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CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO – NÚCLEO: CABO ABRIL/2016 

 

1. APRESENTAÇÃO 
 

 Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de Acolhimento e 

Apoio o mês de Abril. Trata-se de uma estratégia a ofertar visibilidade ao cotidiano de 

trabalho e, assim, suscitar reflexões sobre a prática profissional, qualificando o serviço 

ofertado.  

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 
 

Endereço: Rua Prefeito José Alberto de Lima n° 38 – Santo Inácio– Cabo de Santo Agostinho 

– PE, Telefones de Contato: (81)3521-9684 / 98923-6080. 

Executora: IEDES - E- mail: atitude.apoio.cabo@gmail.com 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 
 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Jacqueline Oliveira 

SUPERVISÃO Leilane Gomes  

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Juliana Falcão  

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Rayana Alves da Silva,  

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Andreza Miranda 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Viviane Cardoso 

TÉCNICO EM QUALIDADE DE VIDA Maria do Livramento  

EDUCADOR SOCIAL Elaine Cristina 

EDUCADOR SOCIAL Tânia Maria 

EDUCADOR SOCIAL Beltrand Gouveia 

EDUCADOR SOCIAL Alessandra Alves 

EDUCADOR SOCIAL Gilmara Santos  

EDUCADOR SOCIAL Rosineide Felício 

EDUCADOR SOCIAL Alcione Maria  

EDUCADOR SOCIAL Jeferson Antônio  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Luciene Marluce 

AUXILIAR DE COZINHA Maria Irene 

AUXILIAR DE COZINHA Ana Marta 

AUXILIAR DE COZINHA Maria Josineide 

SERVIÇOS GERAIS Edjane de França 

VIGIA José Antônio 

VIGIA Rony Tadeu 

VIGIA Lucio José 

VIGIA Valmir Batista 

  

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS  
 

EQUIPE  FUNÇÃO  NOME  

I 

TÉCNICO SOCIAL Jacqueline Santos 

EDUCADOR SOCIAL Adroaldo Rocha 

MOTORISTA Cleison Cavalcante 

II 

TÉCNICO SOCIAL Férias  

EDUCADOR SOCIAL Maria Cicera  

MOTORISTA Lemuel Menezes 

 

5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

Grupo Bom dia 

Facilitadores: Andreza Miranda (Técnica Social em Serviço Social), Juliana Falcão 

(Técnica Social em Psicologia), Maria do Livramento (Técnica Social em Qualidade de 

Vida) e Beltrand Gouveia (Educador Social). 

Objetivo geral: Proporcionar aos usuários um momento de interação e integração, no qual 

abrimos as atividades de forma leve, lúdica e/ou reflexiva.  

Foram trabalhados os seguintes eixos: Relações de interpessoal, autoestima, acordam de 

convivência, violência local, trabalho em equipe e divisões de tarefas.  

Grade de Atividade  

Horário  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

09:00  as 
09:20 

Bom dia 

 
Rose 

Bom dia 

 
Juliana 

Bom dia 

 
Andreza 

Bom dia 

 
Livramento 

Bom dia 

 
Beltrand 

 
 

Livre 
 
 

 
10:30  as 

11:30 

 
Oficina 

Recreativa 
(Xadrez) 

 
Beltrand 

Oficina 
Culinária 

 

Patrícia 
 

 
Reunião 
técnica 

Grupo Qualidade 
de vida 

 
Livramento 

Grupo Auto-
estima 

 
Juliana 

 
15:00 as 

16:30 

 
 

Assembleia 

 
 

 
 

Livre  

Oficina de 
esporte, 
cultura e 

Lazer 

Elaine 

 
Oficina 

Movimente-se 
 

Alessandra 

Grupo 
Exercendo 
cidadania 

 

Viviane 

 
Grupo 
família 

 
 

 
 
 

Livre 

 
18:40 as 

19:00 

Boa noite 

 
Alexandra  

Boa noite 

 
Viviane  

 
 

Livre 

Boa noite 
 

Elaine  

Boa noite 
 

Rayana 

 

20:30 as 
21:30 

Livre 
Livre Oficina 

Multicultural 
Livre Livre 

 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Oficina Recreativa de Xadrez 

Facilitador: Beltrand Gouveia (Educador Social). 

Objetivo geral: Estimular no usuário e “convidá-lo” de uma forma estratégica a trabalhar 

gradualmente memórias adormecidas. 

Data: 07/04 

Atividade realizada: Foram exibidos vídeos no qual jogadores profissionais jogavam em 

campeonatos mundiais, com o intuito de mostrar como se dá uma partida profissional de xadrez, além 

de explicamos as regras existentes nos campeonatos. 

Realizamos ainda, partidas de xadrez com os usuários, utilizamos cronômetros de jogos, para dar 

mais vivacidade às partidas. 

Objetivo: A atividade teve como objetivo mostrar as regras dos campeonatos e familiarizar os 

usuários com a prática do cronômetro de jogos e proporcionar um maior conhecimento sobre o jogo. 

Ferramentas metodológicas: Televisão, vídeo e xadrez. 

Avaliação: Positiva, uma vez que, os usuários participaram e demonstraram interesse em se 

aprofundar no aprendizado do Xadrez. 

Data: 14/04 

Atividade realizada: Apresentamos o documentário “O melhor Jogador do Mundo” que mostra um 

pouco da trajetória de Magnus Carlsen, jogadas e jogos memoráveis. Depois jogamos com os 

usuários mostrando movimentos e jogadas para uma melhor memorização do jogo.   

Objetivo: Apresentar as regras e movimentos do jogo, sua cultura e a trajetória de uma dos maiores 

jogadores do mundo. 

Ferramentas metodológicas: Televisão, vídeo e xadrez. 

Avaliação: A atividade teve seu objetivo alcançado, visto que, os usuários demonstraram bastante 

interesse pela atividade. 

Data: 21/04 

Atividade realizada: Foram realizados entre os usuários jogos com as regras oficiais, os mesmos 

foram monitorados, pelos próprios usuários que se encontram em um nível mais avançado de 

conhecimento das técnicas, movimentos e regras do xadrez.  

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Proporcionar um jogo de xadrez onde os jogadores obedecerão às regras, já aprendidas 

nas oficinas anteriores. 

Ferramentas metodológicas: Xadrez. 

Avaliação: Tivemos um resultado satisfatório. 

Data: 28/04 

Atividade realizada: Exibição do vídeo “Historia e regras do Xadrez”, demonstração dos passos para 

o xeque pastor, regras do rei afogado, princípios das aberturas e um jogo disputado pelos usuários. 

Objetivo: Promover a parte cultural do jogo, apoderando os usuários enxadristas com conhecimentos 

da história do Xadrez proporcionando um interesse maior em seu aspecto cultural. 

Ferramentas metodológicas: Televisão, vídeo e xadrez. 

Avaliação: O objetivo de descontração e estimulo ao jogo foi bem absorvido pelos usuários. 

 

 

Grupo Informativo 

Facilitadora: Andreza Miranda (Técnica Social em Serviço 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: 11/04   

Atividade realizada: Realizado um debate sobre a notícia mais comentada no país, 

o impeachment dá presidente Dilma Rousseff. Onde explicamos sobre todo o processo de 

impeachment, esclarecendo o que ele representa e de que forma repercute na vida de todos.  

Objetivo: Estimular os usuários a debater sobre informações importantes do nosso cotidiano, 

no intuito de agregar saberes, explicando e sensibilizando-os para que os mesmos consigam 

entender de forma clara o que se passa em nosso país, visto que influi diretamente em toda 

sociedade.  

Ferramentas metodológicas: Utilizamos revistas da atualidade.   

Avaliação: Neste grupo conseguimos de forma exitosa fazer com que a maioria 

dos usuários participasse da discussão, observando o interesse de muitos pelo assunto.  

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Data: 16/04  

Atividade realizada: Neste grupo espalhamos em uma mesa vários jornais do dia para que 

cada usuário pudesse escolher alguma notícia ou imagem que os chamassem a atenção, 

onde cada um pôde ler e/ou explicar o porquê daquela notícia despertou sua curiosidade.  

Objetivo: Estimular além da leitura o protagonismo dos usuários, o interesse em pesquisar e 

debater notícias atuais para que possam minimamente ajudá-los em conhecimentos, 

ampliando a visão do senso comum e fazendo com que eles possam se interessar por outros 

assuntos e atividades além dos habituais, estimulando a autonomia e o protagonismo de cada 

um.  

Ferramentas metodológicas: Utilizamos revistas e jornais.  

Avaliação: Percebemos neste grupo o quanto os usuários estão carentes de leitura e 

aprendizado, e o quanto eles se mostram interessados quando se tem uma oportunidade. 

Muitos demonstraram satisfação em ter a autonomia de escolher o que iria ser discutido no 

grupo.  

 

 

Oficina de Culinária  

Facilitadores: Patrícia Barkokébas (Oficineira) 

Objetivo Geral: Proporcionar ao usuário um conhecimento na área de culinária, fazendo com 

que ele possa desenvolver uma forma de geração de renda, capacitando-os 

profissionalmente através das oficinas. 

Data: 05/04 

Atividade realizada: Torta caramelada de abacaxi 

Objetivo: Proporcionar um conhecimento mais técnico e prático na preparação da torta, 

saber o valor de custo, saber o valor de cada fatia, ter conhecimento de como deveria ser 

embalado. 

Ferramentas metodológicas: Leitura e apresentação da receita a ser elaborada.  

Foram utilizados os seguintes utensílios: batedeira, bacia plástica, forma, panela, faca, tábua 

de corte, colher plástica, forno e fogão.   

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Foram utilizados os seguintes ingredientes: ovos, açúcar, margarina, leite em pó, trigo com 

fermento e abacaxi. 

Avaliação: A oficina aconteceu com a participação de um grande número de usuários, que se 

envolveram com todas as etapas tanto da preparação com bastante atenção, como no 

momento final onde todos se reuniram pra deixar o local limpo e organizado. 

Data: 12/04 

Atividade realizada: Pão salgado recheado.  

Objetivo: Proporcionar aos usuários um conhecimento mais específico e profissional na 

preparação de massa de pão, conhecer como utilizar os ingredientes e a maneira de modelar, 

bem como, o tempo de fermentação, o custo da preparação e o valor comercial de cada 

unidade. 

Ferramentas metodológicas: Utensílios usados na preparação: batedeira, bacia plástica, 

colher plástica, rolo, panela, assadeiras, forno, fogão.   

Ingredientes usados na preparação: trigo, fermento biológico fresco, açúcar, sal, orégano, 

óleo, leite, ovos, salsicha, cebola, extrato tomate, creme de leite. 

Avaliação: A oficina aconteceu bem tranquila com os usuários bem interessados, 

participativos e atentos colaborando na preparação da receita. 

Data: 19/04 

Atividade realizada: Bolo de milho com goiabada 

Objetivo: Proporcionar aos usuários um conhecimento mais prático e profissional na 

preparação de um bolo de milho, ver o custo e ver o valor da fatia, analisar quando ficou de 

lucro, e analisar de que forma poderia ser embalado. 

Ferramentas metodológicas: Apresentação da receita a ser elaborada e acompanhamento 

e orientação na preparação.  

Utensílios utilizados na preparação da receita: batedeira, bacia plástica, colher plástica, 

formas, facas, forno. Ingredientes usados na preparação: ovos, margarina, leite em pó, leite 

condensado, leite de coco, trigo, fermento pra bolo, flocão de milho, açúcar, doce de goiaba. 

Avaliação: A oficina foi bastante produtiva, contamos com uma ótima participação dos 

usuários, que estavam bem atentos, ajudando na preparação, e no final todos se juntaram e 

organizaram a limpeza tanto dos espaços como também dos utensílios. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Data: 26/04 

Atividade realizada: Pão de frango  

Objetivo: Proporcionar aos usuários um conhecimento e desenvolvimento mais profissional, 

na preparação e possível venda da produção, estimulando assim, uma possível forma de 

geração de renda, analisando também o custo e o valor pelo qual poderia ser vendido. 

Ferramentas metodológicas: Leitura e orientação na execução da receita, e 

acompanhamento no preparo.   

Utensílios utilizados na preparação: batedeira, bacia plástica, colher plástica, panela, ralo, 

formas, facas, pincel culinária, forno, fogão.  

Ingredientes usados na preparação: trigo, fermento biológico seco, leite em pó, óleo, 

margarina, orégano, ovos, creme de leite, peito de frango, alho, cebola, pimentão, queijo 

mussarela. 

Avaliação: A oficina aconteceu de maneira tranqüila, os usuários se mostraram bem atentos 

para as explicações e orientações, foram bastante participativos.  

 

 

Oficina de Esporte, Cultura e Lazer 

Facilitadora: Elaine Cristina (Educadora Social) 

Objetivo Geral: Aproximar estimular os usuários às práticas voltadas para o esporte, cultura 

e lazer. 

Data: 06/04 

Atividade Realizada: Tática de jogo de futebol 

Objetivo: Criar estratégia de jogo para que os usuários possam desenvolver seu 

posicionamento em campo, para assim, conduzir o jogo da melhor forma possível. 

Ferramentas Metodológicas: Bola do futebol, botijão de água, copo descartáveis e campo 

de futebol cedido para utilização pelo CRAS de Vila Roca. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Avaliação: A apresentação das táticas de futebol contribuiu para que os usuários pudessem 

jogar com maior fluidez e desembaraço.   

Data: 13/04 

Atividade Realizada: Futebol de areia. 

Objetivo: Fazer com que a atividade esportiva seja um momento de ludicidade tendo em 

vista ser um esporte atraente, onde é possível além de exercitar o corpo e a mente. 

Ferramentas Metodológicas: Bola do futebol, botijão de água, copo descartáveis e campo 

de futebol cedido para utilização pelo CRAS de Vila Roca. 

 Avaliação: Os usuários avaliaram a atividade como uma boa forma de estratégia de redução 

de danos, tendo em vista que, ao jogar se deparam com descargas de energias e tensões. 

Data: 20/04 

Atividade Realizada: Jogo de queimado 

Objetivo: Trabalhar os movimentos de destreza, domínio e cooperação dos usuários entre si. 

