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CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

NÚCLEO: JABOATÃO MÊS/ANO: AGOSTO/2015 

1. APRESENTAÇÃO 

Este documento busca compartilhar, de maneira geral, as atividades 

desenvolvidas na unidade de Acolhimento e Apoio de Jaboatão dos Guararapes 

do Programa ATITUDE. Para tanto, serão descritas ações qualitativas e 

quantitativas realizadas ao longo do mês de AGOSTO/2015, no referido serviço, 

a fim de proporcionar maior esclarecimento e aproximação com a rotina deste 

Centro. 

 

O trabalho proposto neste Apoio busca favorecer aos usuários do serviço 

momentos de compreensão sobre temas ligados à cidadania.  Busca-se 

possibilitar um ambiente que contribua para o processo de (re) organização do 

sujeito, de maneira crítica, responsável e construtiva; oportunizando seu 

protagonismo social. Para tanto, é estabelecido um planejamento pautado numa 

abordagem lúdica, dinâmica, motivacional e diversificada, no intuito de tornar as 

atividades mais atrativas ao público atendido. 

 

O Centro de Acolhimento e Apoio tem como princípio norteador a 

inserção/inclusão de usuários que se encontram em situação de extrema 

vulnerabilidade social e sem condições, no momento, para identificar estratégias, 

possibilidades de (res) significação da sua vida. 

 

Ao lado do trabalho desenvolvido no Apoio, acontece o ATITUDE nas Ruas, 

dispositivo do Programa ATITUDE, sediado no Apoio, todavia, com 

funcionamento autônomo e concomitante àquele serviço. Tal dispositivo 

responsabiliza-se em realizar um trabalho de aproximação dos usuários que não 

conseguem acessar o Apoio, como também viabilizar possibilidades de inclusão, 

divulgação e prevenção junto à população geral e, especificamente, a pessoas 

em situação de vulnerabilidade e risco decorrente do uso/abuso de substâncias 

psicoativas. 

 

 



2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

Endereço (Novo): Rua Comendador José Didier, Nº359, Piedade - Jaboatão 

dos Guararapes/PE. 

Telefones para Contato: (81)3469-1479/ (81)98923-5524/ (81)98923-4911/ 

(81)99728-0085/ (81)98415-8616 

Executora: IEDES – Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social  

E-mail: atitude.apoio.jaboatao@gmail.com 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

FUNÇÃO NOMES 

COORDENAÇÃO DE NÚCLEO Karine Farias 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Aiala Frederick de Souza 

SUPERVISORAS Christiane Tadu de Souza Bosshard  

TÉCNICOS SOCIAIS 

Ana Cássia Mendonça e Silva Melo 
Joana Deise Gomes Marques (Férias até 13/08) 
Dayula Tácia dos Santos (Férias até 26/08) 
Noemi Glasner Coutinho 

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Antônia Edislândia da Silva 

EDUCADORES SOCIAIS 

Carla Juliane Bezerra de Souza (Férias) 

Levi da Silva Lima 

Renato Mário da Silva 

Vera Lucia Maurício de Jesus Goes(Férias) 

Helder Marcio de Barros Almeida 

Paulo Queiroz Andrade 

Damiana Júlia Ferreira  

Rachel Cardoso dos Santos da Silva (Férias) 

RECEPCIONISTA Íris Patrícia da Costa (Desligada) 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ana Claudia de Farias Alexandre 

AUXILIARES DE COZINHA 

Adriana Maria Aurelina 

Maria Rozilene Roque Silva Paris  

Juvanere Carmo dos Santos Nascimento 

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS Angela Sales da Silva 

VIGIAS 

Carlos Alberto de Lima 

Edson Vicente da Silva 

Jefferson Moacir Almeida 

Robson Sanclaudy de Jesus da Silva 



 

4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS 

EQUIPE FUNÇÃO NOME 

I 

TÉCNICO SOCIAL Inês Maria Rocha Gomes (Desligada) 

EDUCADOR SOCIAL Helaine Maria Silva Duarte(Transferida para o Apoio) 

MOTORISTA George André Rodrigues Coutinho(Desligado) 

II 

TÉCNICO SOCIAL Jeane dos Santos Tonéo  

EDUCADOR SOCIAL Camila Yasmin do Rego Lima de Souza  

MOTORISTA Fausto Oliveira Araújo 

III 

TÉCNICO SOCIAL Tiago Queiroz Moura 

EDUCADOR SOCIAL Marina de Albertino Correia 

MOTORISTA Hallison Souza Barbosa 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ATIVIDADES 

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES - APOIO JABOATÃO 

HORA Segund
a 

Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Doming
o 

8:00h às 
9:00h 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

9:15h às 
9:30h 

Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia 

09:30h às 
10:30h 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

Atendime
nto 09:30 
às 10:00h. 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

Atendime
nto 09:30 
às 10:00h. 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

10:00 às 
11:00h 

Grupo 
Qualidade 

de Vida 
Oficina de 
Culinária 

Oficina 
(Levi/Vera

) 

Grupo 
Próximo 
Passo 

Grupo 
Redução 
de Danos 

Piscina / 
Jogos 

cooperati
vos 

Piscina / 
Jogos 

cooperati
vos 

11:00h às 
11:50h Livre/ 

Descanso 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

Piscina 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 



12:00h às 
13:00h 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

13:00h às 
14:40h 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

14:40h às 
15:00h Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar 

Integraçã
o/ visita 

14:00h às 
16:00h 

Integraçã
o/ Visita 
Família 

15:00h às 
15:30h Lanche Lanche 

Oficina 
(Damiana) 

Lanche Lanche 
Integraçã
o/ Visita 
Família 

Integraçã
o/ Visita 
Família 

16:00h às 
17:00h Grupo 

Educação 
Grupo 
Família 

Grupo 
Direitos 
Sociais 

Assemble
ia 

Integraçã
o/ Visita 
Família 

Integraçã
o/ Visita 
Família 

17:00h às 
18:00h 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

18:00h às 
19:00h 

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

19:00h às 
20:30h 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

20:30h às 
21:00h 

Boa Noite Boa Noite Boa Noite Boa Noite Boa Noite Boa Noite Boa Noite 

21:00 às 
21:30h 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

21:30h às 
23:00h 

Integraçã
o/ Dormir 

Integraçã
o/ Dormir 

Integraçã
o/ Dormir 

Integraçã
o/ Dormir 

Integraçã
o/ Dormir 

Integraçã
o/ Dormir 

Integraçã
o/ Dormir 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos e Oficinas 

 

Grupos 

 

Grupo: Família  

O Grupo Família é ministrado pela técnica social Joana Marques, porém, no 

período de 01 a 12/08/2015 está encontrava-se de férias. Sendo assim, nos dias 

04 e 11/08 este grupo foi ministrado pela técnica social Ana Cássia. Voltando a 

ser conduzido por Joana nos dias 18 e 25/08.  

Objetivo Geral: facilitado por técnico social e educador, proporciona espaço de 

fala das experiências vividas dos familiares e suas singularidades com a 

participação dos usuários. Realizado toda terça-feira, das 15h30 as 16h30. 



 

Data: 04/08/2015 

Facilitadora: Técnica social Ana Cássia. 

Atividade realizada: Comunicação Familiar: Cinco coisas que quero lhe dizer. 

Objetivo: Proporcionar aos membros a ampliação da comunicação, bem como, 

estimular os familiares e seus entes a exercitarem gestos de gratidão e carinho, 

já que estes gestos são possivelmente diminuídos sob a pressão das brigas 

constantes.  

Ferramentas metodológicas: Papel e Caneta.  

Avaliação: O grupo ficou bastante emocionado com a atividade e o resultado foi 

bastante positivo, pois os usuários puderam refletir a respeito de determinadas 

situações vivenciadas e compreender melhor seus familiares. 

 

Data: 11/08/2015  

Facilitadora: Técnica social Ana Cássia  

Atividade realizada: Descrição de uma qualidade e de um defeito.  

Objetivo: Permitir que cada membro perceba como os outros da família o veem, 

a partir de um defeito e uma qualidade, bem como, oferecer um espaço para que 

cada um avalie o outro familiar não apenas pelo prisma negativo.  

Ferramentas metodológicas: Papel e caneta.  

