 

André Francisco e 

José Vinícius; 

  Aluguel Social; 

 Escala do feriado e 

compensação de 

horas do feriado;  

 Instrumentais; 

 Organizar 
materiais de 
higiene dos 
usuários em local 
apropriado; 

 Transferência do 
usuário José 
Antônio devido à 
ameaça sofrida 
com a invasão da 
unidade do 
Intensivo; 

 Equipe e usuários 
se sentem 
vulnerável ao 
ocorrido. Aguarda 
providência junto 
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 Cronograma de 

atividades 

 Estudo de caso: 

Eduardo e Edmilson 

ao Iedes. Como 
medida de 
segurança, os 
refletores da 
frente da casa 
ficarão acesos a 
noite; 

 Usuários foram 
inseridos na 
república; 
agendada as 
visitas 
domiciliares as 
famílias dos 
usuários inseridos 
no Aluguel Social; 

 Inserção da 
usuária Jaidete no 
Aluguel Social; 

 Definida a escala 
do feriado e os 
técnicos 
acordarão com a 
supervisão a 
compensação de 
horas do feriado; 

 Apresentado ao 
vigia o novo 
instrumental de 
controle e saída 
dos usuários; 

 Apresentado a 
equipe novo 
termo de saída 
dos usuários, que 
passará a 
funcionar em 
01/05; 

  Mudança no 
cronograma de 
atividades com a 
saída de uma 
educadora. A 
educadora 
contratada 
prestará serviço 
ao Aluguel Social; 
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 Discutir o caso do 
usuário Eduardo 
com a equipe de 
Caruaru; 

 Fazer contato 
com o CRAS de 
Carpina sobre 
devolutiva do 
encaminhamento 
do usuário 
Edmilson. 

 

 

7.3 REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 

DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCA
L 

PARTICIPANT
ES 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENT
OS 

01/04 
Reunião 
Aluguel 
Social 

Iedes 

Renata, Juliana 
Falcão, Alana, 

Jacqueline, 
Amália, Leilane, 
Carla, Princila, 
Jandilson, Laís, 
Irandi, Sulamy 

 Aluguel Social  

 Alinhamento do 
Aluguel Social 
Cabo e Jaboatão; 

 Construção da 
apresentação 
unificada para 
reunião de 
colegiado; 

 Técnicas irão 
fazer 
apresentação do 
Aluguel Social no 
Apoio dos 
respectivos 
núcleos; 

 Técnica do 
Aluguel Social 
terá participação 
nas reuniões do 
Intensivo e Apoio.  

O7/0
4 

Reunião 
Aluguel 
Social   

Sede 
Atitude 
Mulher  

Coordenadores 
técnicos e a 
equipe do 

Aluguel Social  

 Aluguel Social   
 Instrumentais  
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21/04 
Reunião 

de gestão  
Iedes 

Coordenações ( 
Fábia, Renata e 

Patrícia e 
Jacqueline)  

 Conteúdos 

técnicos e 

operacion

ais  

 Realizar as 
demandas  
propostas 
sempre nas 
perspectiva d 
melhoria do 
trabalho  

28/04  
Reunião 
Aluguel 
Social  

CEPA
D 

Coordenadores 
técnicos e a 
equipe do 

Aluguel Social  

 Aluguel Social   
 Instrumentais 

conclusão  

 

 

 

 

 

 

8. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO 
CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

a.DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 
 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES 
INTERNAS 

00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 00 

REUNIÃO INTERSETORIAL 08 

ESTUDO DE CASO 31 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
EXTERNOS 

01 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 04 

TOTAL 44 
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TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS ABRIL DE 2015 

 

 

 

 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 20 

adolescente 
50 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA TOTAL 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO 2 2 

REUNIÃO TÉCNICA DA 
EQUIPE 

4 4 
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SEXO 
12 A17 18 A 23 24 A 29 30 A 40 41 A 59 

60 EM 

DIANTE 
N.I. 

M 0 8 21 12 6 0 0 47 

F 0 1 1 1 0 0 0 3 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

0 1 1 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

0 0 0 

 

 

 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 

 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 

Heterossexual 

45 

Homossexual 

5 

Bissexual 

0 

Não 

Informado 
50 

Travesti 

2 

Transexual 

0 
2 

 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 
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GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

10 

BRANCA 

14 

PARDA 

26 

AMARELA 

0 

INDÍGENA 

0 

 

50 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

SITUAÇÃO 
SOCIOECONÔMICA 

TOTAL 

SEM RENDA 23 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 4 

½ SALÁRIO MÍNIMO 1 

1 SALÁRIO MÍNIMO 6 

2 SALÁRIO MÍNIMO 4 

3 SALÁRIO MÍNIMO 2 

ACIMA DE 3 SALÁRIO 
MÍNIMO 

1 

NÃO INFORMADO 9 

TOTAL 50 

 

 

TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 48 

ÁLCOOL 2 

MACONHA 0 

COCAÍNA 0 

SOLVENTE 0 

TOTAL GERAL 50 
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TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

 

EGRESSOS DO SISTEMA 
PRISIONAL 

TOTAL 

SIM 16 

NÃO 34 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 

 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR 
AGRESSÃO FÍSICA 

2 

DESLIGAMENTO POR 
SOLICITAÇÃO 

3 

DESLIGAMENTO POR 
ABANDONO 

2 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 43 

NÃO 7 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 50 
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RELAÇÃO SEXUAL 2 

USO DE DROGAS 2 

CONCLUSÃO DO PIA 5 

TRANSFERIDO 5 

OUTROS 1 

TOTAL 22 

 

 

TABELA IX- ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 15 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 13 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 05 

TOTAL 33 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 248 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 235 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 154 

TOTAL 637 
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AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 154 

VISITA DOMICILIAR 02 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO 
DE NOVOS USUÁRIOS 

10 

SAÍDA TERAPÊUTICA 125 

ASSEMBLÉIA 02 

OUTROS/QUAL? 00 

TOTAL GERAL 293 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 50 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 53 

GRUPO FAMÍLIA 4 01 
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TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 5 

CREAS 4 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
(TRANSFERÊNCIA) 

4 

ALUGUEL SOCIAL 5 

CONSELHO TUTELAR 0 

OUTROS? 21 

TOTAL 39 

 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 0 

PSF/UBS 0 

CTA 7 

CAPS II 0 

CAPS III 0 

CAPS Adi 0 

CAPS AD 39 

EMERGÊNCIA 
PSIQUIÁTRICA 

2 

POLICLÍNICA 2 

HOSPITAL GERAL 5 

UPA 3 

OUTROS? 1 

TOTAL 59 
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DEMAIS POLÍTICASSETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 01 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE 
DOCUMENTAÇÃO 

20 

INSS 7 

AGÊNCIA DO TRABALHO 11 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

ONG 00 

OUTROS? 00 

TOTAL: 39 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS 

INCLUSÕES 
QUANT. 
TOTAL 

EDUCAÇÃO FORMAL 2 3 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 0 0 

TRABALHO FORMAL 1 2 

TRABALHO INFORMAL 10 28 

OUTROS? 2 3 

TOTAL: 15 35 
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 Aluguel Social-Núcleo Cabo – ABRIL 2015 

 

9. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL 

SOCIAL 

 

9.1. Família  

 

No eixo da família, foi realizado acompanhamento/atendimento da genitora do 

usuário Iago, que mensalmente vem até o CABO para visitar o filho, a mesma 

reside em Santa Cruz do Capibaribe. Devido a sua dificuldade de locomoção, foi 

agendando para a equipe do Aluguel Social, buscá-la no dia 09/05 para que a 

mesma passe o fim de semana com o filho. Devido à deficiência (sequelas do 

AVC),ressalto que foi acordado com o CREAS de Santa Cruz do Capibaribe a 

alternância das visitas. Uma vez o CREAS traz a genitora e no mês subsequente 

a equipe do Aluguel Social vai buscá-la. Agendamos também uma visita à 

genitora do usuário Ramon. A mesma é deficiente visual, o que também dificulta 

a locomoção. 

 

A equipe do Aluguel Social vem trabalhando com a família do usuário José Bruno 

a reaproximação, mas a genitora mostra-se resistente para tal.  

 

9.2. Saúde  

 

No eixo da saúde, temos 04 usuários que estão em tratamento no CAPS ad. 

Dentre eles, três estão fazendo uso de psicotrópicos e sendo acompanhados por 

psiquiatra.  
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A usuária Jaidete foi encaminhada para o PSF de referência para dar início ao 

Pré-Natal. O seu filho também fora encaminhado para acompanhamento de 

puericultura.  

 

 

 

9.3. Inserção sócio produtiva  

 

Realizamos a ficha de cadastro no ACESSUAS dos 08 usuários do Aluguel 

Social, porém, fomos informados que só terão novas vagas  em meados de 

Junho ou Julho, no entanto, os usuários estarão no banco de dados e com 

sinalização de prioridade. 

 

Temos os usuários, Ramon, Iago e Bruno, que começaram a trabalhar 

informalmente, vendendo água mineral, kit de bombons nos coletivos e ajudando 

a estacionar carros no Mercadão do CABO. A atividade de vendas surgiu a partir 

de uma doação de bombons, a partir do dinheiro arrecadado com as vendas os 

usuários compraram 05 caixas de água mineral, para ter mais uma estratégia de 

geração de renda. 

 

Os usuários que estão inseridos na república: João Paulo, Fábio, Jorge e 

Leandro foram encaminhados a Agencia do Trabalho e estão distribuindo 

currículos na busca de emprego.   