Ferramentas Metodológicas: bola de vôlei, botijão de água, copos descartáveis. 

Avaliação: A atividade foi vista de forma positiva, uma vez que, os usuários além do 

momento de prazer, lazer puderam aprender movimentos de destreza e domínio. 

Data: 27/04 

Atividade Realizada: Campeonato de futebol com moradores da comunidade. 

Objetivo: Criar uma melhor relação com a comunidade, tendo em vista que os jogos de 

futebol sempre são no campo do CRAS de Vila Roca. 

Ferramentas Metodológicas: Bola do futebol, botijão de água, copo descartáveis e campo 

de futebol cedido para utilização pelo CRAS de Vila Roca. 

Avaliação: Avaliamos positivamente o campeonato, visto que, os usuários desenvolveram 

uma boa relação com os jovens e adultos que freqüentam o campo, possibilitando assim 

novas amizades. 

 

 

Oficina “Movimente-se” 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Facilitadora: Alessandra Alves (Educadora Social) 

Objetivo Geral do Grupo: Proporcionar uma melhor qualidade de vida através de um 

programa de exercícios e técnicas especifica e adaptadas, respeitando o nível individual de 

aptidão. 

Data: 07/04 

Atividade realizada: Treino de Força 

Objetivo: Promover através de estímulos de cargas o aumento e o fortalecimento da massa 

muscular dos usuários, tendo em vista que, o uso de substâncias psicoativas causa perda de 

potência muscular. 

Ferramentas Metodológicas: 05 pares de halteres, 01 banco do refeitório, 01 som, 01 

pendrive. 

Avaliação: Essa avaliação se dá de maneira gradativa, onde através das medições dos 

músculos trabalhados é possível avaliar o aumento da massa muscular. 

Data: 14/04 

Atividade realizada: Corrida e caminhada. 

Objetivo: Proporcionar a diminuição dos sintomas da depressão, tendo em vista que ao 

realizar essa pratica liberamos uma maior quantidade de endorfina, o hormônio responsável 

pela sensação de alegria e relaxamento. 

Ferramentas Metodológicas: espaço aberto (CRAS). 

Avaliação: Ao término da atividade nota-se uma relação mais descontraída entre os 

usuários. 

Data: 28/04 

Atividade realizada: Treino de força 

Objetivo: Promover Durante a contração e o relaxamento dos músculos nos treinos de força, 

uma reciclagem do ar existente no pulmão, uma vez que, é exigido uma maior oxigenação 

nos músculos estimulados, fazendo com que as vias aéreas se dilatem para fazer essa 

filtragem de oxigênio. 

Ferramentas Metodológicas: 05 pares de halteres, 01 banco do refeitório, 01 som, 01 pen 

drive. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Avaliação: Gradativamente perceber as melhoras do sistema respiratório dos usuários uma 

vez que o uso de substâncias psicoativas causa problemas respiratórios como dor no peito, 

pulmões comprometidos, asma e bronquite.   

 

 

Grupo Qualidade de Vida 

Facilitadora: Maria do Livramento (Técnica Social em Qualidade de Vida). 

Objetivo Geral: Informar, orientar e sensibilizar os usuários sobre questões referentes a 

doenças e problemas relacionados com a saúde.  

Data: 04/04 

Atividade Realizada: Leitura de uma mensagem de reflexão do texto “Tempo Certo” Paulo 
Coelho. 

Objetivo: Proporcionar aos usuários momentos de reflexão de suas vidas. 

Ferramenta Metodológica: Roda de conversa a mensagem foi lida pela usuária Elaine. 

Avaliação: A avaliação foi positiva, com a participação da maioria dos usuários. Onde os 
usuários refletiram sobre o que foi falado no Bom dia. 

Data: 14/04 

Atividade realizada: Leitura de uma mensagem de reflexão (Clarissa Corrêa) 

Objetivo: Promover uma reflexão sobre os problemas diários, além de comunicar sobre a 

vacina H1N1 que será realizado depois do Bom dia. 

Ferramentas Metodológicas: Texto impresso 

Avaliação: Avaliamos positivamente a participação dos usuários, todos em sua grande 

maioria demonstraram interesse à atenção na atividade proposta. 

 

 

Grupo Auto Estima  

Facilitadora: Juliana Falcão (Técnico Social em Psicologia) 

Objetivo Geral: Desenvolver nos usuários a elevação da autoestima a partir da identificação 

de habilidades, aptidões e potencialidades. 

Data: 01/04 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Atividade realizada: Roda de conversa sobre auto estima. 

Objetivo: Estimular os usuários a pensarem na forma como se veem e percebem e como isto 

afeta a autoestima de cada um. 

Ferramentas Metodológicas: Conceito e definição do que é autoestima. 

Avaliação: Os usuários se colocaram em sua maioria de forma negativa, se referindo a si 

mesmos como fracassados visto que, não conseguem cessar o uso de Spa`s. Estimulamos 

os usuários, ressaltando as características de cada um, bem como, só o fato de estar no 

Programa mostra que eles estão tentando se ajudar. 

Data: 08/04 

Atividade realizada: Apresentação do Vídeo motivacional contando a história de superação 

do norueguês Nick Vuijicic que nasceu sem os 04 membros. 

Objetivo: Mostrar para os usuários que apesar das dificuldades que encontramos na vida, 

todas podem ser superadas, além de com boa vontade e resiliência podemos nos adaptar as 

mudanças que por vezes nos são impostas pela vida. 

Ferramentas Metodológicas: Vídeo motivacional 

Avaliação: Os usuários se sensibilizaram com a força de vontade e de como Nick mesmo 

sem os membros aprendeu a lidar com sua condição física e além de viver hoje dando 

palestras motivacionais pelo mundo contando seu exemplo de superação e adaptação. 

Data: 15/04 

Atividade realizada: Construção da figura humana 

Objetivo: Mostrar que somos os autores da nossa história de vida. 

Ferramentas Metodológicas: Cartolinas e lápis coloridos. 

Avaliação: Conseguimos refletir com os usuários que apesar das escolhas que eles 

consideram erradas em sua história de vida, ainda há tempo para fazer novas escolhas e 

escolher novos caminhos, bem como, uma nova forma de viver, incluindo formas de se 

divertir de uma maneira mais saudável e tranquila. 

Data: 29/04 

Atividade realizada: Técnica da “caixa surpresa”. 

Objetivo: Provocar reflexão acerca das oportunidades que perdemos por ter medo de tentar 

alçar novos vôos. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Ferramentas Metodológicas: Caixa de papelão com objetos. 

Avaliação: Refletimos sobre as oportunidades que perdemos por medo de tentar, por achar 

que será difícil e de como o desconhecido muitas vezes faz como que não tenhamos vontade 

de sair de nossa zona de conforto. 

 

 

Grupo Exercendo a Cidadania 

Facilitadores: Viviane Lima (Técnica Social em Serviço Social). 

Objetivo Geral do Grupo: Proporcionar aos usuários um espaço de reflexão sobre a 

construção e fortalecimento da cidadania, relacionando sempre as temáticas abordadas com 

o contexto atual em que estão inseridos. 

Data: 02/04 

Atividade realizada: Neste grupo realizamos uma roda aberta de conversa sobre a 

declaração universal dos direitos humanos, ressaltando que somos cidadãos com direitos e 

deveres. 

Objetivo: O grupo teve como objetivo explanar sobre a declaração dos direitos humanos, 

com a leitura de alguns artigos para os usuários, fazendo com que eles entendam que são 

sim sujeitos de direitos, reconhecidos por lei e que precisam exercer esses direitos de forma a 

contribuir como processo de melhoria de qualidade de vida de cada um. Levando em 

consideração que todos nós temos também deveres que farão de nós cidadãos de fato 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Atividade positiva, no que tange aos esclarecimentos das dúvidas de muitos 

usuários referentes à declaração dos direitos humanos, e o que de fato é exercer cidadania. 

Data: 08/04 

Atividade realizada: Aplicação da técnica de dinâmica “Somos nós que fazemos a vida”. 

Objetivo: Proporcionar um momento de partilha sobre os sentimentos que trazemos conosco 

em relação à vida e como eles podem influenciar as nossas atitudes diárias, deixando-nos 

paralisados ou mobilizados na defesa da vida que vivemos. 

Ferramentas Metodológicas: Música  

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Avaliação: Atividade extremamente positiva, trazendo inclusive à tona a emoção de muitos 

usuários, quando estes relatavam os sentimentos que influenciavam suas vidas, 

demonstrando a fragilidade maquiada pelo uso da droga. 

Data: 17/04 

Atividade realizada: Neste grupo foi passado um vídeo sobre coleta seletiva, onde 

trabalhamos a importância de conservar-se o ambiente em que se vive. 

Objetivo: Através de um vídeo sobre coleta seletiva, repassar aos usuários a importância da 

coleta seletiva no ambiente coletivo em que vivemos, e como essa prática pode, e deve ser 

levada com cada um para todos os locais em que vivam. Explicando que isso é dever de todo 

cidadão deve ser praticado diariamente para melhoria e valorização do espaço em que 

vivamos. 

Ferramentas Metodológicas: Filme Coleta seletiva 

Avaliação: Atividade foi bem avaliada pelos usuários que demonstraram ter absorvido bem o 

tema e ter entendido o contexto no qual pretendíamos inserir a temática. 

Data: 22/04 

Atividade realizada: Realizada roda de conversa sobre portadores de necessidades 

especiais. 

Objetivo: Explanar de forma simples e concisa como os portadores de necessidades 

especiais enfrentam dificuldades no dia a dia, mas como a vida deles pode ser facilitada se 

cada um oferecer algum tipo de ajuda no enfrentamento dessas dificuldades. No diálogo 

demos o exemplo do cadeirante que estava no espaço, e que apesar da dificuldade de 

mobilidade tinha total autonomia no seu dia a dia e domínio sobre seus direitos enquanto 

cidadão, reforçando que todos somos iguais. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Atividade bastante produtiva no que concerne ao debate construtivo entre os 

usuários, desmistificando a ideia de que um cadeirante é um “coitadinho” e não pode ser ator 

principal de sua história. 
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Grupo Boa Noite 

Facilitadores: Rayane Alves (Técnica Social em Psicologia), Viviane Cardoso (Técnica 

Social em Serviço Social), Elaine Cristina e Alessandra Alves (Educadoras Sociais). 

Objetivo geral: Proporcionar aos usuários um momentos de descontração, discussão, 

dialogo estimulando a entre usuário e equipe e usuário e usuário, reflexões de forma muito 

leve e construtiva. Os momentos são permeados por dinâmicas de grupo, exposição de 

vídeos, roda de diálogos, textos e músicas que nos permite encerrar o dia com leveza e 

motivação para o dia seguinte. 

No mês de abril trabalhamos os seguintes eixos, respeito, família, companheirismo, 

motivação, trabalho em equipe, coletividade e momento atual da casa. Com a perspectiva de 

estimular nos usuários a consciência do ambiente em que se encontram e que algumas 

atitudes se fazem necessárias para uma boa convivência nesse ambiente de cuidado que lhe 

são ofertados.  

O momento tem sido avaliado enquanto positivo, tendo em vista as possibilidades de 

intervenções muito, mas leves e aceitáveis para com os usuários, pois a equipe muito atenta 

buscar aborda diante dos eixos a realidade vivenciada dentro da casa, que às vezes 

demanda da equipe posturas, mas firmes. A equipe tem um lugar privilegiado para intervir de 

forma leve, pois os vínculos estabelecidos nos garantem lugar de segurança e confiabilidade 

para tais intervenções não fragilizando as relações estabelecidas. Os usuários têm percebido 

e sinalizado a importância desses momentos onde cada vez mais nos deparamos com 

números maiores de participantes que vem ativamente vivenciar esses fechamentos. 

 

Grupo Família  

Facilitadores: Juliana Falcão (Técnica Social em Psicologia), Andreza Miranda e Viviane 

Cardoso (Técnicas Sociais em Serviço Social) 

Objetivo Geral do grupo: Proporcionar um espaço de apoio, orientação e reflexão às 

referências familiares dos usuários acompanhados pelo Programa Atitude. 

Data: 02/04 

Facilitadora: Viviane Cardoso 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Atividade realizada: Apresentação do vídeo, O valor da família. 

Objetivo: Retratar através do vídeo, o valor da família na vida de todos, e o poder que o amor 

existente no seio familiar tem de transformar vidas e resgatar sentimentos antes perdidos.  

Ferramentas metodológicas: Vídeo / dvd 

Avaliação: Tratamos positiva, bem aceita pelos usuários quem em sua maioria tem seus 

vínculos familiares fragilizados ou rompidos. É um tema que mexe sempre muito com o 

emocional da maioria, que se sente fragilizado e abandonado. 

Data: 09/04 

Facilitadora: Juliana Falcão 

Atividade Realizada: Roda de conversa sobre a família real x ideal 

Objetivo: Provocar uma reflexão acerca de como vemos a família e de como a família nos 

vê. 

Ferramenta metodológica: Roda de diálogo  

Avaliação: Os participantes (usuários e 01 pai) se colocaram e puderam ver sob a ótica tanto 

da família quanto do usuário, o quanto é difícil ajudar, dizer não, colocar limites, pedir ajuda e 

aceitar as ofertas de ajuda.  

Este foi o primeiro grupo família que contou com a presença de 1 parente/familiar. 

Data: 16/04  

Facilitadora: Andreza  Miranda 

Atividade realizada: Iniciamos uma discussão coletiva sobre o tema árvore da família, onde 

foram contextualizadas as diversas formas da constituição familiar. Após explanação, cada 

usuário foi convidado a falar da sua constituição familiar, quem é a sua referência e o 

porquê.   

Objetivo: Desmistificar o conceito da família tradicional, levando-se em consideração 

que cada família possui suas particularidades e que a maioria das relações constituídas 

hoje são monoparentais. Sensibilizando-os sobre a importância da aproximação com a família 

no processo de cuidado.  

Ferramentas metodológicas: Roda de diálogo  

Avaliação: Conseguimos com que todo o coletivo debatesse de forma tranquila e 

proveitosa sobre o tema, onde foi observado que alguns usuários se emocionaram quando 
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falavam das suas relações familiares e de como elas estão hoje fragilizadas. Enfatizamos que 

mais uma vez não houve a participação das famílias.  