Avaliação: O resultado foi bastante positivo, pois o grupo conseguiu perceber 

tanto as qualidades (que aparentemente há muito não eram verbalizadas), como 

visualizar defeitos a partir de uma perspectiva reflexiva, contribuindo assim para 

uma avaliação pessoal. Além de tudo, a atividade também contribuiu para 

reforçar os vínculos familiares.  

 

Data: 18/08/2015 

Facilitadora: Técnica social Joana. 

Atividade realizada: Roda de Conversa com o tema: “Minha Culpa, Meu 

Perdão”.   

Objetivo: Permitir que cada integrante da família possa reconhecer seus erros 

e falhas, bem como se desculpar por eles e praticar atos de desculpas, como 

forma de minimizar a tensão entre os membros.    

Ferramentas metodológicas: Diálogo. 



Avaliação: Alguns usuários relataram que estão reconquistando o convívio com 

seus familiares, colocando o quanto é importante perceber qual é sua culpa e 

conseguir pedir perdão a quem se ama, bem como, incentivaram a não desistir, 

os usuários que verbalizaram suas dificuldades de se reaproximarem novamente 

de sua família.  

Vale salientar, que no dia 25/08 não continuamos com o tema previsto para o 

grupo família, devido a alguns fatos de violências ocorridos fora do espaço, com 

usuários que usufruem desse serviço. Diante dessa situação, no último encontro 

do mês de agosto, trabalhamos o tema violência, o qual também foi conduzido 

pela coordenadora Aiala e a educadora social Damiana.  

 

Data: 25/08/2015 

Facilitadoras: Técnica social Joana, Coordenadora técnica Aiala e educadora 

social Damiana. 

Atividade realizada: Exposição de um vídeo da música: “Palavras Repetidas” 

de Gabriel Pensador.   

Objetivo: Trabalhar o conceito de violência e seus desdobramentos a partir da 

letra da música “Palavras Repetidas”. Facilitar o diálogo para que os usuários 

expressem suas vivências relacionadas ao tema proposto e a partir delas, refletir 

as consequências que suas escolhas e atitudes podem trazer.   

Ferramentas metodológicas: Som e notebook. 

Avaliação: Observamos que todos os usuários ficaram muito pensativos ao 

assistirem o vídeo, alguns puderam verbalizar cenas de violência que já viveram 

em suas vidas, refletindo o que devem fazer para evitar situações e/ou locais 

que os deixam vulnerável à violência. 

 

Grupo: Próximo Passo 

Objetivo Geral: propõe estimular planejamento pessoal e comunitário, 

desenvolvimento de habilidades, reflexões sobre futuro profissional em busca da 

sua autonomia e protagonismo social. Realizado toda quinta-feira das 10h às 

11h facilitado pela técnica social Dayula e co-facilitado pelo educador social Levi.  

 

Data: 27/08/2015  

Atividade realizada: Acolhimento e Exposição do vídeo Motivacional “A VIDA É 



UM PROJETO QUE VOCÊ MESMO CONSTRÓI” e em seguida uma roda de 

diálogo sobre o referido assunto. Trabalhamos a construção de novos e antigos 

projetos.   

Objetivo: Proporcionar aos usuários reflexão de seus sentimentos referente a 

construção dos seus objetivos e seus sonhos. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo motivacional e notebook. 

Avaliação: Os usuários trouxeram reflexões positivas sobre o tema abordado, 

desenvolveram um diálogo coerente e consistente, cada um com suas reflexões, 

trouxeram seus sonhos, que ainda é tempo de mudança, que pretendem fazer 

diferente, trouxeram vivências pessoais, os pensamentos da sociedade em 

relação a eles, o preconceito que existe e a violência que acontecem 

constantemente.   

A usuária JB.841 trouxe que “pretende se comportar diferente, deixar as coisas 

negativas e não repetir, quer recomeçar, evitar palavrões e uso de álcool em 

frente do espaço, seu sonho de reconstruir o vinculo familiar”(sic). 

O usuário JB.790 relatou que “pra mudar depende de cada um, que já teve três 

chances e não soube aproveitar, traz seu sonho de concluir o tratamento e 

depois trabalhar”(sic). 

O usuário RC.01.3113 relatou suas vivências e recaídas nos serviços do 

ATITUDE, que “pretende fazer diferente, levando pensamentos e atitudes 

positivas e que para isso depende de cada um” (sic). 

O usuário JB.665 traz “a vivência no serviço, o comportamento que pretende 

levar, a realização dos seus sonhos, a visão da sociedade, que acredita que seria 

necessário revisitar as regras do serviço” (sic). 

OBS: O grupo Próximo Passo esse mês só houve um encontro, devido as férias 

da técnica. 

 

Grupo: Direitos Sociais  

Objetivo Geral: promover a reflexão dos usuários em relação aos seus direitos 

e deveres sociais. Realizado toda sexta-feira, das 16h às 17h; 

Devido as férias da técnica social Joana, o grupo Direitos Sociais ficou suspenso 

no período de 01 a 12/08, pois a técnica social Ana Cássia ficou responsável em 

facilitar o grupo família, entendendo esse como prioridade no desafio posto para 



a equipe, que compreende o ato de atrair as famílias dos usuários desse serviço 

ao espaço do Programa. 

 

Data: 13/08/2015 

Facilitadora: Técnica social Ana Cássia 

Atividade realizada: Discussão sobre as informações passadas na mídia e de 

outros usuários, em relação ao processo de suspensão nos atendimentos dos 

centros do núcleo Recife/ Programa ATITUDE. Diante disso, a equipe repassou 

algumas informações importantes para que os referidos pudessem compreender 

sem pânico a situação e propôs uma atividade, que compreendeu a criação um 

jornal interativo expondo o que o Programa Atitude representa na vida de cada 

um. 

Objetivo: Minimizar as preocupações e esclarecimentos de dúvidas dos 

usuários sobre as informações que estavam sendo divulgadas.  

Ferramentas metodológicas: papel, revistas, lápis de cor, régua, piloto, cola e 

tesoura. 

Avaliação: A atividade foi bastante positiva, pois os referidos puderam 

compreender melhor a situação e expondo de forma lúdica a representação do 

Programa Atitude em suas vidas, contribuindo também para a valorização desse 

espaço. 

 

 

Data: 20/08/2015  

Facilitadora: Técnica social Ana Cássia 

Atividade realizada: Exposição do processo para que a Lei Maria da Penha 

fosse criada, os vários formatos de violência de gênero: física, psicológica, 

patrimonial, bem como, atividade lúdica onde os referidos puderam desenhar 

quem são as mulheres que gostariam de ver seus direitos garantidos, ao longo 

de suas vidas. 

Objetivo: Propor uma reflexão aos referidos no que diz respeito a luta para que 

a Lei Maria da penha fosse criada, os vários tipos de violência, bem como trazer 

a questão para mais perto de suas realidades através da atividade de desenho, 

onde pudessem refletir a respeitos das mulheres que são/foram importantes em 

suas vidas.  



Ferramentas metodológicas: Papel, lápis de cor, piloto, régua, lápis e 

borracha. 

Avaliação: Os usuários refletiram a respeito dos tipos de violência, bem como, 

dedicaram muitos detalhes aos desenhos, incluindo nesse material também 

algumas partes escritas as mulheres que são importantes em suas vidas. 

 

Grupo: Redução de Danos 

Objetivo Geral: espaço para orientações e reflexão com o objetivo principal de 

minimizar os efeitos danosos das drogas, buscando a melhoria do bem-estar 

físico e social dos usuários e ajudá-los a atuar socialmente. Realizado toda 

sexta-feira, das 10h às 11h. 

 

Data: 07/08/2015 

Facilitadora: Técnica social Noemi  

Atividade realizada: Iniciamos o grupo falando sobre o mês de agosto, de como 

seria esse mês e que este grupo seria mantido normalmente. De acordo com as 

demandas dos usuários, que vinham trazendo no Bom Dia diversos 

questionamentos e dúvidas, trouxemos como tema a ser trabalhado, o que 

entendiam por diarista, avaliação para o pernoite e avaliação para o Intensivo. O 

método utilizado é o Sociodrama, então utilizamos “palco”. Iniciamos com 

alongamento e movimento corporal, para aquecer o grupo. Posteriormente, 

pedimos que cada um fosse ao palco e falasse livremente sobre suas questões 

sobre o tema. Foi criado uma espécie de púlpito para que se expressassem. Os 

usuários comentaram sobre a fala dos outros, foi explicado ao grupo a diferença 

de cada modalidade dentro do serviço e como eram as avaliações por parte da 

equipe. 