 

9.4. Cultura, esporte e lazer  

 

No eixo de cultura, esporte e lazer, encaminhamos os usuários para o evento 

comemorativo do CRAS da Vila Roca, bem como sugerimos passeios aos pontos 

turísticos do CABO e do Recife. 
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9.5. Educação  

 

No eixo da educação, solicitamos aos usuários os históricos escolares para 

tentarmos inserção na rede de ensino regular, no momento temos 01 usuário 

matriculado, e 01 usuário que está esperando vaga para ser inserido na escola. 

Os demais usuários estão na pendência da documentação escolar. 

 

 

 

 

9.6. Assistência Social  

 

No eixo da assistência Social, realizamos encaminhamentos para o CRAS 

juntamente com relatório circunstanciado elaborado pela equipe, para que os 

novos usuários sejam avaliados pela equipe do CRAS e posteriormente serem 

inseridos nos programas os quais atendam as condicionalidades.  

 

A usuária Jaidete foi encaminhada ao CRAS, onde foi atendida 

emergencialmente com 04 latas de leite “Ninho” e 05 pacotes de fraldas, para o 

seu bebê, José Emanuel. A usuária realizou inscrição no CRAS para iniciar curso 

de gestante. Agendado ainda para inclusão no Programa Bolsa Família.  

 

9.7. Avanços e desafios  

 

Visualizamos como avanços e desafios, a implantação da casa na modalidade 

República, sendo esta a primeira do núcleo CABO.  

 

As articulações com a proteção básica vêm ocorrendo de forma bastante positiva 

em benefício dos usuários. Todos os usuários foram encaminhados ao CRAS, 

onde foi garantido a inserção e recebimento do benefício Bolsa Família, e 

avaliação para os demais benefícios. 



 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

106 

 

 

Destacamos também o estímulo da equipe a geração de renda dos usuários. 

Atualmente, os usuários mais antigos do Aluguel Social estão tendo um emprego 

informal, enquanto paralelamente distribuem currículos.  

 

Realizamos dois grupos com os usuários do aluguel.  

 

A equipe hoje do AS tem na agenda a Segunda e Quarta-feira como dias para 

permanecer no núcleo do apoio do CABO, como estratégia de estar mais 

itinerante nos equipamentos e assim mais próximos dos futuros usuários do 

Aluguel Social. 

 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  10 08  

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 20 57 

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 
SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 10 
Beneficiados 

16  

 

USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 

(MÊS/ANO) 
MOTIVO DE 

DESLIGAMENTO 

NO DE VISITAS 
REALIZADAS NO 

MÊS 

Fábio Amaro Teixeira  24/04/2015 Não se aplica  04 

Iago Araújo Barros 25/09/2014 Não se aplica 13 

Jaidete Souza Pereira 

Nunes 
29/04/2015 

Não se aplica 
02 

João Paulo Carneiro 

Florentino 
24/04/2015 

Não se aplica 
04 

Jorge Fernando Gomes 

Ferreira 
24/04/2015 

Não se aplica 
04 

José Bruno dos Santos 28/03/2015 Não se aplica 13 
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Leandro Lennon Ferreira 

Ferro 
24/04/2015 

Não se aplica 
04 

Ramon Diego Siqueira da 

Silva 
25/09/2014 

Não se aplica 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos que o mês vigente fora produtivo, pois houve a participação 

efetiva dos usuários, os mesmos estiveram motivados em relação às atividades 

propostas pela equipe, o que nos sinaliza que os esforços desta estão gerando 

bons frutos. Observamos que tivemos uma dificuldade em relação ao grupo 

família, e que foi discutido, na ultima reunião de equipe, e estamos trabalhando 

para solucionar esta fragilidade.  

 

 

 

 

Coordenação técnica 
Jacqueline Oliveira 
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11. ANEXOS 

 

Grupo Bem Estar 

 

Oficina Trocando Idéias 
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Oficina de Trufas 
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Oficina do cuidar 
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Encontro de Quinta 

 

 

Grupo Informa+Ação 
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Oficina Movimente-se 

 

Grupo Trabalho em Foco 
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Aluguel Social 
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QUADRO DE CIs. – MÊS DE ANO (Acompanhamento) 

ITEM Nº 

DA 

CI 

DATA DESTINATÁRIO                                          

ASSUNTO 

SITUAÇÃO 

01 136 13/04 
Coordenação de 

Gestão 

Solicitação de 06 

cestas básicas 
Resolvido 

02 137 13/04 
Coordenação de 

Gestão 
Poda dos coqueiros Parcialmente 

03 138 14/04 

Coordenação de 

Gestão 
Material de 

Manutenção para 

piscina   

Parcialmente 

04 139 14/04 
Coordenação de 

Gestão 
Material de 

Expediente 
Resolvido 

05 140 14/04 
Coordenação de 

Gestão 
Material de 

qualidade de Vida 
Parcialmente 
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      06 141 14/04 
Coordenação de 

Gestão 
Material de 

Manutenção 
Parcialmente 

  

 