Data: 23/04 

Facilitadora: Rayana Alves  

Atividade realizada: Visualização do vídeo Droga X Família. 

Objetivo: Promover uma reflexão do apoio familiar ao usuário de droga. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo Droga X Família, TV, pen drive 

Avaliação: Grupo realizado apenas com os usuários, onde avalio positivamente cada 

colocação inclusive a de família do coração, onde muitos compartilharam de experiências 

com famílias de consideração. 

Data: 30/04 

Facilitador: Juliana Falção  

Atividade Realizada: construção da família e representação da mesma sendo uma com 

usuário de Spa. 

Objetivo: refletir sobre como a família lida com um parente que usa Spa e como esta pessoa 

se vê enquanto parte desta família. 

Ferramenta metodológica: cartolina e lápis coloridos 

Avaliação: Os usuários refletiram sobre como a família tenta ajudar e que chega em um 

determinado momento em que desistem por não entender que eles tem uma doença e não é 

“Safadeza” Sic. 

 

 

Oficina Multicultural 

Facilitadores: Jeferson Alves e Gilmara Santos (Educadores Sociais) 

Objetivo geral: Aprofundar uma consciência pluricultural fomentando o respeito e a 

tolerância face às diferenças culturais. 

Data: 07/04 

Atividade realizada: Suspiros de Liberdade, um tributo a Tiradentes  

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Objetivo: A proposta didática busca apresentar situações que instigassem os usuários a 

compreender o significado histórico do feriado de 21 de abril, data em que se comemora o dia 

de Tiradentes.  

Ferramentas Metodológicas: Por meio da observação, interação, narrativa literária e 

exibição de vídeo de curta-metragem. 

Avaliação: Construção de conhecimentos significativos sobre a relevância politica do líder 

Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um mártir da Inconfidência Mineira. 

Data: 14/04  

Atividade realizada: Exibição de vídeo (a união faz a força), mas debate. 

Objetivo: compreender que unidos estaremos mais fortalecidos para atingir nossos objetivos. 

Ferramentas Metodológicas: TV, Vídeo e Pen Drive. 

Avaliação: A percepção de que estamos sempre precisando do outro para fortalecimento do 

nosso foco, e para que os nossos objetivos sejam alcançados. Todos os usuários foram 

participativos e compreenderam a mensagem trazida pelo vídeo. 

Data: 28/04   

Atividade realizada: Exibição do filme das formigas. 

Objetivo: Para que o usuário possa entender a importância do trabalho em equipe. 

Ferramentas Metodológicas: TV e Vídeo  

Avaliação: os usuários entenderam a importância do trabalho em equipe, pois a resposta e 

satisfatória. 

 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal – 50hs  

Oficina de xadrez  04 - 12hs  

Oficina de Culinária 04 – 12hs  

Oficina de Esporte, Cultura e Lazer 04 – 12hs  

Oficina Multicultural  03 – 09hs 

Oficina Movimente-se  03 – 09hs  

Total - (Meta 50hs)  18 - 54hs  
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6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO APOIO 

 

6.1 Família  

 No mês de Abril trabalhamos com as ferramentas que temos parar atrair as famílias 

para estarem mais próximas do processo de cuidado dos usuários, externalizando sempre da 

importância da família e do emponderamento dela neste processo, contamos também com a 

ajuda das equipes do Atitude nas ruas para também fazer o trabalho no território, o que nós 

rendeu a princípio a participação de um “Pai” em todos os grupos famílias que foram 

realizados neste mês. Percebemos que mesmo com todos os esforços da equipe, há um 

grande esvaziamento das famílias ao Apoio, principalmente na participação do Grupo família 

que é destinado a elas.  

 

6.2. Saúde  

No decorrente mês foram realizadas atividades internas como: aferição de pressão, 

temperatura, administração de medicação, curativos, atendimento e acolhimento aos usuários 

buscando seu histórico de saúde e sinalizando as suas principais demandas clínicas. 

Foram realizados ainda, encaminhamentos nos mais variados níveis de complexidade 

da Rede SUS, como: atendimentos emergenciais consultas com especialistas (Clínico Geral, 

Ortopedista, Pneumologista, Infectologista, Cardiologista, Oftalmologista Psiquiatra e Raios-

X), Centro de Testagem e Acolhimento (CTA) além de exames ambulatoriais (Hemograma, 

Sífilis, HIV, entre outros), SAE, PSF.  

Vários usuários realizaram triagem no CAPS-AD.  

Em relação à vacina H1N1, foi articulado com a Secretaria de Programa Nacional de 

Imunização, a disponibilização da “vacina” que aconteceu no dia 28 de Abril para todos os 

usuários presentes e funcionários do Apoio Cabo. 

Partindo do entendimento assegurado na Constituição Federal que saúde é para todos, 

trabalhamos no viés do acolhimento das demandas de saúdes e direcionamentos para rede. 

Observamos que estamos em um momento mais proveitoso de encaminhamentos, visto que 

o município se encontra mais flexível, não encontrando grandes dificuldades, todavia, vale 
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ressaltar que estamos longe do ideal, principalmente pela falta de algumas especialidades 

médicas, sendo necessário por vezes recorrer aos municípios adjacentes.  . 

Foram realizados ainda grupos com temáticas atreladas a qualidade de vida, além da 

importância de ressignificação de práticas que remetam ao bem estar, colocando em prática 

ações de prevenção e recuperação da saúde, ressaltando os prejuízos atrelados ao uso 

intenso de SPA’s.  

   

6.3. Inserção sócia produtiva  

Continuamos com grandes dificuldades de inserção dos usuários na 

rede socioprodutiva, dificuldade esta, que vem se prolongando há muitos anos. Apesar do 

município do Cabo de Santo Agostinho ser considerado um pólo de empregabilidade devido 

as grandes empresas instaladas em seu território, não há articulações do município 

viabilizando o acesso dos nossos usuários ao mercado do trabalho formal. Entretanto, não 

podemos esquecer que a problemática da dependência química é um dos principais fatores 

desse não acesso.  

 

6.4. Cultura, esporte e lazer  

Devido ao momento atual de crise econômica e política em que o país se encontra, 

sofremos repercussões diretamente em nosso Programa, não estamos conseguindo viabilizar 

o acesso dos usuários as atividades culturais, de esporte e lazer por falta de recursos, 

havendo pontualmente a realização de algumas atividades extras, desenvolvidas com o 

esforço mútuo da equipe, como torneios de futebol, dominó e xadrez, este último estamos 

com uma oficina permanente, onde são trabalhadas a história milenar do Xadrez que vem 

estimulando a concentração, raciocino lógico e as tomadas de decisões dos usuários. O 

Xadrez além de ser um jogo elegante, é o esporte mais praticado no mundo, por muitas vezes 

disputando com o futebol esse lugar no pódio, foi mostrado ainda que é um jogo praticado por 

diversas personalidades no mundo e um lazer que é praticado em salas de aula, ao ar livre 

em praças por pessoas de todas as idades. 
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6.5. Educação   

Iniciamos o ano corrente desenvolvendo um trabalho intenso e sistemático com os 

usuários assistidos pelo Programa para sensibilizar, inserir e fortalecer as relações com o 

âmbito educacional. Entretanto, percebemos que essas inserções estão se dando com menor 

frequência, devido não somente a rede deficitária do município, que vem sendo enfatizada 

mensalmente e contribui significativamente neste processo, mas principalmente pelo contexto 

e complexidade do uso abusivo de substâncias psicoativas que os usuários vivenciam.  

 

 

6.6. Assistência Social   

Entendendo a Assistência Social como um dos pilares do Programa, estamos 

trabalhando sistematicamente no sentido de entender as demandas e suas complexidades 

para poder orientar, sensibilizar encaminhar os usuários para CREAS e o CRAS, no intuito de 

realização de cadastro e possível inserção nos Programas oferecidos pelos serviços. 

Além dos acolhimentos e atendimentos individuais que são uma das prioridades do nosso 

serviço, continuamos com às articulações e encaminhamentos a rede socioassistencial, de 

saúde e demais redes Inter setoriais, para ampliar os serviços oferecidos aos nossos 

usuários. Entendendo que o Programa também é um espaço de construção coletiva para o 

acesso a garantias de direitos e resgate da cidadania.  

No entanto, salientamos a grande dificuldade de encaminhamento para o balcão de 

direitos, no intuito de retirada de documentação, visto que, este serviço não ocorre desde o 

ano passado. Acarretando na não viabilização de acesso integral aos 

direitos socioassistenciais o qual o Programa é pautado. 

 

  6.3. Inserção sócia produtiva  

             Permanecemos estimulando os usuários a saírem em busca de oportunidades de 

emprego, tanto formal como informal, a maioria dos usuários conseguiram gerar renda 

através de trabalhos informais como autônomos de vendedores de água mineral, bombons 

nos coletivos e nos sinais do Cabo, corte de cabelo, frete de carga e descarga de 

mercadorias no Mercado Público do Cabo e auxiliar de estacionamento (flanelinha). Temos 

alguns usuários que deixaram currículos na empresa LOCAR, para tentarem vaga de catador 
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de lixo, no entanto, nos informaram que só começarão a chamar para entrevistas no fim do 

mês de Maio. 

Tivemos ainda uma inscrição de uma usuária para concorrer a vaga na LOCAR, empresa de 

recolhimento de lixo do CABO, no entanto, a seleção foi adiada para o mês de Maio. 

 

6.5. Educação  

No mês supracitado fizemos um trabalho de sensibilização para despertar nos usuários 

desejo de retornar à sala de aula, no entanto, na maioria das vezes os usuários têm 

dificuldades para acessar o histórico escola, bem como, alguns que apresentam resistências 

em relação aos estudos, devido ao longo tempo que se encontram fora da rede de ensino 

regular, mesmo assim temos um usuário hoje  está inserido no EJA cursando o 7º e 8º anos a 

noite, com boa adesão e assiduidade na Escola Modelo de Gaibu, além de estar trabalhando 

com CTPS na mesma escola como Auxiliar de serviços gerais. 

 

 

7. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 
 

Relatório Qualitativo – Atitude nas Ruas 
Abril / 2016 

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

 
1. Atendimento individual 

Os atendimentos individuais ou através de estratégias grupais foram realizados no 

contexto dos usuários de SPA’s (Substancia Psicoativas) e em locais de vulnerabilidade e 

risco social com o acompanhamento destes usuários/famílias nos territórios, intensificando 

estratégias de sensibilização, redução de danos e garantias de direitos, intervindo 

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

violência e a negação dos seus direitos e cidadania. 

 Foi possível identificar demandas de usuários nos territórios para possíveis 

acolhimentos e acompanhamento in loco. Somado a isto, inserimo-nos no contexto familiar 
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destes sujeitos para melhor intervir na reinserção social destes usuários e no fortalecimento 

dos vínculos familiares.  

 Foram realizadas ações de busca ativas de usuários que estavam a muito tempo 

afastados do serviço. 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.  

Além disso, houve o fortalecimento do PIA do usuário no território priorizando 

articulações com a rede municipal de saúde e assistência, principalmente no que tange aos 

usuários que possuem altos índices de vulnerabilidades e riscos. 

2. Abordagem nas ruas 

As ações de abordagens foram realizadas de forma sistemática na Praia de Gaibu, 

Enseada dos Corais, Centro Comunitário da Charnequinha (PETI), em bares do centro do 

Cabo, Praças em Ponte dos Carvalhos e em locais de vulnerabilidade e risco social. Demos 

continuidade as abordagens em torno do Intensivo e nos estabelecimentos próximos ao 

serviço, tendo em vista a resistência da população devido ao equipamento estar localizado no 

bairro de Enseadas dos Corais. Foram utilizados insumos (preservativos masculinos e gel 

lubrificante) e panfletos, visto a divulgação do Programa com indivíduos e grupos. Foram 

utilizadas rodas de diálogo que tiveram como tema a redução de danos e uso de substâncias 

psicoativas. Além disto, foi realizada abordagem na sala de espera dos Postos da Família 

(PSF) I, II, III e Novo Horizonte da Charneca e PSF de Gaibu.  

De maneira geral, foi possível dar visibilidade ao Programa, proporcionando uma maior 

divulgação, além de estabelecer vínculo com a população in loco, comerciante local e com 

sujeitos multiplicadores de informações.  

 

3. Mapeamento do território 

Tendo em vista a vulnerabilidade de uso de SPA’s no território, alguns planejamentos 

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

no bairro de Enseadas dos Corais, Suape e Gaibu. Assim sendo, a partir do reconhecimento 

dos territórios e dos seus pontos vulneráveis, foi iniciado o diálogo a rede formal e informal. 
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Desse modo, foi realizado reunião com o PSF de Gaibu, com o objetivo de um planejamento 

de visitas domiciliares em conjunto com as ACS`s, tendo em vista de identificação de 

demandas de usuários na comunidade Guraita. 

A partir do reconhecimento de áreas e de pontos vulneráveis, iniciamos o mapeamento 

de um hotel abandonado em Enseadas dos Corais, visto ser ponto de uso de drogas, desse 

modo foi realizado um diálogo com a rede informal em torno do referido local, com o objetivo 

divulgação e visibilidade do Programa.  

 

4. Articulação com a rede 

 Foi realizado reunião com a equipe do PSF de Gaibu, com o objetivo de um 

planejamento da ação de impacto prevista para o dia 26/05, tendo em vista algumas áreas de 

difícil acesso, vulnerabilidade de usuários de SPA`s, e ter alto índice de CVLI (Crimes 

Violentos Letais Intencionais) em Gaibu. 

 Fortalecemos o diálogo com algumas lideranças comunitárias buscando parceiros para 

a divulgação do programa. As equipes dos postos de saúde da Charneca estão construindo 

um fluxo de encaminhamentos e identificação dos usuários de SPA’s e seus familiares para o 

Atitude nas Ruas. O resultado é positivo, abrangendo a divulgação dos nossos serviços, e o 

desdobrando em encaminhamentos parar o Atitude Apoio, além disto, fortalece a efetivação 

de um trabalho em rede. 