Objetivo: Promover o pensamento crítico e o protagonismo, como também, 

estimular a espontaneidade e criatividade. 

Ferramentas metodológicas: Celular para registro fotográfico, cadeiras, 

ventilador e fita crepe.  

Avaliação: Percebemos a importância de elucidar as modalidades oferecidas no 

Centro, pois existiam algumas distorções do que seriam essas modalidades no 

Apoio. Ao oportunizar a fala de forma “dramática”, no palco, fez surgir a 

criatividade e a expressividade, pois cada um se apresentou de maneira 



diferente, fizeram vozes de locutor, Rap e também trouxeram suas vidas 

pessoais. 

 

Data: 14/08/2015  

Facilitadora: Técnica social Noemi  

Atividade realizada: Iniciamos o grupo com uma música de Bob Marley e 

pedimos que andassem e explorassem o ambiente. Colocamos outra música, 

instrumental, e pedimos que tocassem cada parte do seu corpo, pensando nos 

cuidados desse corpo, depois fizemos uma roda, onde cada um fazia massagem 

no ombro do outro, que estava a sua frente e depois trocava. Fechamos o grupo 

com a música de Geraldo Vandré, “Pra Não Dizer que Não Falei das Flores”, 

naturalmente se fez um roda, onde demos as mãos.  

Objetivo: Promover a percepção corporal, o cuidado de si e com o outro. 

Ferramentas metodológicas: ventilador, cadeiras, aparelho de som e CD. 

Avaliação: Os usuários comentaram que estavam mais leves, que gostaram da 

música e como foi tocar e receber o toque do outro. O usuário Leonardo Tonet 

trouxe que “era mais difícil para o homem, que hoje em dia isso não existe mais, 

mas quando era criança era mais fácil”. Percebemos a importância de interagir 

com o outro, de se ter essa aproximação, como conscientizar a necessidade do 

cuidado. Alguns usuários apresentaram certa resistência ao toque, limite que foi 

respeitado, pois o intuito era justamente cuidar e não invadir o espaço delimitado 

pelo outro. 

 

 

 

Data: 21/08/2015 

Facilitadora: Técnica social Noemi  

Atividade realizada: Realizamos a técnica, do Sociodrama, Jornal Vivo, na qual 

são trabalhadas as notícias do dia. Os usuários foram divididos em dois 

subgrupos e ficaram de escolher a reportagem que mais lhe chamassem a 

atenção, discutissem sobre o assunto e depois apresentassem para o grupo de 

forma livre, podendo ser uma encenação, uma poesia, um cartaz ou uma música. 

Um grupo escolheu sobre a Maioridade Penal e outro sobre a quantidade de Lixo 

nas Ruas. O da Maioridade fez uma encenação sobre a reportagem, depois 



continuaram mostrando a realidade dos presídios e o que aconteceria com um 

adolescente de 16 anos nesse contexto. O grupo que falou do Lixo, fez uma 

simulação de uma entrevista com um cidadão, como uma reportagem. 

Objetivo: Estimular a espontaneidade e a criatividade de maneira expressiva. E 

desenvolver a leitura reflexiva. 

Ferramentas metodológicas: fita crepe, ventilador, som, música, cadeiras, 

caneta piloto e papel ofício.  

Avaliação: Estimular a crítica sobre o contexto social e a realidade do país. O 

grupo sobre a Maioridade, mostrou como a vivência pode ensinar, pois o usuário 

RC.01.1668, disse que “seria uma escola do crime, um adolescente se misturar 

com um adulto no presídio”(sic). Outro usuário, CR.01, que falou sobre o Lixo, 

trouxe um questionamento para o grupo, “o lixo fica espalhado na rua e ninguém 

liga, mas se a gente fica dormindo na rua, mandam a gente sair, então o lixo vale 

mais do que a gente?” (sic). Foi um grupo significativo, que mobilizou os 

usuários, pois disse da realidade da maioria deles e as suas percepções de como 

são vistos pela sociedade. 

 

Data: 28/08/2015. 

Nesta data não houve grupo, pois todos, tanto usuários como equipe, estavam 

envolvidos na mudança de endereço domiciliar.  

 

 

 

Grupo: Qualidade de Vida 

Objetivo Geral: intermediar a inserção do sujeito em um novo fazer e desta 

forma facilitar o descobrimento de novas habilidades para assim potencializar o 

sujeito, contribuindo então, para a otimização de sua autonomia e 

independência.   

Facilitadora: Técnica Antônia Edslândia   

 

 

Data: 03/08/2015 

Atividades realizadas: A proposta foi falar sobre as hepatites, afim de que os 

usuários pudessem identificar quais as doenças que afetam seus organismos, 



em decorrência do uso de drogas e como os mesmos se expõem quando não 

utilizam o preservativo. Paralelamente foi realizada a exibição de um vídeo sobre 

o tema, onde demonstramos os danos que essas doenças causam ao fígado, 

principalmente os causados pela hepatite C. 

Objetivo: Fazer com que os usuários compreendam o funcionamento de seus 

organismos e suas funções vitais, atrelados ao comprometimento pelo efeito 

nocivo das drogas. Principalmente do álcool, após a ingesta contínua e por 

tempo prolongado pode afetar o cérebro e o fígado, levando-os assim a 

desenvolverem as hepatites e consequentemente a ascite. 

 

Ferramentas metodológicas: notebook  

Avaliação: Os usuários debateram bastante sobre o assunto, esclarecendo 

dúvidas e dificuldades quanto aos problemas de saúde que foram provocados 

pelo uso frequente do álcool e outras drogas. Elucidamos a importância da 

proteção e prevenção pelo uso de preservativos nas relações sexuais, dos 

cuidados e atenção com os materiais perfuro-cortantes e do não 

compartilhamento de escovas de dentes. Os mesmos trouxeram experiências 

próprias de danos e riscos que correram sob efeito do álcool e outras drogas. 

Eles relataram como acabaram se expondo à essas doenças e só se deram 

conta do que fizeram no dia seguinte. 

 

Data: 10/08/2015 

Atividade realizada: Trabalho realizado sobre o tema: “ Hepatite B”.  

Apresentação de um documentário do Dr. Drauzio Varella. 

Objetivo: Conscientização sobre importância do uso do preservativo. Tendo 

esse método como única forma de prevenir doenças sexualmente 

transmissíveis.  

Ferramentas metodológicas: Notebook e debate sobre o tema. 

Avaliação: Os usuários debateram o tema abordado, relatando como acabam 

se expondo de maneiras descontroladas e que por vezes, esquecem de usar o 

preservativo. Acrescentaram que por muitas vezes tem que se prostituírem para 

comprar suas drogas e com isso, muitos não usam o preservativo. Também 

temem muitas vezes, de realizarem exames de sangue, pelas doenças que 

poderão lhes serem diagnosticadas. Eles têm o maior medo de contrair o HIV, 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQtwIwAGoVChMIzZayrejqxgIVwzk-Ch2W9Q1K&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dw8Pp6KmIMu0&ei=232tVY29FsPz-AGW67fQBA&usg=AFQjCNESJmJaaZBytznhmgOk_4cOvxJ4zA


pois não sabem como vão lidar com o resultado, acreditam que a hepatite 

mesmo sendo tão danosa quanto o HIV, pelo menos tem cura e tratamento. O 

Resultado foi bastante satisfatório pois, grande parte do grupo conseguiu fazer 

uma boa reflexão sobre o assunto. 

 

Data: 17/08/2015 

Atividade realizada: O que é a “Hepatite A” e como isso afeta a saúde e bem 

estar? 

Objetivo: Provocar, sensibilizar os usuários da importância do tratamento e 

conscientizá-los sobre os cuidados da higienização correta das mãos e também 

dos alimentos. Ensinando a forma e a maneira correta de lavar as mãos. Assim 

como, ter cuidados com a água que consumimos, principalmente com 

higienização do banheiro que usamos. Porque este tipo de Hepatite só pega pela 

contato oral-fecal. 

Ferramentas metodológicas. Notebook 

Avaliação: Os usuários trouxeram à discussão, os sintomas que a doença 

causa, quanto ao mal-estar, desconforto e dores estomacais que ela pode 

causar, principalmente aos danos causados à parede do estomago e ao fígado, 

pela demora no diagnóstico.  O usuário JB.260 relatou que “já tive essa doença 

e sofri com demora do clínico em dar o diagnóstico correto” (SIC). O tratamento 

consiste na ingestão de grande quantidade de líquidos e repouso no período 

inicial da doença. Sendo necessário cozinhar bem os alimentos e ferver a água, 

caso essa não tenha sido tratada. É preciso lavar bem as mãos antes das 

refeições e os alimentos antes de serem ingeridos. 

Data: 24/08/2015 

Atividade realizada: Neste grupo foi realizada a exposição do tema: “O que é 

Hanseníase”? Explanando a proposta dos meios de prevenção, de tratamento e 

como lidar com os sofrimentos psicológicos em decorrência da doença. 

Objetivo: O tema foi exposto para que cada um pudesse ter o conhecimento 

sobre a hanseníase, com os esclarecimentos necessários, visando dirimir o 

preconceito acerca da enfermidade, saber sintomas e diagnóstico da doença, 

através de debates e sugestões de como melhorar a situação e melhor forma de 

tratamento.  O tema visou provocar uma reflexão sobre a importância de mudar 

alguns hábitos e informar onde procurar os cuidados de saúde. 



Ferramentas metodológicas: Texto e vídeo sobre hanseníase, notebook e roda 

de conversa.   

Avaliação: Na discussão eles puderam expor o que sabiam sobre o tema e tirar 

dúvidas a respeito da doença, desmistificando e minimizando o preconceito de 

fazer o exame confirmatório da doença. De acordo com fala do usuário Ramos, 

ter a doença foi difícil lidar e fazer tratamento, mas que a família o ajudou 

bastante. Ao refletirmos juntos vimos que eles podem fazer escolhas e 

mudanças diferentes para uma melhor qualidade de vida, fazendo coisas 

simples como ir à unidade de saúde mais próxima de sua casa caso haja 

suspeita da doença. 

 

Data: 31/08/15 

Atividade realizada: Roda de conversa sobre tabagismo. No dia 29/08 foi o dia 

mundial de combate ao Tabaco. 

Objetivo: Esclarecer aos usuários os danos e as consequências negativas que 

essa droga traz a saúde. O cigarro tem trazido muitos danos à saúde, a cada 

ano tem aumentado número de mortes entre homens e mulheres, devido aos 

danos nocivos ao organismo causados por essa droga. E essas mortes são 

consideradas como Mortes Evitáveis.  

Ferramentas metodológicas: Notebook, vídeo sobre o tema e roda de 

conversa. 

Avaliação: O grupo reconheceu a importância de tentar diminuir o uso desta 

droga, que de acordo com eles, o tabagismo traz mais danos a sua saúde que o 

crack e o álcool. Porque eles não conseguem ficar sem usar o cigarro. Relataram 

tudo o que sentiam, ansiedade raiva, frustrações que levam ao uso do cigarro e 

outras drogas. Mas que segundo alguns, funciona como alivio da ansiedade e 

do stress, e que naquele momento, o cigarro tem o efeito similar ao de um 

calmante. Alguns usuários verbalizaram o desejo em reduzir o uso desta droga, 

inicialmente dentro do espaço, visando também a redução dos danos causados 

por ela. 

 

Grupo: Boa Noite 

Facilitadores: Helder, Edson, Jefferson, Renato, Rachel e Paulo.  

 



Data: 04/08/2015 

Atividade realizada: Dinâmica do resta um, a brincadeira da dança das 

cadeiras, onde dançando até parar a música e sentam na cadeira, até restar 

apenas um.  13 usuários participaram. 

Objetivo: trazer momentos descontraídos através de atividades lúdicas 

proporcionar um ambiente alegre e divertido. 

Ferramentas metodológicas: cadeiras, som, usuários e equipe interagindo na 

construção da atividade. 

Avaliação: observou-se que todos se divertiram, de forma respeitosa e 

interagindo positivamente com a equipe.  

 

Data: 06/08/2015 

Atividade realizada: Roda de conversa trabalhando as regras do espaço.  

Objetivo: sensibilizar e refletir sobre a importância das regras em nossa vida. 

Ferramentas metodológicas: cadeiras, usuários e equipe interagindo na 

construção da atividade. 

Avaliação: observamos os usuários participativos na construção das reflexões.  

 

Data: 08/08/2015 

Atividade realizada: Dinâmica das cores – 13 usuários participaram, cada um 

escolhe um bombom de uma cor e cada cor significa uma personalidade. O 

participante reflete se tem a haver com a sua. Também foi informado da saída 

da educadora Rachel do Programa ATITUDE. 

Objetivo: trabalhar o autoconhecimento de forma lúdica. 

Ferramentas metodológicas: cadeiras, sofá, ventilador, usuários e equipe 

interagindo no processo.   

Avaliação: observa-se que os usuários participam de forma positiva, trazem fala 

de estímulo na busca de novos objetivos para a educadora Rachel. 

 

Data: 10/08/2015 

Atividade realizada: Dinâmica do incômodo, é passado uma bola de forma 

aleatória e quem recebe a bola fala de seus incômodos dentro do espaço, 

pontuamos sobre a importância de respeitar a fala do outro.   

Objetivo: diluir vários incômodos no espaço e criar um ambiente harmonioso. 



Ferramentas metodológicas: sofá, usuários e equipe interagindo neste 

processo. 

Avaliação: percebemos alguns usuários intolerantes uns com os outros antes 

da dinâmica, porém, após a atividade, percebemos que o clima da casa ficou 

bem descontraído.  

 

Data: 11/08/2015 

Atividade Realizada: Reflexão sobre o dia do estudante – Realizada uma 

rodada de apresentação devido à presença de dois usuários novos, antes do 

início da atividade.  

Objetivo: refletir sobre o dia do estudante e a importância da educação em 

nossas vidas. 

Ferramentas metodológicas: Equipe e usuários. 

Avaliação: Os usuários gostaram da atividade e lembraram do tempo da 

primeira escola, a comunidade, os professores e os colegas de turma. 

 

Data: 12/08/2015 

Atividade realizada: Dinâmica da pipoca, 13 usuários participaram, foram 

orientados a repetir a canção e os movimentos, de forma bem descontraída.   

Objetivo: Trabalhamos memorização, atenção, respeito, trabalho em equipe e 

diversão.  

Ferramentas metodológicas: usuários e equipe interagindo neste processo.  

Avaliação: observa-se que antes da dinâmica alguns usuários estavam 

desmotivados e com a autoestima baixa, porém após a atividade fazem falas 

positivas trazendo a importância de buscar sempre estratégias para se auto 

motivar e fazer a diferença em suas vidas. 

 

Data: 16/08/2015 

Atividade realizada: Roda de conversa, tema: uso de drogas dentro do espaço. 

15 usuários participaram.    

 

Objetivo: sensibilizar os usuários sobre os cuidados com o espaço e com todos 

que fazem parte dele; refletir qual a necessidade do uso de SPA’s dentro do 

espaço.  



Ferramentas metodológicas: sofá, ventilador, cadeiras, usuários e equipe 

interagindo nesse processo.  

Avaliação: observamos que vários usuários estavam ansiosos com a possível 

entrada de drogas no espaço e fizeram falas positivas em relação a importância 

de sinalizar para equipe quando isso acontecer, pois desestabiliza a organização 

interna daqueles que estão em processo de cuidado. 

 

Data: 17/08/2015 

Atividade Realizada: Roda de conversa – Iniciamos com uma rodada de 

apresentação, depois os usuários falaram de como estava sendo complicado o 

momento de incerteza da continuidade do Programa ATITUDE, também falamos 

sobre alguns comportamentos de usuários que agem de forma negativa no 

espaço e acabam influenciando os colegas. Finalizamos solicitando a 

compreensão de todos em relação aos cuidados e o respeito na casa. 

Objetivo: criar um espaço onde os usuários possam se expressar em suas 

verdades e perceber a importância desse espaço de cuidado.       

Ferramentas metodológicas: usuários e equipe no processo de socialização 

de suas verdades. 