 

5. Palestras/seminários 

 Foi possível dar continuidade as palestras no Centro Comunitário da Charnequinha 

(PETI) e no PSF da Charneca, situado no Cabo de Santo Agostinho. Objetivou-se a 

apresentação do Programa a população que se encontravam na sala de espera dos serviços. 

Teve como temática a política de redução de danos, onde foi possível dialogar sobre a 

realidade da comunidade e os altos índices de uso de substâncias psicoativas.  

 Essa ação potencializou a comunidades a se perceber e atuar como agente 

multiplicador, assim como houve surgimento de novas demandas de usuários.  
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 Além do mais, realizamos palestra no galpão das lojas Americanas com os 

funcionários da loja, situada na PE 60, com a temática sobre drogas, prevenção e redução de 

danos. 

 A palestra foi positiva, uma vez que proporcionou o conhecimento sobre as diversas 

drogas e suas principais consequência no organismo, comportamento e na família, além de 

potencializar os funcionários a se perceber e atuar enquanto agente multiplicador, levando-os 

a refletir e dialogar sobre a temática em questão.  

 

6. Oficinas educativas 

 Foi realizado oficinas de redução de danos com a equipe do Atitude Apoio e no Galpão 

das Lojas Americanas. As oficinas objetivaram promover o conhecimento acerca das drogas 

e os danos que causam no organismo, no psicológico e social, além do que proporcionou 

uma reflexão sobre os problemas relacionados ao uso de drogas.  

  

7. Ações Integradas de Impacto  

 Não foi realizada ação de impacto, tendo em vista que alguns funcionários da equipe 

estavam de férias.  

 

8. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

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

CAPACITAÇÕES). 
 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

05/04 
Colegiado de 

Gestão  
Sepod 

Coordenação 
técnica e de gestão 

Redistribuição 
da equipe; 

Serão distribuídas as equipes da secretária 
entre os equipamentos; 
Será aplicada uma pesquisa sobre mercado 
ilícito de drogas;  
 Foi solicitada uma maior atenção sobre as 
metas;  

06/04 
Colegiado de 

gestão-
executora 

Sepod 

Coordenação 
técnicas, secretária 

e gestores da 
executora;   

Relatórios; 
Dados;  

Ficou estabelecido que devam entregar os 
relatórios nos prazos estabelecidos e caso 
não aconteça iremos responder de forma 
escrita.  
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19/04 
Colegiado de 

Gestão 
Cepad 

Coordenação 
técnica e de gestão 

Formulários; 
Pagamentos; 

Horário de 
coordenação e 

supervisão;  
Levantamentos 

das 
documentações 
dos usuários;  

Adm;   

Será realizado um levantamento sobre a 
real situação dos trabalhadores;  
A coordenação e supervisão deverão 
entregar seus horários dentro dos serviços;  
Cada equipamento deverá entrega as 
relações de documentações dos usuários 
pendentes; 
O ADM deverá apenas realizar o que de fato 
e sua atribuição; 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE) 
 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

06/04 
Reunião de 

Equipe 
Apoio 
Cabo 

Adroaldo Leitão 
Alessandra Alves 
Beltrand Gouveia 

Cícera Moura 
Cleison Cavalcanti 

Elaine Cristina 
Jacqueline Oliveira 
Jacqueline Santos 

Jeferson Alves 
Josevaldo Pedro 
Juliana Carvalho 
Juliana Falcão 

Lemuel Menezes 
Livramento 

Rayana Alves 
Rosineide Felício 

Viviane Lima 

Informes;  
Estudo de 
caso  
 

Informes;  
Priscila trás para equipe que a partir do mês 
de Abril, todos trabalhadores receberão o 
salário com dissidio. Sobre o retroativo, só 
receberão quando regulamentar as 
parcelas.  
Vira um pesquisador, para acompanhar uma 
equipe do Atitude Nas Ruas, para entrevista 
alguns trabalhadores do mercado ilícito. 
Reunião com as Supervisões na Segunda. 
Estudo de Caso: Realizado estudo de Caso 
no qual ficou fechado a não entrada de 
Danilo no equipamento por ter um debito 
judicial; 
Secretaria orienta que a Técnica junto com 
a VEPA realize um estudo de caso sobre a 
usuária Ericarla, que aparenta estar 
envolvida com a vida pessoal de Marcos 
Danilo.  

13/04 
Reunião de 

Equipe 
Apoio 
Cabo 

Adroaldo Leitão 
Alessandra Alves 
Beltrand Gouveia 
Cícera Moura 
Cleison Cavalcanti 
Elaine Cristina 
Jacqueline Oliveira 
Jacqueline Santos 
Josevaldo Pedro 
Juliana Carvalho 
Juliana Falcão 
Lemuel Menezes 
Livramento 
Rayana Alves 
Rosineide Felício 
Tânia  
Viviane Lima 

Informes; 
Oficina de 
Redução de 
Danos; 
Relatório; 
Avaliação;  
Vaga no 
intensivo;  

 

Informes;  
Salário não tem previsão, não houve 
repasse da secretaria, estão em aguardo. 
Equipe conversa sobre a assembleia feita 
junto com os usuários. 
Prazo do relatório primeiro dia mês, dia 01. 
O funcionário que atrasar a entrega do 
relatório recebera uma notificação por 
escrito. 
Foi autorizada a compra da camisa e a 
confecção dos crachás de identificações. 
Plantão noturno irá abrir e fechar o banheiro 
do primeiro andar. 
Foi ressaltado que as cozinheiras são 
responsáveis pela cozinha, em dar limite 
para os usuários e se necessário afastar os 
mesmos. A equipe técnica não deverá fazer 
interversões para estimular o 
empoderamento das cozinheiras. 
AS vagas do intensivo que os técnicos 
possam partilhar os casos e encaminhar;  
A equipe do atitude nas ruas propôs realizar 
uma oficina de sensibilização com os 
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usuários, em relação aos fatos que vem 
acontecendo de violência.  
Os próximos sábados do mês de abril o 
atitude nas ruas durante manhã e tarde, irão 
ficar dando suporte no intensivo cabo. 

20/04 
Reunião de 

Equipe 
Apoio 
Cabo 

Adroaldo Leitão 
Alessandra Alves 
Beltrand Gouveia 

Cícera Moura 
Cleison Cavalcanti 

Elaine Cristina 
Jacqueline Oliveira 
Jacqueline Santos 
Josevaldo Pedro 
Juliana Carvalho 
Juliana Falcão 

Lemuel Menezes 
Livramento 

Rayana Alves 
Rosineide Felício 

Tânia  
Viviane Lima 

Informes;  
Apresentação 
do Programa 
Atitude;  
Feriados;  
Entrada dos 
usuários sobre 
efeito;  
Estudo de 
caso: Rodrigo 
Alves;  
 

Informes;  
Para os técnicos fazerem um levantamento 
dos documentos dos usuários que estão 
pendentes, para ser enviado até o dia 22/04. 
Será realizado um encontro com Priscila 
Gadelha junto com o Atitude nas Ruas. 
As parcelas serão repassadas até o final do 
mês, ficamos em aguardo do deposito do 
salário. 
A coordenadora pede a atenção da equipe 
com os lançamentos no drive e com os 
relatórios. 
Apresentação do Programa Atitude; 
Foi exposto para o Major Carlos Ferraz 
Feriados; 
Sexta da Paixão dia 25/03/2016 – Rosineide 
e Juliana 
Tiradentes 21/04/2016 – Rayane e 
Alessandra 
Dia do Trabalhador 01/05/2016 – Gabriela e 
Beltrand 
Santo Antônio 13/06/2016 – Elaine e Viviane 
Emancipação do Cabo 09/07/2016 – Juliana 
e Rosineide  
A entrada dos usuários sobre efeito; 
Será avaliada em equipe a entrada do 
usuário que estiver sobre efeito. 
A equipe avalia que é importante a 
participação dos vigias e das cozinheiras 
durante a reunião técnica.  
Equipe solicita que os vigilantes leiam o livro 
de ocorrências. 
Estudo de caso: Rodrigo Alves; 

26/04 

Reunião de 
Equipe – 
plantão 
noturno 

Apoio 
Cabo 

Coordenação, 
educadores dos 

plantões noturnos e 
vigias;  

Horário;  
Furto da 
bomba;  
Relatório;  
Escala de 
reunião; 

Devemos cumprir nossos horários;  
Será realizado um relatório sobre o furto da 
bomba dentro do equipamento; 
Iremos realizar uma escala para 
participação na reunião técnica de forma 
que tenhamos sempre uma representação;  

27/04 
Reunião de 

Equipe 
Apoio 
Cabo 

Adroaldo Leitão 
Alessandra Alves 
Beltrand Gouveia 

Cícera Moura 
Cleison Cavalcanti 

Elaine Cristina 
Jacqueline Oliveira 
Jacqueline Santos 
Josevaldo Pedro 
Juliana Carvalho 
Juliana Falcão 

Leilane 
Lemuel Menezes 

Livramento 
Rayana Alves 

Rosineide Felício 

Informes;  
Plantão 
noturno; 
Entrada do 
usuário sob 
forte efeito;  
Definição de 
conduta–
Ricardo 
Petrício, 
Rodrigo Alves 
e Adriano 
Camargo;  
Discussão 
sobre o atraso 
do salário;  

Informes;  
Amanhã haverá vacinação contra o vírus 
H1N1 na unidade, das 10h ás 15h. Equipe 
terá que sinalizar a Livramento quem tem 
interesse, até HOJE. 
Não há previsão de salário. 
As pautas do plantão noturno serão 
prioridades, na reunião técnica. 
A técnica de Qualidade de Vida Livramento 
estará de férias no mês de Maio. 
O horário da Técnica de qualidade de vida 
foi alterado a partir de junho, ela irá estar no 
apoio na segunda, quarta e quinta das 8h ás 
17h, na terça e sexta no intensivo cabo. 
Hoje é o ultimo dia da Supervisora Leilane. 
Os técnicos deverão preencher até sexta 
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Tânia  
Viviane Lima 

Banheiro dos 
usuários;  
Grupo família.  
 

feira a planilha de pernoite do drive, 
próximos mês começarem a preencher a 
ficha de acolhimento no drive, de todos os 
usuários que são núcleo cabo. 
Banheiro dos usuários será utilizado apenas 
o banheiro do andar de baixo; 
Entrada do usuário sob forte efeito; 
Definição de conduta – Ricardo Petrício, 
Rodrigo Alves e Adriano Camargo. 
- Ricardo Petrício, foi afastado por ter 
chegado fora do horário pactuado com o 
técnico, além disso, chegou sobre forte 
efeito sinalizando que iria invadir o espaço. 
Equipe discute sobre. Foi definido junto com 
a equipe 30 dias de afastamento, com 
retorno no dia 30 de Maio. 
Foi definido que o grupo família será 
realizado semanalmente aos Sábados com 
ou sem família no horário das 16h. 

27/04 

Reunião de 
Equipe – 

Atitude nas 
ruas  

Apoio 
Cabo 

Equipe do atitude nas 
ruas e coordenação;  

Relação entre 
as equipes;  
Metas;  

Iremos realizar uma apresentação do atitude 
nas ruas para o próprio serviço do apoio;  

 

 

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

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 01 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 05 

REUNIÃO INTERSETORIAL 00 

ESTUDO DE CASO 57 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 02 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 01 

TOTAL 66 

 

 

 

 

 

10. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / PERNOITES: 
 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

Acolhimento dia (Total de atendimentos no mês) 900 atend. Mês 772 

Acolhimento Noturno (Pernoites no Mês) 450 atend. Mês (15 por noite) 461 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

COLEGIADO 02 03 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 05 
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11. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO APOIO 
 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 
 

SEXO 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

TOTAL 
12 A17 18 A 23 24 A 29 30 A 40 41 A 59 

60 EM 
DIANTE 

N.I. 

M 00 22 26 32 15 01 00 96 

F 00 03 03 05 00 00 00 11 

 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

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) 

461 772 09 

 

 

POPULAÇÃO DE RUA  

FEMININO MASCULINO TOTAL 

06 101 107 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

01 04 05 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

01 00 01 

 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 
 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 

Heterossexual Homossexual Bissexual Não Informado 
107 

Travesti Transexual 
00 

97 06 04 00 00 00 
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TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 
 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA BRANCA PARDA AMARELA INDÍGENA  
107 26 17 62 01 01 

 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 

 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 83 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 05 

½ SALÁRIO MÍNIMO 02 

01 SALÁRIO MÍNIMO 13 

02 SALÁRIOS MÍNIMOS 01 

03 SALÁRIOS MÍNIMOS 02 

ACIMA DE 03 SALÁRIOS MÍNIMOS 01 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL 107 

 

 

TABELA VI – ATENDIMENTOS REALIZADOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM, ACOLHIMENTO DE NOVOS USUÁRIOS E 
USUÁRIOS RE- ACOLHIDOS 

09 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 06 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 06 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 03 

TOTAL 15 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 354 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 363 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 74 

TOTAL 791 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

OFICINAS 50hs  54hs 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 123 

GRUPO FAMÍLIA 04 05 
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL À FAMÍLIA 123 

VISITA DOMICILIAR 00 

ASSEMBLÉIA 02 

ATENDIMENTO NO TERRITÓRIO (EM CONJUNTO COM O ATITUDE NAS RUAS) 00 

OUTROS/QUAIS? 00 

TOTAL GERAL 125 

 
 
TABELA VII SUBSTANCIA PSICOATIVA  
 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 83 

ÁLCOOL 14 

MACONHA 08 

COCAÍNA 01 

SOLVENTE 01 

TOTAL GERAL 107 

 

 

TABELA VIII ORENGEM DAS DEMANDAS  
 

TIPO Total 

ESPONTÂNEA 44 

ATITUDE NAS RUAS 17 

REDE SUAS 21 

REDE SUS 05 

SEGURANÇA PÚBLICA 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

MÍDIA 00 

OUTRO USUÁRIO 19 

OUTRA ORIGEM (QUAIS?) 01 

0800 (OUVIDORIA) 00 

Total Geral 107 

 

TABELA IX – ORIGEM DAS DEMANDAS DE ACORDO COM AS ARÉAS INTEGRADAS 
DE SUGURANÇA – AIS 
 

ÁREAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA QUANTIDADE 

AIS 01 11 

AIS 02 00 

AIS 03 02 

AIS 04 00 

AIS 05 01 

AIS 06 10 

AIS 07 00 

AIS 08 00 

            AIS 09 00 

AIS 10 81 
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AIS 11 00 

AIS 12 00 

AIS 13 00 

AIS 14 02 

TOTAL GERAL 107 

 

 

TABELA XI - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 00 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 00 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO 00 

RELAÇÃO SEXUAL 00 

USO DE DROGAS 04 

CONCLUSÃO DO PIA 00 

OUTROS 02 

TOTAL 06 

 

 

TABELA X – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 48 

NÃO 59 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA XII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 
 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 14 

CREAS 00 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA POPULAÇÃO DE RUA 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 12 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 66 

NÃO 41 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 107 

DÍVIDAS COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 54 

NÃO 53 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 107 
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ALUGUEL SOCIAL 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 00 

CENTRO POP 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

CENTRO DA JUVENTUDE 00 

OUTROS? 00 

TOTAL 26 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS 01 

CTA 21 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 08 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 00 

POLICLÍNICA 00 

HOSPITAL GERAL 04 

UPA 01 

OUTROS? 00 

TOTAL 35 

 

DEMAIS POLÍTICASSETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 05 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 02 

INSS 03 

AGÊNCIA DO TRABALHO 00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

ONG 00 

OUTROS? 00 

TOTAL: 10 

 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS 

INCLUSÕES 
QUANT. 
TOTAL 

EDUCAÇÃO FORMAL 00 00 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 00 

TRABALHO FORMAL 00 00 

TRABALHO INFORMAL 00 22 

OUTROS? 00 00 

TOTAL: 00 22 
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12. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS  
 

AÇÕES  
META MÍNIMA  METAS 

EXECULTADAS  

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 161 

ABORDAGEM NAS RUAS (PESSOAS) 600 1709 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 16 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 17 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 09 08 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 09 02 

 

 

DEMAIS POLÍTICASSETORIAIS QUANT. 