Avaliação: Os usuários demonstraram interesse e participaram da atividade. 

 

Data: 18/08/2015 

Atividade realizada: Leitura e reflexões sobre a música Pontes Indestrutíveis 

do cantor Charlie Brow Jr, que traz a importância de conhecer e buscar novas 

possibilidades. 

Objetivo: sensibilizar todos sobre a valorização das oportunidades em suas 

vidas e fortalecer a autoestima.  

Ferramentas metodológicas: cadeiras, usuários e equipe na construção da 

atividade proposta. 

Avaliação: observamos os usuários participativos na construção das reflexões, 

dois usuários não participaram devido estarem no curso. 

 

Data: 19/08/2015 

Atividade Realizada: Roda de conversa – Iniciamos com uma rodada de 

apresentação, depois os usuários falaram dos colegas que foram desligados e 



trouxeram opiniões diversas dos casos. Também falamos sobre a importância 

de manter o foco e respeitar os limites do corpo dentro e fora do ATITUDE. 

Objetivo: criar um espaço aberto para o diálogo, onde os usuários possam se 

expressar de forma respeitosa.       

Ferramentas metodológicas: usuários e equipe no processo de socialização. 

Avaliação: Os usuários demonstraram interesse em dialogar e trouxeram falas 

positivas. 

 

Data: 20/08/2015 

Atividade realizada: Dinâmica do recordar momentos positivos, 9 usuários 

participaram. 

Objetivo: sensibilizar e refletir resgatando lembranças positivas em sua vida. 

Ferramentas metodológicas: cadeiras, equipe e usuários interagindo nesse 

processo.  

Avaliação: observa-se que vários usuários se colocaram positivamente. 

 

Data: 21/08/2015 

Atividade Realizada: Cine atitude – Globo Repórter – Sobre a população Inca. 

OBS: Os usuários optaram pelo Globo Reporte. 

 Objetivo: Trabalhamos a atenção, a concentração e o exemplo desse povo para 

nossas vidas. 

Ferramentas metodológicas: televisão, equipe e usuários na construção da 

reflexão sobre a reportagem. 

Avaliação: Os usuários estavam tranquilos e participativos, interagindo de forma 

positiva, com a equipe e os colegas.   

 

Data: 24/08/2015 

Atividade realizada: Dinâmica da dança maluca, 15 usuários participaram.  

Objetivo: trabalhar expressão corporal, atenção e descontração. 

Ferramentas metodológicas: Aparelho de TV, aparelho de DVD, caixa de som, 

usuários e equipe interagindo nesse processo. 

 

Avaliação: observamos que os usuários participaram de forma positiva e que 

houve um aumento da autoestima de todos. 



 

Data: 26/08/2015 

Atividade realizada: Reflexão sobre o vídeo “momentos” um curta-metragem 

de Nuno Rocha. Relata a história de um morador de rua vendo seus momentos 

felizes com sua família passando na TV e o reencontro com essa família.  

Objetivo: sensibilizar e refletir sobre as oportunidades e o resgate de seus 

objetivos. 

Ferramentas metodológicas: cadeiras, aparelho de DVD, caixa de som, 

usuários e equipe interagindo nesse processo. 

Avaliação: percebe-se alguns introspectivos, outros se emocionam e trazem 

falas positivas de suas vivências. 

 

Data: 27/08/2015 

Atividade Realizada: Momento saudade – Falamos sobre os pontos positivos e 

negativos do espaço e as perspectivas para a nova casa. Finalizamos com uma 

apresentação das fotos dos momentos vividos nesse espaço ao som de Seu 

Jorge. 

OBS: Os usuários iniciaram a organização dos objetos para a mudança de 

amanhã. 

Objetivo: trazer os pontos positivos e negativos do espaço e as perspectivas 

para a nova casa.     

Ferramentas metodológicas: Computador, TV, som, equipe e usuários 

interagindo nesse processo.  

Avaliação: os usuários demonstram suas expectativas nesse momento de 

mudança.   

 

Data: 31/08/2015 

Atividade Realizada: Roda de conversa -Fizemos uma rodada de apresentação 

devido a presença de usuários novos com uma Dinâmica: 1,2,3 Cumprimenta.  

 Objetivo: Sondarmos os usuários em relação aos novos momentos nesse novo 

espaço.  

Ferramentas metodológicas: equipe e usuários na construção da reflexão  

Avaliação: os usuários estiveram atentos e trouxeram propostas de atividades 

para esse novo espaço.  



 

Oficinas: 

 

Oficina: Culinária 

Oficineira: Chefe Patrícia Barkokebas 

 

Data: 04/08/2015 

Atividade Realizada: torta caramelada de abacaxi com massa, pão salgado e 

torta de cajá. 

Objetivo: proporcionar ao usuário conhecimento específico sobre a culinária 

doce e salgada.  

Ferramentas Metodológicas: batedeira, utensílios de culinários, ingredientes e 

receita. 

Avaliação: todos tiveram ótima participação, colaborando com a execução da 

receita. 

 

Data: 11/08/2015 

Atividade Realizada: bolo de laranja e goiabada e rosca salgada. 

Objetivo: exercitar postura profissional na prática culinária e adquirir boas 

práticas de manipulação de alimentos.  

Ferramentas Metodológicas: batedeira, utensílios de culinários, ingredientes e 

receita. 

Avaliação: a oficina aconteceu de forma positiva, os usuários tiveram a 

oportunidade de vivenciar práticas pertinentes ao cotidiano profissional. 

 

Data: 18/08/2015 

Atividade Realizada: torta de cajá e sonho de padaria. 

Objetivo: proporcionar conhecimento sobre pontos de cozimento e texturas dos 

alimentos.  

Ferramentas Metodológicas: batedeira, utensílios de culinários, ingredientes e 

receita. 

Avaliação: todos participaram positivamente e tiveram a oportunidade de 

acumular conhecimentos do universo culinário. 

 



Oficina: Leitura 

Facilitadora: Damiana 

 

Data: 10/08/2015 

Atividade Realizada: Leitura ensaio sobre o texto o sonho de Alice 

Objetivo: Roda de leitura para que os participantes tivessem noções básicas de 

como se constrói os personagens, as características e personalidades de cada 

uma. O texto fala de educação ambiental e quais fatores equilibram nosso 

ecossistema. A proposta é fazer com que os participantes tenham uma visão 

diferenciada das questões ambientais.  

Ferramentas metodológicas: Texto e papel. 

Avaliação: A avaliação foi realizada em uma roda de conversa das 

possibilidades da realização e construção das peças, os participantes colocaram 

que devido a instabilidade da permanência dos mesmos no programa talvez não 

fosse possível realizar essa montagem. 

 

Oficina: Teatro 

Facilitadora: Damiana 

 

Data: 17/08/2015 

Atividade Realizada: Musicalidade e teatralização  

Objetivo: Trabalhar a técnicas vocais de forma descontraída e dinâmica com 

instrumentos e letras de músicas: Cazuza o tempo não para, Desenho de Deus 

de Armandinho, Faroeste Caboclo de Legião Urbana e Ideologia Cazuza. 

Ferramentas metodológicas: Instrumentos musicais e letras das músicas 

Avaliação: o processo avaliativo foi realizado através da observação onde todos 

participaram, disponibilizadas as letras das músicas tentaram cantar e 

solicitaram outras letras como musicas de Titãs, Daniela Mercury vermelho, 

Cazuza Vida Louca Vida Breve, Gabriel Pensador, Osvaldo Silva, Anderson 

Ferreira música Coração Valente. 

 

Oficina: Confecção de material reciclagem com CD criação de mandala. 

Facilitadora: Damiana 

 



Datas: 24 e 31/08/2015 

Atividade Realizada: Objetivo: Estimular a consciência ambiental trabalhando 

o conceito dos 04 (quatro) R’s: Reciclar, Reutilizar, Reduzir e Repensar e fazer 

a ligação com o texto o sonho de Alice que traz exatamente esse conteúdo. 

Proporcionar o momento crítico de nossas posturas para com o meio ambiente 

e quais as nossas contribuições para com esse ecossistema.  

Ferramentas metodológicas: Impressão de figuras de mandalas, CDs, tintas, 

pinceis e cola branca.  