BUSCA ATIVA 11 

VISITA DOMICILIAR 14 

ABORDAGEM DE RUA 29 

REUNIÕES 12 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 23 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 03 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 02 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 14 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 66 

OUTRAS AÇÕES 06 

AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO REALIZADAS 00 

TOTAL: 180 

 

 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O referido mês trouxe para equipe diversos desafios entre estes a ausência de salário, no 

entanto, a equipe conseguiu avanços e não se deixou abater diante das dificuldades. Os 

acolhimentos, articulações, intervenções encaminhamentos deram continuidade.   

 

Jacqueline Oliveira 
Coordenação técnica 

 

 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente IEDES 
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14. QUADRO DE Cis. MÊS E ANO (Acompanhamento) 
 
 

ITEM  Nª DA CI  DATA  DESTINATÁRIO  ASSUNTO SITUAÇÃO 

      

Não houve solicitações no referido mês. 
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15. ANEXOS 

 

Arquivo fotográfico - Atitude Nas Ruas 

  

Abordagem no Parque dos Eucalíptos  

 

 

 

Abordagem no PETI da Charnequinha 
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Abordagem no PSF3 
 

 

Grupo Família 
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CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO – NÚCLEO: CABO ABRIL/2016 
 

6. APRESENTAÇÃO 
 

 Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de Acolhimento 

Intensivo durante o mês de Abril. Trata-se de uma estratégia a ofertar visibilidade ao cotidiano 

de trabalho e, assim, suscitar reflexões sobre a prática profissional, qualificando o serviço 

ofertado.  

7. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

Endereço: Quadra 01, Setor 03, Lote 41, s/n, Enseada dos Corais, Cabo de Santo 

Agostinho/PE. 

Telefone de contato: 98923 9621 (CLARO) 98448 9691 (OI) 3522 6677 (FIXO) 

E-mail da instituição: intensivocabo@gmail.com 

Executora: Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES 

 

8. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Suelen Lopes 

SUPERVISÃO Marina Félix 

APOIO ADMINISTRATIVO Jailson da Silva Filho 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Welumma Francilyne 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Mamedes Gonçalves da Silva 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Janair Araújo De Santana 

TÉCNICO EM QUALIDADE DE VIDA Maria do Livramento Da Silva Irmã 

CUIDADORES Kátia Rosangela Carnaúba de Souza 

CUIDADORES Cristiane Maria da Silva 

EDUCADOR SOCIAL Andréa Barbosa da Silva 

EDUCADOR SOCIAL Cleópatra Dominique Cavalcanti do Carmo 

EDUCADOR SOCIAL Ana Paula Patrício de Souza 

EDUCADOR SOCIAL Sônia do Espírito Santo Souza 

AUXILIAR DE COZINHA Marilene Maria Da Silva 

AUXILIAR DE COZINHA Ercílica Maria Da Silva 

SERVIÇOS GERAIS Edvaldo Francisco de Oliveira 

MOTORISTA Simone Fernanda Da Silva Barbosa 

MOTORISTA Valdeci José da Silva 

VIGIA Valdemir Aureliano da Silva 

VIGIA Marcos Kennedy Nascimento 

VIGIA José César Belo 

VIGIA Aílton Galdino Da Silva 

   

 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/


 

                      

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES. CNPJ: 10.333.399/0001-86                                                       AD1 – FR – 001 – Rev 0 

Rua do Piza nº 137 Santa Tereza, Olinda – PE - CEP: 53.010 -110 
Telefone/Fax: (81) 41410589 

www.institutoensinar.org 

  39 

 

9. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 
 

FUNÇÃO NOME 

ASSISTENTE SOCIAL Mirts Lopes Vasconcelos 

MOTORISTA Jandilson Florentino de Souza 

 

 

10. 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 
Welumma 

Bom dia 
Livramento 

Bom dia 
Mamedes 

Bom dia 
Educador 

Plantonista 

Bom dia 
Educador 

Plantonista 

Livre Livre 

 
 

 
Grupo 

Bem-Estar 
Livramento 

CINE 
INTENSIVO 

Grupo 
“Sobre drogas” 

Welumma 

 

Reunião de 
Supervisão 

CINE 
INTENSIVO 

 
LIVRE 

 
 

LIVRE 
 Assembléia 

(Quinzenal) 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

Livre Livre Livre Livre Livre Livre Livre 

Grupo  
Janair 

 
Reunião de 
Supervisão 

 
 
 

Reunião 
Técnica 

 

Encontro de 
UR’s 

 Grupo 
Família 

Percussão 

Grupo 
Conheça-se 
Mamedes 

Visita família 
Visita família 

 

LIVRE LIVRE 
Oficina do 

Cuidar 
Cuidador 

Encontro de 
Quinta 

Educador 

 
LIVRE 

 
LIVRE LIVRE 

 

 

 

GRUPO BOM DIA 

Objetivo geral: Proporcionar momentos de interação e reflexão entre os usuários seja a 

partir de uma música, mensagem, dinâmica, entre outras possibilidades. No momento do 

“Bom Dia” também procuramos estimular os usuários quanto a importância da organização do 

espaço e da manutenção deste. 

Data: 04/04 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade realizada: Diálogo. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/


 

                      

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES. CNPJ: 10.333.399/0001-86                                                       AD1 – FR – 001 – Rev 0 

Rua do Piza nº 137 Santa Tereza, Olinda – PE - CEP: 53.010 -110 
Telefone/Fax: (81) 41410589 

www.institutoensinar.org 

  40 

 

 Objetivo: Refletir com os usuários a importância de não desistirem dos seus objetivos, que 

dificuldades sempre irão encontrar, mas ainda assim eles devem continuar e tentar. 

Ferramentas metodológicas: Texto de Albert Einstein - Não desistir. 

Avaliação: Muitos dos usuários encontram-se fragilizado devido a uma rotina de vida 

desestruturada, então a reconstrução do não desistir foi construtiva para que eles consigam 

se organizar. 

Data: 05/04 

Facilitadora: Livramento 

Atividade realizada: Realizada uma roda de conversa sobre Respeito ao próximo e 

brincadeiras de mau gosto.  

 Objetivo: Repensar sobre a postura que se tem diante das diferenças no espaço coletivo. 

 Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado visto que houve uma reflexão sobre o que 

foi discutido. 

Data: 08/04 

Facilitadora: Cleópatra 

Atividade realizada: Foi passado um vídeo com a temática: Convivência e Liderança; uma 

animação com abertura para discussão de interpretação dos usuários, onde foi colocado: 

“que a união faz a força”. E que geralmente tem um que se destaca em meio aos outros, os 

chamados “lideres”.  

Objetivo: Discutir a importância do trabalho em grupo 

Ferramentas metodológicas: Vídeo educativo 

Avaliação: Os usuários compreenderam e discutiram a temática trabalhada. 

Data: 12/04 

Facilitadora: Livramento 

Atividade realizada: Foi passado um vídeo com tema: PACIÊNCIA - Jéssica Portilio. 

 Objetivo: Conscientizar os usuários a ter paciência nos momentos da vida, que em qualquer 

espaço que eles estiverem inseridos, e principalmente espaços coletivos, irão demandar o 

tempo certo para a resolução de cada situação. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo Paciência de (Jéssica Portilio). 
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Avaliação: O vídeo foi positivo, visto que a maioria dos usuários tem uma dificuldade em 

esperar, na fila da refeição ou de uma consulta médica.  

Data: 13/04 

Facilitador: Mamedes Gonçalves da Silva  

Objetivo: Bom dia realizado para recebimento dos novos usuários. Orientando-os quanto aos 

focos de seus objetivos e desejando que sejam bem vindos.    

Atividade realizada: Roda de conversa sobre a importância do foco nos objetivos no 

intensivo, desejando que sejam bem vindos.  

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Os usuários interagiram no grupo e acolheram os novos usuários. 

Data: 18/04 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade realizada: Leitura do texto “Vínculos”   

Objetivo: Refletir com os usuários a importância de resgatar e fortalecer vínculos de 

familiares ou pessoas de referência. 

Ferramentas metodológicas: Texto 

Avaliação: Mesmo com alguns usuários sem vínculos familiares, por diversos motivos, ainda 

é visível que mesmo com as ausências ou falta de parentesco os usuários valorizam os 

vínculos familiares.  

Data: 19/04 

Facilitadora: Livramento 

Atividade realizada: Foi colocado um vídeo com tema: “Um Bom Dia Para Você”. Em 

seguida foi feita uma reflexão junto aos usuários sob o sentido de se ter um bom dia.  

Objetivo: Fortalecer a relação entre dos usuários consigo mesmos e também com o grupo. 

Facilitando a fluidez das relações interpessoais.  

Ferramentas metodológicas: Vídeo (Aldemir Porangaba). 

Avaliação: Na ocasião os usuários verbalizaram sobre a importância de ter um bom dia, 

denotando satisfação para com o tema proposto. 

Data: 20/04 

Facilitador: Mamedes 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/


 

                      

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES. CNPJ: 10.333.399/0001-86                                                       AD1 – FR – 001 – Rev 0 

Rua do Piza nº 137 Santa Tereza, Olinda – PE - CEP: 53.010 -110 
Telefone/Fax: (81) 41410589 

www.institutoensinar.org 

  42 

 

Atividade realizada: Dinâmica dos balões e roda de dialogo.  

Objetivo: Prover descontração e estimular a motivação junto os usuários.  

Ferramentas metodológicas: Dinâmica com balões e roda de dialogo.  

Avaliação: Na ocasião foi possível inserir os usuários num contexto de descontração e refletir 

sobre o principal objetivo da dinâmica, a motivação.   

Data: 22/04 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade realizada: Texto “Dificuldades” 

Objetivo: Conscientizar os usuários que dificuldades sempre irão existir, porém o tempo 

poderá ofertar situações para que os mesmos não desistam e persistam. 

Ferramentas metodológicas: Texto de Caio Fernando Abreu. 

Avaliação: Devido às vivencias de vida dos usuários e rotinas, muitos ficam desestimulada, 

porém sempre é dado o apoio necessário para que todos se organizem. 

Data: 29/04 

Facilitadora: Cleópatra; 

Atividade Realizada: Realizado um breve lembrete do Acordo de convivência e as regras 

com relação aos grupos externos.  

Objetivo: Reforçar a fala com os usuários sobre as normas da unidade. 

Ferramentas metodológicas: Acordo de Convivência 

Avaliação: Os usuários acolheram a fala da equipe. 

Data: 30/04 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade realizada: Conversa. 

Objetivo: Sensibilizar os usuários de que não desistam de se reorganizar.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Muitos se mostraram desestimulados por tudo que já vivenciaram, porém foi 

exposto para estes que dificuldades sempre irão encontrar, mas que ainda assim é 

fundamental eles focarem na reorganização. 
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GRUPO SOBRE DROGAS 

Objetivo geral: O grupo se propõe trabalhar a relação com a droga, discutir estratégias de 

redução de danos, prevenção de recaídas, entre outras propostas relacionadas à temática. 

Para isso será necessário a utilização de distintas ferramentas metodológicas, como por 

exemplo, vídeos educativos, músicas, dinâmicas de grupo, rodas de conversa, entre outros. 

Facilitador/a: Welumma Francilyne 

Data: 07/04 

Atividade realizada: Dinâmica 

Objetivo: Treinar a escuta na hora que estiver dialogando com outras pessoas. 

Ferramentas metodológicas: Conversação. 

Avaliação: Muitos tiveram dificuldade de ouvir o conteúdo exposto pelo colega, pela 

ansiedade de falar, entretanto no decorrer do dialogo a escuta foi compreendida. 

Data: 18/04 

Atividade Realizada: Foi realizada uma dinâmica chamada “Diálogo”. 

Objetivo: Sensibilizar os usuários a dialogar com a equipe e com os demais usuários de 

maneira cordial. 

 Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários participaram do grupo e falaram das dificuldades de dialogar com o 

próximo. 

Data: 25/04 

Atividade Realizada: Reflexão. 

Objetivo: Propor aos usuários que refletissem sobre o tratamento dos mesmos. 

Ferramentas metodológicas: Conversação. 

Avaliação: Alguns trouxeram em suas falas que comparado a momentos anteriores, “hoje” 

encontram-se em um uso com cuidado e controlado, diante dessas organizações os mesmos 

se mostraram bastante satisfeito.  

 

 

GRUPO ASSISTÊNCIA E VOCÊ 
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Objetivo Geral: Proporcionar ao usuário conhecimento sobre proposta de trabalho e serviços 

oferecidos pelo Sistema Único da Assistência – SUAS, bem como trabalhar temáticas que 

possam ressaltar a garantia de direitos, retirada de documentação e a inserção no mercado 

de trabalho. 

Facilitador/a: Janair Araújo 

Data: 04/04 

Atividade realizada: Utilizando o diálogo e conversa, tratando como tema principal o convívio 

com as diferenças no espaço, respeitando o espaço do outro. 

Objetivo: Refletir sobre quem você é, e seu papel na convivência coletiva. 

 Ferramentas metodológicas: O diálogo e a escuta. 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado, visto que, os usuários refletiram suas ações 

no dia a dia da unidade e nas suas vidas.  

Data: 11/04 

Atividade realizada: Convidado profissional da Previdência Social – PEP – Programa de 

Educação Previdenciária. 

Objetivo: Apresentar aos usuários os programas e benefícios da Previdência Social. 

 Ferramentas metodológicas: Roda de diálogo e a escuta (debate), distribuição de mini 

cartilhas e bonés. 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado, visto que, os usuários apreenderam as 

possibilidades que possuem para se inserirem nos benefícios da Previdência como também 

conhecimento dos passos que precisam ser dados para tal. 

Data: 18/04 

Atividade realizada: Convidado profissional Secretaria Executiva de Direitos Humanos e 

Política sobre Drogas e Juventude, para apresentação do tema: LGBT – Gays, Lésbicas, 

Bissexuais e Travestis. 

Objetivo: Refletir com os usuários as diversas orientações e opções sexuais;  

 Ferramentas metodológicas: Roda de diálogo e a escuta (debate). 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado, visto que, os usuários refletiram suas ações 

no dia a dia relacionadas ao tema e trouxeram situações verídicas para a discussão, tema 
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bastante polêmico, uma vez que existe o preconceito em vários usuários relacionados a 

homossexualidade e travestis 

 

 

GRUPO: CONHEÇA-SE 

Objetivo Geral: O grupo tem por objetivo promover a facilitação terapêutica e o bem estar 

através dos mais variados elementos lúdicos. Visando a re-significação de pontos importantes 

da história de vida do usuário a partir da conscientização. 

Facilitador: Mamedes Gonçalves 

Data: 12/04 

Facilitador: Mamedes Gonçalves 

Atividade realizada: Apresentação do filme: “Efeito Borboleta” e roda de conversa com 

objetivo de reflexão. 

Objetivo: Trabalhar junto aos usuários duas questões: suas ações individuais possuem 

grande poder sobre a sua vida e sobre a vida alheia. A segunda: Se você pudesse voltar no 

tempo, o que mudaria em sua vida? 

Ferramentas metodológicas: Filme: “Efeito Borboleta” e Roda de dialogo. 

Avaliação: Em conversa os usuários se mostraram acolhedores quanto a discutição proposta 

e interessados em verbalizar situações de suas vidas, reavaliando pontos vivenciados 

anteriormente a partir de uma nova ótica.  

Data: 17/04 

Facilitador: Mamedes Gonçalves. 

Atividade: Apresentação da animação: “Convivência”. 

Objetivo: Discutir sobre o tema convivência trazendo esse conceito para o convívio do 

intensivo. As dificuldades, possibilidades e os diversos fenômenos existentes na convivência. 

Ferramentas metodológicas: Apresentação da animação: “Convivência.” 

Avaliação: No momento foi possível promover uma discussão sobre o tema convivência, 

desdobrando o tema sob o contexto do intensivo e pontuando discursos e fenômenos 

emergidos na ocasião.  

Data: 26/04 
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Facilitador: Mamedes Gonçalves  

Atividade realizada: Discussão sobre a possibilidade de uma oficina mensal de cultura ao 

movimento hip-hop. 

Objetivo: Compreender se existe interesse sobre uma possível oficina mensal de hip-hop, 

sendo precedida por uma palestra sobre o assunto. Resolver hora, data e esclarecendo sobre 

a importância do comprometimento dos usuários.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa ao ar livre.  

Avaliação: Grande parte dos usuários se mostrou interessados no assunto. A principio 

mostraram-se abertos para maiores esclarecimentos. 

 

 

GRUPO FAMÍLIA 

Objetivo geral: Discutir junto aos usuários e seus familiares, temáticas voltadas à conjuntura 

familiar, levando em consideração os prejuízos causados pelo uso abusivo de drogas e 

elaborar estratégias para aproximar o usuário de sua família. 

Facilitadores: Welumma, Janair e Mamedes. 

Data: 02/04 

Facilitadora: Janair Araújo 

Atividade realizada: Realizada uma roda de conversa com os familiares sobre a importância 

de se manterem presentes na unidade visitando seus parentes, visto que a aproximação 

familiar contribui com o êxito no processo de cuidado.  

Objetivo: Teve como objetivo refletir a importância dos familiares frequentarem a unidade. 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa. 

Avaliação: Objetivo alcançado, visto que os familiares participaram dialogando sobre a 

temática. 

Data: 09/04 

Facilitador: Mamedes Gonçalves  

Atividade realizada: Apresentação da animação “Família e Drogas” e roda de conversa. 
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Objetivo: Acolher as famílias a partir do surgimento dos fenômenos emergentes pela 

apresentação da animação. Oferecendo escuta e orientação junto ao relacionamento usuário 

e família.   

Ferramentas metodológicas: Animação: “Família e Drogas” e roda de conversa.  

Avaliação: Na ocasião as famílias puderam pensar junto aos usuários estratégias para 

facilitar o convívio e apoio aos usuários, pensando também sobre o cuidado de si mesmo. 

Data: 12/04 

Facilitadora: Janair 

Atividade realizada: Realizada uma roda de conversa com os familiares sobre a importância 

de se manterem presentes na unidade visitando seus parentes, visto que a aproximação 

familiar contribui com o êxito no processo de cuidado.  

Objetivo: Teve como objetivo refletir a importância dos familiares freqüentarem a unidade. 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa. 

Avaliação: Objetivo alcançado, pois os familiares se mostraram disponíveis a ficarem mais 

presentes. 

Data: 16/04 

Facilitadora: Janair 

Atividade realizada: Realizada uma roda de conversa com os familiares sobre a importância 

de participarem juntamente com a equipe do processo de cuidado do usuário. 

 Objetivo: Teve como objetivo montar estratégias de como os familiares podem contribuir 

com o êxito do PIA do usuário. 

 Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa. 

Avaliação: Objetivo alcançado, visto que os familiares saíram do grupo motivados.  

Data: 17/04 

Facilitador: Livramento  

Atividade realizada: Roda de conversa sobre a música família de Regis Danese. 

Objetivo: Retratar como é, e como vivem as mais variadas famílias e seus arranjos 

familiares. 

Ferramentas metodológicas: Música 
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Avaliação: O dialogo foi feito no sentido de acolher a família em suas dificuldades e 

fortalecer a ideia da importância do vinculo familiar para o processo do usuário.  

 

 

GRUPO BEM ESTAR 

Objetivo geral: Esclarecer assuntos relacionados à saúde que são de interesse e 

necessidade dos usuários e do espaço. 

Facilitador/a: Maria do Livramento 

Data: 05/04 

Facilitadora: Livramento 

Atividade realizada: O Vídeo fala sobre Enfisema Pulmonar conceito sintomas, sinais 

diagnostico e tratamento.  

Objetivo: Esclarecer as usuárias sobre assuntos relacionados a Enfisema Pulmonar que são 

de interesse dos usuários e necessidade do espaço. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo de Palestra com Dr. Miguel Bogossian Pneumologista 

do Hospital Israelita Albert Einstein. 

Avaliação: Os usuários gostaram do vídeo e no final tiram as duvidas sobre o tema. 

Data: 12/04 

Facilitadora: Livramento 

Atividade realizada: Foi passado o vídeo com Dr. Alfredo Salim Helito que deu palestra na 

Jovem Pan o médico explicava as causas, sintomas, tratamento e prevenção. 

 Objetivo: O objetivo desse grupo foi sensibilizar os usuários sobre o que é Meningite. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo com Dr. Alfredo Salim Helito. 

Avaliação: Positiva para cotidiano dos usuários. A maioria não sabia sobre o que causava 

essa patologia, os mesmos interagiram na discussão do tema. 

Data: 19/04  

Facilitadora: Livramento 

Atividade realizada: Foi passado o vídeo com palestra com Dr. Jorge Manaia no qual o 

médico explicava as causas da Cistite e seu tratamento. 

 Objetivo: O objetivo desse grupo foi sensibilizar os usuários sobre o que é Cistite. 
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Ferramentas metodológicas: Vídeo de Dr. José Alberto. 

Avaliação: Positiva para cotidiano dos usuários. A maioria não sabia sobre o que causava 

essa patologia, os mesmos interagiram na discussão do tema. 

Data: 26/04 

Facilitadora: Livramento 

Obs.: Não houve grupo Bem Estar, pois a TQV estava em reunião na Secretária. 

 

 

GRUPO TROCANDO IDÉIAS 

Objetivo Geral: O grupo trocando ideias é formado para trabalhar com lazer e dinamismo, 

tantos as oficinas esportivas como também as oficinas de artes; Visando o protagonismo dos 

usuários. 

Facilitadoras: Andréa e Cleópatra 

Data: 29/04 

Facilitador/a: Cleópatra 

Atividade: Jogos Recreativos Na Praia. 

Objetivo: Proporcionar Esporte e lazer visando o cuidado com o corpo e mente de todos os 

usuários. Realizando atividades para liberação de adrenalina, incentivando os mesmos a 

liberar a carga de estresse causada pela falta das substancias psicoativas. 

Ferramentas metodológicas: Bolas e Material Humano. 

Avaliação: A atividade em si sempre foi construtiva, mas devido alguns usuários que 

descumpriram o acordo feito antes da saída para o grupo externo, houve algumas 

advertências. 

 

OFICINA ENCONTRO DE QUINTA 

Objetivo Geral: Proporcionar um encontro semanal, em especial nas quintas-feiras, com o 

intuito de refletir sobre demandas atuais seja do serviço ou da própria dinâmica da vida do 

usuário. 

Facilitadoras: Ana Paula, Cristiane, Sônia e Kátia. 

Data: 04/04 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/


 

                      

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES. CNPJ: 10.333.399/0001-86                                                       AD1 – FR – 001 – Rev 0 

Rua do Piza nº 137 Santa Tereza, Olinda – PE - CEP: 53.010 -110 
Telefone/Fax: (81) 41410589 

www.institutoensinar.org 

  50 

 

Facilitadora: Sônia do Espírito Santo Souza  

Atividade realizada: Foi realizada uma atividade chamada “auto observação”, na ocasião foi 

entregue papel A4 e giz de cera. Durante a atividade todos desenharam como eles se 

observavam antes do tratamento e depois do começo do tratamento. 

Objetivo: Promover a visão de si em momentos diferentes da vida, oferecendo recursos para 

percepção de mudança. 

Ferramenta Metodologia: Foi utilizado folhas A4 e giz de cera  

Avaliação: Excelente participação dos usuários. Durante a atividade todos expressaram suas 

mudanças, bem como as questões que identificaram que precisam mudar.  

Facilitadora: Ana Paula. 

Data: 13/04 

Atividade realizada: Dinâmica “O feitiço virou contra o feiticeiro”. 

Objetivo: Refletir a importância de não fazer ou desejar aos outros o que não gostaria que 

fizessem consigo. 

Ferramentas metodológicas: Dinâmica – Livro de Dinâmica. 

Avaliação: Os usuários perceberam que no momento que estão vivendo o que desejou para 

o outro é muito difícil e desejar pior ainda, mas que foi um momento de reflexão e muito 

positivo para todos. 

Facilitadora: Maria Josilda (ferista) 

Data: 27/04 

Atividade realizada: 

Objetivo: livrar-se de algo ruim. 

Ferramenta metodológica: rever tudo o que sempre atrapalham a própria vida; deixando 

que a mente pudesse refletir e ter o prazer de ver o que tudo isso foi apenas apego a coisas 

desnecessárias na própria existência. 

Resultado esperado: todos os usuários expressaram coisas na qual gostaria de ver-se livre 

e não ter que progredir com algo que só lhe trazem sofrimento e angustia. 

Data: 01/04 

Oficina: LUAL 

Duração: 02:h 
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Atividade realizada: Foi realizado um LUAL, ouve a participação de um grupo de pagode 

organizado pelos usuários, a casa foi decorada com palha de coco, globo de luzes coloridas, 

mesa com frutas e comidas típicas. Foi um momento de total descontração, o grupo de 

pagode animou a todos com roda de dança e muita musica. Em seguida foi servido um 

lanche com a ajuda de alguns usuários onde montamos uma mesa para comermos todos 

juntos. 

Objetivo: Proporcionar um momento de laser e descontração, possibilitando o bem estar do 

grupo. 

Ferramenta metodológica: Foram utilizadas palha de coco, mesas, globo de luzes, 

instrumentos musicais, comidas típicas da região. 

Avaliação: Foi bastante prazeroso ver os usuários em clima de descontração juntos num só 

propósito se divertirem e divertir os de, mas. 

 

OFICINA DE CULINÁRIA  

Facilitadora: Patrícia Barkokébas (Oficineira) 

Objetivo Geral: Proporcionar ao usuário um conhecimento na área de culinária, fazendo com 

que ele possa desenvolver uma forma de geração de renda, capacitando-os 

profissionalmente através das oficinas. 

Data: 08/04/2016 

Atividade realizada: Torta caramelada de maça 

Objetivo: Proporcionar um conhecimento mais técnico e prático na preparação da torta, 

saber o valor de custo, saber o valor de cada fatia, ter conhecimento de como deveria ser 

embalado. 