Avaliação: Foi realizada em uma rodada o que eles/as acharam? O usuário 

JB.1436 diz “é bom porque a gente fica com a cabeça ocupada e não fica 

pensando besteira” (SIC) e uma outra forma avaliativa foi da observação onde 

eles participavam e cantavam já que o som no período estava quebrado. Usuário 

JB.1444 “Damiana a senhora me fez lembrar de tantas coisas boas agora” (SIC). 

Havia usuários na oficina que não tem uma boa frequência nas oficinas e grupos 

da casa e estava nessa oficina como é o caso da usuária JB.1422. 

 

 

 

 

Grupos Realizados Quantitativo Mensal 

Qualidade de Vida 05 

Redução de Danos 03 

Próximo Passo 01 

Direitos Sociais 03 

Grupo Família 04 

Grupo Boa Noite 16 

Total de grupos 32 

 

Oficinas Realizadas Quantitativo  Mensal 

Oficina de Culinária 03 

Oficina de Teatro 01 

Oficina de Leitura 01 



Oficina de Confecção de 

material reciclagem com CD 

criação de mandala 

02 

Total de Oficinas 07 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANÁLISE QUALITATIVADAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO 
CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

5.1 Família 

Neste mês, percebemos a dificuldade de alguns familiares de comparecerem no 

serviço nos dias úteis e nos finais de semana. Realizamos mais contato com os 

familiares por telefone, recebemos mais ligações por parte dos mesmos, pois 

não podiam, devido ao trabalho, comparecer no serviço e outros por morarem 

em outra cidade, como Caruaru e Itambé. 

 

Fortalecemos o acolhimento dos familiares, sendo orientados de como funciona 

o serviço, o perfil do nosso usuário e informações sobre a dependência química. 

Portanto, realizamos atendimentos sistemáticos a família, de maneira individual 

e coletiva, com foco no vínculo. Sensibilizando a família para participar das 

atividades oferecidas no serviço. Dessa forma, observamos que é necessário 

criar estratégias para que a família consiga dar continuidade a construção do seu 

processo de cuidado.  

 

5.2 Saúde  

Neste mês, a parceria com o CAPSad aumentou, pois realizamos mais 

encaminhamentos, devido as demandas. Realizamos encaminhamentos para 

UPA e Hospitais, por uma demanda significativa de queixa odontológica, por 



parte dos usuários. Algumas famílias acompanharam os usuários, mas a maioria 

foi por conta própria.  

 

O consultório de rua esteve presente, como parceiro, pois acompanhou uma 

usuária, JB.1422, para um ultrassom de abdômen total, pois a mesma vinha 

apresentando um aumento abdominal, sem estar gestante.  

 

As doenças sexualmente transmissíveis, como a Sífilis, continuaram sendo uma 

demanda de saúde recorrente, apesar do trabalho por parte da equipe, de 

sensibilização e conscientização da necessidade de praticar o sexo seguro. Os 

usuários que apresentaram a suspeita de ter contraído esta doença, realizaram 

exames de sangue e iniciaram o tratamento. Confirmamos e necessidade de 

criar estratégias para que os usuários possam dar continuidade ao seu processo 

de cuidado, pois a maioria deles vivem em situação de rua e muitas vezes não 

conseguem dar continuidade a este cuidado.    

 

Foram realizados grupos de qualidade de vida com temas diversificados, com 

intuito de levar informações e conhecimentos sobre as práticas de saúde e 

qualidade de vida. A finalidade do grupo é conscientizar e orientar sobre os 

cuidados que o usuário precisa ter com sua saúde. 

 

Em relação à rede de saúde realizamos encaminhamentos a UBS Galba Matos 

de usuários para abrir prontuário, fazer o cartão vacinal e atualização dos 

esquemas para àqueles que já possuíam o cartão. Da mesma forma, para 

marcação de consultas eletivas (clinica, ginecológica e odontologia). Nesta 

mesma UBS articulamos uma consulta para usuária JB.367 com a Dra. Cleuma 

(Odontologista) da unidade de saúde, para o dia 26/08/2015. A mesma queixou-

se de odontalgia e que necessitava de um melhor acompanhamento. Antes desta 

articulação foi emergenciada no Hospital Pan de Areias devido uma infecção e 

abcesso na cavidade bucal, foi realizado tratamento com antibióticos e anti-

inflamatórios. Remetemos alguns usuários a UPA. Realizado encaminhamentos 

ao CTA para realizações de testes rápidos de HIV/Aids e outras infecções 

sexualmente transmissíveis. Encaminhamentos também ao CAPS AD Recanto 



dos Guararapes e CAPS AD José Lucena. Administração de medicações dos 

usuários que fazem uso de psicotrópicos e outros afins. 

 

Foram realizadas ainda neste mês articulações com redes sócio assistenciais, 

com a Secretaria de Saúde de Jaboatão e articulação com PNI de Jaboatão para 

aplicar algumas vacinas nos usuários. Participação de Reuniões com a 

supervisão, com a coordenação e da Assembleia com os usuários. Como rotina 

diária do serviço a realização de triagens e acolhimentos aos novos usuários, 

bem como às retriagens, escutas e atendimentos diários de qualidade de vida. 

 

5.3 Inserção Sócio Produtiva  

Realizamos a construção de currículo, junto ás técnicas de referência, para 

inserção no mercado informal. Muitos usuários conseguem trabalho no entorno 

do serviço, em estacionamentos, lava-jatos e na praia, nas barracas e com 

atividade física. Há na praia um preparador físico que dar oportunidade a alguns 

usuários que trabalhem com o mesmo. Semanalmente acontece a oficina de 

culinária, que representa outra fonte de produtividade e trabalho, como também, 

as oficinas de arte e cultura.  

 

Divulgamos e encaminhamos alguns usuários para cursos profissionalizantes, 

como de jardinagem, promovido pelo Jardim Botânico. 

 

5.4 Cultura, Esporte e Lazer 

A equipe promove semanalmente oficinas, estimulando o acesso aos esportes, 

artes e lazer. No caso das artes, ocorreu a confecção de Mandalas, que também 

inclui tradição e cultura, com seus significados e sentidos.  

 

Durante o fim de semana, continuamos com oficina de Maracatu, facilitada pelo 

educador Levi. Houve também a participação de alguns usuários no Afoxé, em 

Olinda, indicado pela educadora Damiana. A participação dos usuários nesses 

movimentos culturais e da nossa tradição, é de extrema importância, no sentido 

de reconhecimento de nossas raízes e formação pessoal.  



 

Em relação às atividades esportivas, foram realizados, jogos, como o queimado 

e vôlei. A piscina, que serve também para práticas esportivas, só foi utilizada em 

poucos momentos, por estar sem condições de uso.   

 

5.5 Educação 

Neste mês foram inseridos dois usuários, JB.1444 e JB.165, através de Julieta 

Pontual, coordenadora de reinserção sócio produtiva, da Secretaria SDSDH, no 

curso de Administração, no Instituto Shopping Recife, localizado na favela Entra 

Apulso em Boa Viagem. Em relação a alfabetização, continuamos no serviço 

com o Programa Brasil Alfabetizador, através do Paulo Freire, sendo executado 

pelo educador Hélder. 

 

5.6 Assistência Social 

Em agosto demos continuidade a construção do plano individual de atendimento 

(PIA) a partir das demandas dos usuários, visando autonomia, para serem 

capazes de preservar e efetivar seus direitos enquanto cidadãos, contribuindo 

para o fortalecimento dos vínculos familiares, bem como, oferecendo o 

atendimento a esses que se tornam pessoas importantíssimas no processo de 

fortalecimento das relações afetivas e contribuindo para a mediação de conflitos 

no meio familiar.  

 

Encaminhamos diaristas e pernoites para retirada de documentos, na Casa da 

Cidadania e na ação da “Prefeitura com você” em Prazeres, para que assim 

possam ingressar em novos espaços sócio produtivos e para que tenham acesso 

a escolas e cursos profissionalizantes. Avaliamos este serviço de extrema 

importância para os usuários e seus familiares. 

 

Continuamos com as discussões e os estudos de casos, assim como, os 

encaminhamentos técnicos a rede SUS e SUAS, que têm como objetivo estender 

o cuidado do usuário ao atendimento/tratamento de saúde e assistência, 

proporcionando o acesso, para além do acompanhamento psicossocial.  