Ferramentas Metodológicas: Leitura e apresentação da receita a ser elaborada. Foram 

utilizados os seguintes utensílios: batedeira, bacia plástica, forma, panela, faca, tábua de 

corte, colher plástica, forno e fogão.  Foram utilizados os seguintes ingredientes: ovos, 

açúcar, margarina, leite em pó, trigo com fermento e abacaxi. 

Avaliação: A oficina aconteceu de maneira bem positiva com uma ótima participação dos 

usuários, ajudando na preparação com bastante atenção, e no final todos se reuniram para 

deixar o local limpo e organizado. 
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Data: 15/04 

Atividade realizada: Pizza 

Objetivo: Proporcionar ao usuário um conhecimento específico e profissional na preparação 

de massa, molhos e montagem de uma pizza, conhecer formas de utilizar os ingredientes 

bem como a maneira de modelar, acertando o tempo de fermentação temperatura do forno e 

o custo da preparação para valor comercial de cada unidade. 

Ferramentas Metodológicas: Apresentação e explicação da preparação a ser realizada. 

Utensílios usados na preparação: batedeira, bacia plástica, colher plástica, panela, 

assadeiras, forno, fogão.  Ingredientes usados na preparação: trigo, fermento biológico, sal, 

açúcar, orégano, margarina, leite, ovos, queijo, presunto, cebola, alho ,pimentão e extrato de 

tomate. 

Avaliação: A oficina aconteceu de forma tranquila com os usuários bem interessados, 

participativos e atentos colaborando na preparação da receita. 

Data: 22/04 

Atividade Realizada: Bolo de laranja com goiabada 

Objetivo: Proporcionar aos usuários um conhecimento prático e profissional na preparação 

de um bolo de milho, ver o custo e ver o valor da fatia, analisar quando ficou de lucro, e 

analisar de que forma poderia ser embalado. 

Ferramentas Metodológicas: Apresentação da receita a ser elaborados, acompanhamento 

e orientação na preparação.  Utensílios utilizados na preparação da receita: batedeira, bacia 

plástica, colher plástica, formas, facas, forno, forminhas de papel Ingredientes usados na 

preparação: ovos, margarina, leite em pó, trigo com fermento pra bolo, suco de laranja, 

açúcar e doce de goiaba. 

Avaliação: A oficina foi bastante positiva com uma ótima participação dos usuários, que 

estavam bem atentos às explicações, ajudando na preparação. No final da oficina todos se 

juntaram e organizaram a limpeza tanto dos espaços como também dos utensílios. 

Data: 29/04 

Atividade realizada: Pão salgado 
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Objetivo: Proporcionar aos usuários um conhecimento e uma habilidade mais profissional, na 

preparação da receita, analisando também o custo e o valor pelo qual poderia ser vendido. 

Ferramentas Metodológicas: Leitura e orientação na execução da receita, e 

acompanhamento no preparo.  Utensílios utilizados na preparação: batedeira, bacia plástica, 

colher plástica, panela, ralo, formas, facas, pincel culinário, forno, fogão. Ingredientes 

utilizados na preparação: trigo, fermento biológico seco, leite em pó, óleo, margarina, 

orégano, ovos, creme de leite, carne moída, alho, cebola, pimentão, queijo mussarela. 

Avaliação: A oficina aconteceu de maneira bem positiva, com uma boa participação dos 

usuários que estiveram bem atenciosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

6.1. FAMÍLIA  

Foram realizados atendimentos às famílias dos usuários por telefone, atendimento 

individual e em conjunto com o usuário, trazendo as principais necessidades e 

comportamento do usuário dentro da unidade, como também, da importância da família neste 

processo de superação da vulnerabilidade que seu parente se encontra. Trabalho de 

sensibilização com a família referente à “proteção excessiva” com seu familiar. Realizado 

Grupos realizados Quantitativo mensal 

Bom Dia 11 

Assistência e Você 03 

Sobre drogas 03 

Bem Estar 03 

Conheça-se 03 

Família 05 

Total de grupos 28 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal – 50hs  

Trocando Idéias 04 – 12h 

Total de oficinas 04 – 12h 
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cerca de 50 atendimentos por telefone, uma vez que os familiares não podem comparecer a 

unidade. 

Diálogo com os familiares sobre os usuários que possuem documentação pendente, 

sendo necessário o apoio familiar através dos recursos financeiros para retirada. 

 

6.2. SAÚDE  

 No mês de abril, a técnica de qualidade de vida e as cuidadoras realizaram 

atendimentos referentes à aferição de pressão, temperatura, glicose, administração de 

medicação, atendimento e acolhimento aos usuários buscando seu histórico de saúde e 

sinalizando as suas principais demandas clínicas.  

Foram marcadas consultas para as diversas áreas ambulatoriais, tais como 

ortopedista, Raios-X, Ultra-Sonografia Abdominal, Clinico Geral, Cardiologista, Psiquiatra, 

Exames de Citologia, Centro de Testagem e Acolhimento (CTA). Enfatizamos que o Intensivo 

Cabo não tem dificuldades para articulação de atendimento ambulatorial. Os atendimentos de 

urgência e emergência foram encaminhados ao Serviço de Pronto Atendimento de Gaibú, 

Hospital Oswaldo Cruz, Hospital Correia Picanço, Hospital Mendo Sampaio e UPA. 

Destacamos que as articulações realizadas com a equipe do CTA, CAPS-AD e Mendo 

Sampaio, Manoel Gomes e PSF da Charneca são bastante positivas. No referido mês foram 

realizadas articulações com Hospital Correia Picanço, Hospital Oswaldo Cruz, Hospital IMIP, 

Secretaria Saúde, Manoel Gomes para atendimento com clinico e dentista.  

Usuárias foram encaminhadas para realizar exame de sorologia no CTA. A TQV 

realizou grupos voltados para a temática da saúde e a mesma participou do seminário de HIV 

e CRACK. A técnica de Qualidade de Vida durante esse mês participou de uma reunião no 

CAPS-AD para discutir o fluxo de atendimento Psiquiatra e também teve a participação no 

fórum de Saúde Mental. A TQV articulou com coordenadora de Programa Nacional de 

Imunização (PNI), para vacinar os usuários, Hepatite e antitetânica. Foi realizado no dia 28 de 

Abril a vacinação H1N1 nos funcionários e os usuários que se encontrava no espaço. 

 

6.3. INSERÇÃO SÓCIA PRODUTIVA 
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      Alguns usuários estão inseridos no mercado de trabalho de maneira informal, buscando 

consolidar experiências a fim de possibilitar a inserção produtiva formal. Informalmente eles 

trabalham com a venda de picolés e kit de doces nos coletivos, assim como também 

guardam/olham carro no centro do município ou prestam serviços em estabelecimentos 

vizinhos. 

         Os usuários estão envolvidos com a busca por uma ocupação remunerada e para isso 

estão articulando saídas terapêuticas com o objetivo de se cadastrar nas agências de 

trabalho dos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão e Recife. Além dessa ação, 

estão confeccionando currículos em conjunto com a equipe e distribuindo nestas mesmas 

regiões. 

 

6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER.  

         Ainda encontramos dificuldades em ofertar um lazer gratificante aos usuários, porém no 

espaço da unidade têm jogos educativos, além de dominó, baralho, ping pong entre outros. 

Somado a isso, atualmente podemos contar com uma culinarista que semanalmente realiza 

uma atividade com os usuários e as educadoras que realizam atividades de lazer na praia 

buscando ofertar uma maior descontração entre eles. 

         

6.5. EDUCAÇÃO  

        Alguns usuários em acompanhamento não sentem o desejo do retorno a escola, alguns 

já estão com o ensino médio concluído e outros que tem o ensino médio incompleto e 

sinalizam o desejo do retorno escolar, a escola só fica no Centro da cidade, contudo, os 

alunos não possuem condições financeiras para custear o transporte e nem a rede dispõe do 

serviço. Estão sendo realizadas articulações com a escola para absorção dos usuários que 

não possuem documentação para realização da matrícula. 

 

6.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
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        No que condiz a assistência social, foi realizado contato com a coordenação do Centro 

de Referência de Assistência Social - CRAS do município, verificação dos programas 

disponíveis para a comunidade, contudo, a informação recebida foi que os centros não 

possuem no momento atividades ou ações que possam atender os usuários, há não ser 

aqueles que possuem perfil para cadastramento no Cad Único. Encaminhados vários 

usuários para CRAS para referenciamento no serviço. 

       Agendamento no expresso cidadão para retirada de RG e agendamento no Ministério do 

Trabalho para retirada de CTPS. 

 

6.7. AVANÇOS E DESAFIOS 

       Quanto aos desafios percebemos que nossa relação com a comunidade se encontra bem 

fragilizada o que vem preocupando a equipe cada vez mais, visto que deveríamos ser 

parceiros, tendo em vista que o programa se encontra na localidade com o objetivo de somar.  

 

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 

a. AGENDAS DE GESTÃO (COLEGIADO DE GESTÃO, REUNIÃO DE NÚCLEO E 
CAPACITAÇÕES). 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

27/04 
Fórum de Saúde 

Mental 
FACHUCA 

 

Coordenadora de 
Saúde Mental 

Danielle; 
Supervisora 

Intensivo Cabo 
Marina Félix; 

Educador Social 
ANR Cabo 

Adroaldo Rocha; 
Coordenadora 

CREAS 
Alessandra; 

Coordenadora dos 
Conselhos 
Tutelares e 

representante da 
Gestão de 

Assistência Social 
do Cabo 

Tema: Discussão 
ampliada sobre a 
população de rua. 
Apresentação da 
proposta do Programa 
Vida Nova e do 
Programa “Transformar”; 
Discutido a possibilidade 
da inserção de um 
Centro POP no município 
do Cabo; 
Apresentado o Programa 
Atitude e suas 
modalidades: Apoio, 
Intensivo, Atitude nas 
Ruas e Aluguel Social; 
Discussão sobre a falta 
de serviços que ofertem 
albergamento para o 
público em situação de 

Madelaine, gestora da AS 
do Cabo, entrará em 
contato com a Secretaria do 
município para ver a 
possibilidade de ampliar os 
serviços ofertados para a 
população em situação de 
rua; 
Fortalecimento do espaço 
para discussão ampliada 
sobre as urgências do 
município no que tange a 
Saúde e Assistência. 
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Madelaine; 
Assistente Social 
da UPA Juliana e 
representantes do 

Vida Nova. 

rua; 
. 

14/04 
Seminário HIV e 

Crack 

Ageu 
Magalhães 

UFPE 

Todos os núcleos 
do Programa 

Atitude; usuários 
assistidos pelo 

programa e 
representantes da 

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Social, Criança e 

Juventude. 

Apresentado os dados e 
resultados da pesquisa 
da Doutora Renata 
Almeida sobre 
vulnerabilidade do 
usuário de crack e 
HIV/hepatites virais. 

Foi encaminhada para as 
equipes que compõe o 
Programa Atitude a 
pesquisa na íntegra. 

 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

06/04 
Reunião de 

Equipe 
Intensivo Cabo 

 
Marina Félix 
Jailson Filho 

Mamedes 
Gonçalves 

Janair Araújo 
Welumma 
Francilyne 
Maria do 

Livramento 
Kátia Carnaúba 

Ana Paula; 
Jandilson 

 
Informes; 

 
Administrativo; 

 
Cozinha; 

 
Saúde; 

 
Discussões de Caso. 

Apresentado a nova 
representante da Secretaria 
no núcleo Cabo, Fátima 
Lindoso ,que assumirá dia 
01 de maio. 
Repasse de informações 
acerca da utilização dos 
aparelhos telefônicos da 
Unidade. 
Modificações acerca da 
condução de itens da 
cozinha. 
Orientações da TQV para 
marcação de dentistas. 
Equipe dialogou sobre 
formas de 
encaminhamentos para 
determinados usuários. 
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13/04 
Reunião de 

Equipe 
Intensivo Cabo 

Suelen Lopes 
Marina Félix; 
Jailson Filho; 

Mamedes 
Gonçalves; 

Janair Araújo; 
Welumma 
Francilyne; 
Maria do 

Livramento; 
Kátia Carnaúba; 
Andrea Barbosa 

Ana Paula 
Mirts Lopes; 

Jandilson 

Informes; 
 

Administrativo; 
 

Aluguel Social; 
 

Plantão Noturno. 
 
 

 
Realizado explicações 
acerca do atual contexto 
financeiro do Programa. 
Orientações acerca da 
alimentação das Planilhas. 
Orientações sobre o 
funcionamento e utilização 
da Internet da Unidade. 
Aluguel Social sinaliza a 
permanência de 05 vagas 
para os núcleos de 
Jaboatão e Cabo. 
Matérias de musculação 
serão devidamente 
guardados pelo o Educador 
e/ou vigia. 

20/04 
Reunião de 

Equipe 
Intensivo Cabo 

Suelen Lopes; 
Marina Félix; 
Jailson Filho; 

Welumma 
Francilyne; 
Maria do 

Livramento; 
Sônia Santos; 

Ana Paula; 
Mirts Lopes; 
Jandilson; 
Valdemir 

 
Informes; 

 
Saúde; 

 
Plantão Noturno; 

 

Repassado informações 
sobre Reunião de 
Articulação com a polícia 
bem como a reunião junto à 
Comunidade. 
Pactuado dias para compra 
de cigarros. 
Realizada articulação com 
a rede de Saúde do 
Município para vacinação 
de H1N1. 
Definido que as ligações 
serão feitas apenas em 
dias acordados pelos TR’S. 

27/04 
Reunião de 

Equipe  
Intensivo Cabo 

Suelen Lopes; 
Marina Félix; 
Jailson Filho; 

Welumma 
Francilyne; 

Janair Araujo; 
Cleópatra 

Cavalcanti; 
Ana Paula; 

Kátia Carnaúba; 
Mamedes 

Gonçalves; 
Maria Ercília; 

Edvaldo Francico; 

 
Informes; 

 
Férias; 

 
Administrativo; 

 
Saúde; 

 
Aluguel Social; 

 
Plantão Noturno. 

Repasse do Fórum de 
Saúde Mental. 
Informes sobre o contexto 
salarial; 
As férias estão confirmadas 
para o mês seguinte; 
Repasse sobre reunião 
com a Secretaria Márcia e 
Superintendente Malu na 
Secretaria. 
Repasse das visitas 
domiciliares do Aluguel 
Social. 

 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

 
20/04 
 

Assembleia 
Intensivo 

Cabo 

Equipe: 
Jaílson, Welumma, 
Mamedes, Ercília, 

Hana, Marina e 
Suelen. 

Usuários: Jonas, 
Wellington, 

Retirada de alguns 
itens do cardápio. 
Ventilador do quarto 
feminino; 
Uso do banheiro 
feminino; 
 

O cardápio da unidade foi 
avaliado pela nutricionista e 
passará por modificações;  
Foi solicitado a executora 
manutenção e novos 
ventiladores; 
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Jamerson, Misael, 
Renata.  

 

Dois dias para 
comprar cigarro; 
Solicitação de cursos 
profissionalizantes 
para ensino 
Fundamental; 

A utilização do banheiro 
feminino é de uso exclusivo do 
dormitório feminino;. 
Ficou pactuado que nas terças 
e sextas pela manhã será 
possível realizar a compra de 
cigarro.  
A gestão vem tentando 
parcerias para a realização de 
cursos para quem tem baixa 
escolaridade. Estamos 
aguardando retorno e 
procurando outras articulações 
no município. 

 

 

C.REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, EXECUTORAS E 
SECRETÁRIA) 
 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

05/04 
Colegiado de 

Gestão  
Sepod 

Coordenação 
técnica e de gestão 

Redistribuição 
da equipe; 

Serão distribuídas as equipes da secretária 
entre os equipamentos; 
Será aplicada uma pesquisa sobre mercado 
ilícitos de drogas;  
 Foi solicitada uma maior atenção sobre as 
metas;  

06/04 
Colegiado de 

gestão-
executora 

Sepod 

Coordenação 
técnicas, secretária 

e gestores da 
executora;   

Relatórios; 
Dados;  

Ficou estabelecido que devam entregar os 
relatórios nos prazos estabelecidos e caso 
não aconteça iremos responder de forma 
escrita.  

19/04 
Colegiado de 

Gestão 
Cepad 

Coordenação 
técnica e de gestão 

Formulários; 
Pagamentos; 

Horário de 
coordenação e 

supervisão;  
Levantamentos 

das 
documentações 
dos usuários;  

Adm;   

Será realizado um levantamento sobre a 
real situação dos trabalhadores;  
A coordenação e supervisão deverão 
entregar seus horários dentro dos serviços;  
Cada equipamento deverá entrega as 
relações de documentações dos usuários 
pendentes; 
O ADM deverá apenas realizar o que de fato 
e sua atribuição; 

 

 

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 
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REUNIÃO ADMINISTRATIVA 04 

REUNIÃO INTERSETORIAL 01 

ESTUDO DE CASO 28 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 00 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 00 

TOTAL 35 

 

 

 

 

 

 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 
 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS ABRIL DE 2016 

 

 

 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 20 

adolescente 
48 

SEXO 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

TOTAL 
12 A17 18 A 23 24 A 29 30 A 40 41 A 59 

60 EM 

DIANTE 
N.I. 

M 0 11 09 17 07 0 0 44 

F 0 0 02 02 0 0 0 04 

 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 
 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

0 01 01 

 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

00 00 00 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

COLEGIADO 02 03 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 04 
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TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 
 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL IDENTIDADE DE GÊNERO TOTAL 

 
Heterossexual 

44 

 
Homossexual 

03 

 
Bissexual 

01 

Não 
Informado 

00 

 
48 

Travesti 

02 

Transexual 

0 

 
02 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 
 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

05 

BRANCA 

07 

PARDA 

34 

AMARELA 

0 

INDÍGENA 

02 

 
48 

 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 31 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 01 

½ SALÁRIO MÍNIMO 02 

01 SALÁRIO MÍNIMO 03 

02 SALÁRIOS MÍNIMOS 03 

03 SALÁRIOS MÍNIMOS 02 

ACIMA DE 03 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

NÃO INFORMADO 06 

TOTAL 48 

 

TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 48 

ÁLCOOL 00 

MACONHA 00 

COCAÍNA 00 

SOLVENTE 00 

TOTAL GERAL 48 
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TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 26 

NÃO 19 

NÃO INFORMADO 03 

TOTAL GERAL 48 

 

 

 

 

 

 

TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 02 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 00 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO 07 

RELAÇÃO SEXUAL 00 

USO DE DROGAS 01 

CONCLUSÃO DO PIA 02 

AVALIAÇÃO TÉCNICA 09 

TRANSFERÊNCIA 04 

TOTAL 25 

 

TABELA IX- ATENDIMENTOS REALIZADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 39 

NÃO 09 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 48 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 09 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 03 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 03 

TOTAL 15 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 07 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 147 

GRUPO FAMÍLIA 04 08 
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. 

 

 

 

 

 

 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 22 

CREAS 01 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO (TRANSFERÊNCIA) 04 

ALUGUEL SOCIAL 01 

CONSELHO TUTELAR 00 

OUTROS? 11 

 
 

REDE SUS QUANT. 

NASF 01 

PSF/UBS 00 

CTA 05 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 16 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 00 

POLICLÍNICA 06 

HOSPITAL GERAL 08 

UPA 04 

OUTROS? 02 

TOTAL 66 

 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 406 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 336 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 103 

TOTAL 845 

AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 103 

VISITA DOMICILIAR 00 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO DE NOVOS 
USUÁRIOS 

14 

SAÍDA TERAPÊUTICA 142 

ASSEMBLÉIA 01 

OUTROS/QUAL? 00 

TOTAL GERAL 260 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANTIDADE 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 01 

MINISTÉRIO PÚBLICO 02 

GOVERNO PRESENTE 00 
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11. ALUGUEL SOCIAL - NÚCLEO CABO – ABRIL 2016 
 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL 
 

Modalidade segue com atividades mensais baseadas na TR do Programa, decorrente 

mês foi significativo para retomada das inserções. Creditando assim nos usuários importância 

e efetivação do PIA, para os que tiveram indicação de inserção, entre tais: MISAEL ALVES e 

JAMERSON CORREIA. Supracitados estão cientes da inserção e seguem na conclusão do 

PIA, com eixos a serem trabalhados ainda no Intensivo. Inserção prevista para mês de Maio, 

usuários seguem estimulados organização sócio produtiva, tendo consciência quanto 

condicionalidades da modalidade. 

No dia 05 de Abril usuário JORGE FERREIRA foi inserido, em sua segunda inserção 

supracitado, apresentou significativos avanços com execução do seu PIA. Reconhecendo a 

necessidade de novas ações para com sua relação com o uso, visto que trás em seu discurso 

narrativas de tristeza diante as perdas atreladas ao uso intenso de crack. Supracitado tinha 

imóvel em Bairro Novo/Olinda, além de fonte de renda organizada, como comerciante e 

segurança.  

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 05 

INSS 00 

AGÊNCIA DO TRABALHO 02 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

ONG 00 

OUTROS? 00 

TOTAL: 10 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS 

INCLUSÕES QUANTIDADE 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 00 

EDUCAÇÃO FORMAL 01 07 

TRABALHO FORMAL 00 00 

TRABALHO INFORMAL 09 46 

OUTROS? 00 02 

TOTAL: 10 55 
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Em seu processo de inserção equipe realizou visita domiciliar a irmã Tânia, destacado 

importância do apoio dos familiares nesse momento onde usuário trás desejo em traçar novos 

projetos de vida. 

Irmãs do usuário acompanharam o processo de inserção, Jorge segue com vínculos positivos 

criados com proprietária do imóvel, além de inserção no mercado de trabalho de cunho 

informal como Ajudante de Pedreiro no bairro de Boa Viagem. 

Modalidade segue participando das reuniões técnicas, em Apoio e Intensivo. Durante 

reunião técnica foi trazida orientação quanto quantidade de vagas, sendo 05 a serem dividas 

com Núcleo Jaboatão dos Guararapes. 

 

9.1. Família: 

Usuário JORGE FERREIRA segue com vínculos fortalecidos com irmãs, o mesmo reforça a 

importância da modalidade para que seus familiares reconheçam novas configurações de 

relações familiares e comunitárias. 

 

9.2. Saúde: 

Usuário JORGE FERREIRA segue sem demandas a nível de encaminhamentos para rede 

ambulatorial/especialidades, ainda assim Técnica o orientou a procurar PSF/Enseada dos 

Corais (Programa Saúde da Família),visando monitoramento das suas demandas rotineiras a 

nível da Atenção Básica. 

 

9.3. Inserção sócia produtiva: 

Em sua primeira semana de inserção usuário JORGE FERREIRA mostrou-se angustiado 

para com sua permanência no imóvel, trazia não estar adaptado a permanecer no imóvel sem 

atividades de geração de renda. Nos atendimentos foi pontuado que em sua nova etapa está 

sendo construída e para tal era necessário elaborar estratégias para minimizar novos 

processos que seguem em construção. Na segunda semana de moradia, o mesmo trouxe 

inserção em mercado de trabalho como auxiliar de pedreiro, despertando motivação e 

minimização da ansiedade. 
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9.4. Cultura, esporte e lazer: 

Pelo fato do imóvel do usuário JORGE FERREIRA está localizado nas proximidades da praia, 

atividades de lazer seguem sob caminhadas e banhos de mar. 

 

9.5. Educação: 

Usuário JORGE FERREIRA trás com eixo do PIA realizar Curso de Reciclagem em área de 

Segurança Privada. Membros da família estão comprometidos em arcar com despesas do 

curso que custa cerca de R$: 270,00. Matrícula para o curso está atrelada ao recebimento da 

Certidão de Nascimento. 

9.6. Assistência Social: 

Considerando assistência social como viés do Programa Atitude, técnica segue orientações 

quanto direitos sociais, reforçando processo de potencialidade do usuário enquanto sujeito de 

direitos. Usuário segue aguardando via da certidão de nascimento, sendo a única 

documentação que estava em falta. 

 

9.7. Avanços e Desafios 

Evidenciado o avanço da modalidade, em retomar inserções. Segue desafio da efetivação da 

modalidade enquanto eixo no PIA do usuário inserido, como também os demais. 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 
 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  05 01 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 20 09 

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SOCIOASSISTENCIAL Para os 05 Beneficiados 05 

 

USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 

(MÊS/ANO) 
MOTIVO DE 

DESLIGAMENTO 
NO DE VISITAS REALIZADAS NO 
MÊS 

Jorge Ferreira Abril/2016 Segue inserido 09 

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ALUGUEL SOCIAL 
 

  Retomada da modalidade representa a continuidade do PIA, considerando o processo 

de ressignificação dos eixos que através da relação com o uso das drogas trouxeram 
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significativos prejuízos para usuários e seus familiares. Potencialidade e autonomia são 

fundamentais para a construção de práticas que afirmem o bem estar perdido na relação 

abusiva, proporcionando nos usuários o reconhecimento de sujeitos de direitos sociais. 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O mês de Abril foi um mês tensionado pelo contexto financeiro que o programa como 

um todo vem enfrentando, mais especificamente os atrasos salariais. Fato este que 

desmotiva a equipe, gerando uma série de desconfortos e adoecimentos físicos e 

emocionais. A gestão vem trabalhando para que o desgaste provocado pela ausência da 

estabilidade financeira não acarrete no funcionamento do Serviço e muito menos no trato com 

o usuário, que é e sempre será o nosso alvo principal de cuidado.  

 Apesar do contexto, continuamos a realizar os grupos e as atividades propostas para 

que cada usuário possa em sua totalidade ser acolhido em suas demandas. Enquanto Núcleo 

Cabo, os equipamentos Apoio e Intensivo vêm em constante diálogo para que possamos 

passar juntos por esse momento e nos fortalecendo para minimizar as tensões que 

porventura possam ocorrer. Percebemos ainda que a Executora, bem como a Secretaria 

estão buscando atender às necessidades que estão ao seu alcance, fato este que nos 

favorece para continuarmos acreditando na continuidade do Programa.  

 Outro fato positivo que nos enriqueceu foi o Seminário HIV e Crack, no qual foram 

apresentados dados reais acerca da importância do Programa Atitude. A pesquisa mostra o 

quanto o Programa se tornou essencial na vida dos usuários que nos procura como forma de 

acolhimento, resgate de auto-estima e cuidado. 

 

Suelen Lopes  

Coordenação Técnica 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente IEDES 
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11. 1 ANEXOS 

 

APRESENTAÇÃO DO RESULTADO DA PESQUISA FEITA PELO CANADENSE PIERRE 
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LUAL REALIZADO PELO PLANTÃO NOTURNO 
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ALUGUEL SOCIAL: Visita das irmãs ao imóvel do usuário JORGE FERREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUGUEL SOCIAL: Visitas de Monitoramento ao usuário JORGE FERREIRA 
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GRUPO “CONHEÇA-SE” – TÉCNICO SOCIAL EM PSICOLOGIA MAMEDES 
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GRUPO “ASSISTÊNCIA E VOCÊ” – TÉCNICA SOCIAL EM SERVIÇO SOCIAL JANAIR 

PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - LGBT 

 

PARTICIPAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
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CICLO DE PALESTRAS E ORIENTAÇÃO PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE 

TRABALHO 
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OFICINA DE CULINÁRIA – PATRÍCIA BARKOKÉBAS 
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GRUPO “SOBRE DROGAS” DA TÉCNICA SOCIAL EM PSICOLOGIA WELUMMA 

 

SEMINÁRIO “A VULNERABILIDADE DO USUÁRIO DE CRACK E HIV/HEPATITES 

VIRAIS” 
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QUADRO DE CI´S (COMUNICAÇÃO INTERNA). – ABRIL /2016 (Acompanhamento) 

 

 

 
ITEM 

 
Nº DA CI 

 
DATA 

 
DESTINATÁRIO 

 
ASSUNTO 

 
SITUAÇÃO 

01 162 11/04 
Angélica Brandão – 
Compras e infraestrutura 

Compra de mesas e cadeiras Pendente 

 
02 

 
163 

 
11/04 

Angélica Brandão – 
Compras e infraestrutura 

Solicitação para conserto da 
máquina de lavar roupas 

 
Pendente 
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