 

Fortalecemos a presença no BOM DIA, uma espécie de encontro matinal, tendo 

como objetivo reunir os usuários para um primeiro momento de reflexão, onde 

todos da equipe participam. Neste momento também é realizado o repasse das 

atividades que serão realizadas durante todo o dia, no intuito de sensibilizá-los 

a participar dos grupos e oficinas, assim como, no cuidado do ambiente social, 

onde cada um se implicará numa atividade. A tarde é realizado o DESPERTAR 

seguindo o mesmo objetivo, nesses encontros realizamos várias atividades que 

promovem a integração e a socialização, para que esses momentos fiquem 

interessantes e atrativos.  

 

5.7 Avanços e Desafios 

Percebemos como avanços a união da equipe e uma melhora na qualidade de 

comunicação entre os turnos. Ocorreu neste mês uma maior participação da 

equipe na Assembleia, pois o horário e dia foi mudado. Os usuários também se 

fizeram presentes em número significativo na assembleia, para 

questionamentos, reivindicações, elogios e pela busca de informações sobre a 

continuidade do Programa Atitude, como também sugeriram ideias e mostraram 

o desejo de reivindicar sobre a existência do Programa. Observamos a evolução 

dos usuários, na Assembleia, pois se mostraram unidos, mais organizados, 

reflexivos e atuantes. 

 

O bom dia e o despertar foram mais concisos e apresentaram uma linguagem 

única, sendo reforçado para os usuários, reflexões e informes. 

 

Neste sentido, a equipe se mostrou mais clara e objetiva, para que os usuários 

se sentissem seguros sobre as informações que lhe eram dadas sobre o 

Programa ATITUDE no núcleo Jaboatão. 

 

A equipe neste mês precisou estabelecer e articular parcerias com as redes 

SUAS e SUS de forma mais contundente, pois foi necessário encaminhar os 

diaristas, que começaram a vir em dias alternados ao serviço, num esquema de 

rodízio, devido a redução por férias sem reposição de pessoal.  



 

Neste mês, recebemos visitas frequentes da coordenadora de reinserção sócio 

produtiva, Julieta Pontual, da SDSDH, que esteve conhecendo as nossas 

demandas, para que os usuários acompanhados pelo serviço, possam ter o 

acesso ao mundo do trabalho. 

Percebemos a importância da troca de informações do Serviço Social e de 

Psicologia nos grupos, de estar em sintonia e dar continuidade ao conhecimento 

sendo trabalhado no mês.  

O mês de agosto apresentou vários desafios para a equipe, pois aconteceram 

reduções e demissões no quadro profissional, bem como férias coletivas para 

alguns membros da equipe. Assim como também, houve a redução do acesso 

dos usuários ao serviço, pois ficamos funcionando com 15 pernoites e 10 

diaristas. E a equipe com um educador e um técnico social nos turnos diurnos. 

A técnica de qualidade de vida precisou se dividir entre os serviços do Apoio e 

do Intensivo. O acesso ao transporte ficou bastante limitado, não sendo possível 

a realização de atividades externas e visitas domiciliares. O espaço físico foi um 

dificultador para as atividades realizadas, devido a problemas estruturais que 

indicavam condições de precariedades, tivemos falta de alguns materiais de 

expediente, como data show e notebook para realização dos grupos. 

 

Sensibilizamos os usuários, no sentido de se aproximarem de seus familiares, 

dessa forma, realizando pontualmente a escuta e o diálogo com seus familiares, 

dando continuidade a construção do PIA.  

 

Observamos a dificuldade na questão da organização dos usuários em relação 

ao consumo de cigarro, necessitando sempre por parte da equipe escuta e 

intervenção, pois solicitavam saídas diariamente, com esse objetivo. 

 

Tivemos bastante dificuldade com relação a falta de créditos no celular 

institucional, tanto para a articulação de outros serviços da rede, como também, 

para a mobilização das famílias, objetivando o fortalecimento dos vínculos 

familiares para o acompanhamento dos usuários atendidos pelo Programa. 

 



Continuamos de forma sistemática a conscientização dos usuários em relação 

as questões de criminalidade e uso de substâncias psicoativas em torno do 

serviço, reforçando que é um espaço de cuidado e organização.  

 

No que se refere aos avanços e dificuldades do setor de Qualidade de Vida 

podemos verificar que a pesquisa do Ageu Magalhães para detectar doenças 

sexualmente transmissíveis, vem contribuindo com as atividades do “grupo de 

qualidade de vida” como: Orientação, informação, prevenção e 

encaminhamentos para tratamento das doenças acima citadas. Ressaltando a 

importância que foi a pesquisa para os usuários no diagnóstico de algumas 

doenças e na sensibilização dos mesmos quanto ao tratamento de saúde. A 

pesquisa foi de grande contribuição e trouxe muitas informações acerca dos 

cuidados de saúde. A pesquisa este mês foi concluída no Programa Atitude. 

Diante dos resultados foi muito positivo, apesar que junto com equipe deste 

apoio vem trabalhando na sensibilização dos usuários procurarem a rede de 

saúde, para tratamento quantos as DST. 

 

A unidade de acompanhamento às DST`s/AIDS, tem apresentado dificuldades 

quanto aos atendimentos da parte clínica e do infectologista. Porque nesta 

unidade só há um especialista para atender toda rede de Jaboatão dos 

Guararapes. 

 

Suprimir a dificuldade do usuário mediante inexistência de passagem, da 

distância do serviço para as redes de saúde do Município e em razão da falta de 

documentos para realização de exames, que alguns usuários não possuem. 

 

Dificuldades nos atendimentos no Hospital Jaboatão Prazeres, com falta de 

médicos no atendimento da emergência clínica e odontológica. E também pela 

falta de materiais para realização de alguns procedimentos que deveriam ser 

realizados pela unidade, deixando de atender às necessidades básicas da 

população. Também tenho encontrado dificuldades na UPA DA SOTAVE. No 

atendimento Odontológico aos usuários que apresentam Odontalgia. A equipe 

de plantão diz que não irá atender por falta de material.  

 



A Policlínica Carneiro Lins tem dificuldades na realização de exames básicos 

para atendimentos aos usuários que dela necessitam, onde a mesma só vem 

entregando apenas 10 fichas por dia para realização desses exames. Segundo 

usuários, para serem atendidos lá, tem que chegar as 2:00h da madrugada. E 

principalmente para médicos especializados a exemplo do Pneumologista. 

Encaminhei um usuário para fazer marcação nessa unidade ele não conseguiu, 

devido a agenda do médico. O usuário está com encaminhamento para este 

especialista. Depois de tantas dificuldades, conseguiu falar com o serviço social 

da Policlínica que agendou um atendimento para o Pneumologista na Policlínica 

Mariinha Melo, no Bairro de Vila Rica. Também colocam muito dificuldades 

devidos aos usuários não possuírem documentos. 

 

Dificuldades para articulação com a rede de saúde para avaliação e consulta 

com Médico Psiquiatra no acompanhamento aos usuários que dela necessitam. 

O CAPS-AD de Prazeres (Recanto dos Guararapes), tem encaminhado alguns 

usuários para atendimento psiquiátrico na Policlínica de Jardim Jordão. Devido 

às constantes demandas. 

 

6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 
6.1 Atendimento individual 

O Usuário, JB.97, morador da área do Pacheco, é acompanhado pelo serviço 

desde 2012, fazia uso de múltiplas drogas, iniciando com a maconha aos 13 

anos de idade e aos 15 anos o crack. Desde sua entrada até a presente data, o 

usuário já passou pela modalidade pernoite e diarista, no Apoio Jaboatão e 

ficando no Intensivo Jaboatão por um curto período de tempo, em consequência 

de sua intolerância as regras do serviço. A principio tinha seus vínculos familiares 

bastante fragilizados. 

 

O que torna esse caso interessante, foram as evoluções que o usuário passou, 

ao acompanha-lo na rua, fala do resgate familiar e da conquista de seu espaço 

na comunidade. No momento, com o suporte de sua mãe, montou um lava jato, 

nas proximidades de sua residência, e como a demanda cresceu ofertou 

emprego (informal) a outro usuário, que lhe dá suporte em dias de grande 



movimento. Em relação ao uso de substâncias psicoativas, vem em um uso 

esporádico da maconha, o que não interfere em seu cotidiano. 

 

A usuária ANR JB.04 é acompanhada pelo ATITUDE nas Ruas desde 

23/07/2014. Durante este período, passou por diversas mudanças 

comportamentais e na relação com substâncias psicoativas (sobretudo, crack e 

álcool). No início do seu acompanhamento, a usuária apresentava-se bastante 

desorganizada, emagrecida, com higiene pessoal inadequada, vínculos 

familiares bastante fragilizados e com uma imagem negativa de si mesma. 

Atualmente, a usuária, apesar de oscilar períodos de organização e fases de uso 

intenso, tem desenvolvido diversas estratégias de redução de danos. Melhorou 

a crítica de sua relação com as drogas, desenvolveu algumas formas de cuidado, 

passou a cuidar melhor de sua higiene e alimentação. Além disso, fortaleceu os 

vínculos com suas filhas e manter-se próxima a elas tem sido, também, uma 

estratégia de cuidado. Contudo, a usuária tem dificuldade de cumprir 

encaminhamentos fora de sua comunidade, como a retirada de seus 

documentos, por exemplo, e tem sido estimulada neste sentido. 

 

6.2 Abordagem nas ruas 

Foram realizadas as abordagens de rotina. As equipes, estando presentes nas 

áreas nas quais acontecem as intervenções, estiveram em contato com usuários 

e população informando sobre os serviços, esclarecendo a proposta do 

Programa, falando de cuidado e de estratégias de redução de danos e 

distribuindo insumos de cuidados básicos (preservativos).  

 

Reforça-se que, dada à extensão dos territórios, as equipes têm focado suas 

ações em pontos estratégicos, neste mês, nas áreas de Cajueiro Seco, Ibura 

(Vila dos Milagres), Jardim Piedade, Setúbal, Piedade, Candeias e Prazeres. 

 

6.3 Mapeamento do território 



Os mapeamentos referem-se aos reconhecimentos do território e identificação 

de equipamentos para possíveis articulações, locais com necessidades de ações 

e intensificação das intervenções das equipes. Abaixo seguem as localidades 

mapeadas pelas equipes. Mapeamento realizado na área de Cavaleiro, Barra de 

Jangada, Pacheco e Guararapes. 

 

 

 

6.4 Articulação com a rede 

Na perspectiva de fortalecimento e pactuação com a rede SUS/ SUAS e as 

demais organizações, as equipes mantiveram diálogos com diversos 

equipamentos da Rede. Entre eles: CRAS (Barra de Jangada, Curado II, 

Cavaleiro, Pina, Ibura), PSF (Djalma de Holanda Cavalcanti- Brasília Teimosa), 

CTA, CAPS AD (Recanto dos Guararapes) ONG (Escolinha de Futebol do 

Pacheco, Clube de Mães da Mustardinha), Conselho Tutelar (Curado II, 

Jaboatão Centro), CAPS (Transtorno Livremente- Setúbal), Centro Pop de 

Jaboatão, Hospital da Restauração, Equipe do Presidio Feminino Bom Pastor. 

 

Ratifica-se que estas articulações tiveram objetivos diversos, tais como a 

garantia de direitos sociais dos usuários, esclarecimentos acerca dos serviços 

prestados pelo ATITUDE e os demais equipamentos, elaboração de cronograma 

e planejamento de ações dos serviços da rede, discussão de casos e 

encaminhamentos, entre outros. 

 

6.5 Palestras/seminários 

No dia 06/08 realizado um dialogo sobre o Papel do Programa ATITUDE, no I 

Seminário Internacional de Organização Popular: Pensando Resistências, 

Construindo Territórios, na Ilha de Deus (Imbiribeira). No dia 17/08 foi realizada 

palestra na Escola Estadual Marízia, em Barra de Jangada. Na ocasião foi 

facilitado um diálogo sobre drogas e sobre o Programa ATITUDE com alunos de 

várias turmas. Por fim, no dia 25/08, realizamos palestra para adolescentes 



reeducandos do CENIP (Centro de Internação Provisória da FUNASE), também 

com o objetivo de discutir a temática das drogas, cuidado e outros temas 

transversais.  

 

6.6 Oficinas educativas 

No dia 13/08 foi ministrada uma capacitação para os técnicos redutores de danos 

do projeto REDUZ, do Município de Jaboatão dos Guararapes. Na ocasião, foi 

realizado um diálogo sobre a atuação em território, as práticas e especificidades 

desta atuação, atendimento e suas modalidades e acolhimento nas ruas. Em 

continuidade a esta atividade, nos dias 18, 21 e 25 do mês de Agosto, equipes 

da manhã e da tarde do ATITUDE nas ruas receberam, em cada uma destas 

datas, duplas de redutores de danos do REDUZ para acompanhar as atividades 

no território e receber orientações sobre esta prática. 

 

6.7 Ações Integradas de Impacto  

No dia 14/08, a equipe participou da Ação de Impacto “Conexão Comunidade”, 

realizada no entorno da Igreja do Pina, gerando a divulgação do Programa 

ATITUDE, assim como, orientações a usuários de drogas e articulação de rede 

com o CRAS do Pina. É importante ressaltar que está ação contou com a 

presença da Estação do Governo Presente, o Instituto JCPM e a Igreja do Pina. 

Ainda neste sentido, foram realizadas ações no “Dia Municipal da Família”, 

realizado no dia 20/08 no Viaduto Geraldo Melo, em Prazeres e, na mesma data, 

em duas praças da UR 01, no Ibura. 

 

 

7.  DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

Iniciamos o mês de agosto de forma atípica com alguns funcionários de férias e 

em reunião com a executora ficou acordado que iriamos diminuir o quantitativo 

de usuários diaristas, visto a casa não estar apresentando estrutura adequada 

para o devido acolhimento. 

 



Após as reuniões ocorridas no IEDES, ficou acordado o desligamento de alguns 

funcionários, tal avaliação para a finalização foi ocorrida em conjunto. Após feita 

todas as falas e finalizado o processo de desligamento, a equipe ficou bastante 

apreensiva e sensibilizada com as demissões, fato que foi trabalhado em reunião 

técnica deixando todos a vontade para expressarem seus sentimentos. 

 

Seguimos o mês de agosto realizando alguns grupos e atividades, pois como já 

citado, alguns funcionários estavam de férias e outros desligados, o que implica 

em dizer que as metas não foram alcançadas neste mês. 

Foi realizado colegiado onde o objetivo foi a fala das coordenações sobre a 

situação que o núcleo Recife está passando atualmente. 

 

A partir da redução da equipe do Atitude Nas Ruas, foi retirado um veículo, 

estando a apoio apenas com um carro de placa OYS 6439.   

Ainda no trato sobre a redução foi desligado motorista do intensivo, o que deixou 

o núcleo de Jaboatão no domingo sem opção de transporte, tal fato nos deixa 

vulnerável, porém estamos tentando algumas estratégias com os familiares dos 

usuários. 

 

Houve também o desligamento da Técnica de Qualidade de Vida do intensivo, a 

profissional do apoio acumulou as atividades do equipamento citado acima. 

 

Neste mês dois usuários iniciaram um curso na área de administração e vendas, 

tal curso está sendo realizado no Instituto shopping (Recife), articulação 

realizada por Julieta, porém estamos encontrando um pouco de dificuldade no 

que se refere ao transporte, pois por vezes temos que levar e buscar os usuários 

o que nos traz um aumento no combustível e um desdobramento para adequar 

as outras atividades já existentes. 

 

Participamos da reunião na sala de situação da prefeitura de Jaboatão, da 

câmara de ordem, na ocasião ficou acordado que no dia 29-09 no Viaduto 

Geraldo Melo acorrera o encontro da cidadania envolvendo a rede municipal. 

 



Apesar da redução da equipe, algumas atividades não deixaram de acontecer, 

a equipe potencializou o acesso a rede, realizando assim vários 

encaminhamentos para outros equipamentos. 

 

Durante a assembleia sempre partilhamos com os usuários os acontecimentos 

relacionados a casa e sempre os emponderando dos processos ocorridos. 

 

Um ponto que vale a pena salientar foi que a equipe de Gestão da Secretaria se 

colocou a disposição para participar de reuniões técnicas nos equipamentos, 

para dar suporte e realizar escuta a equipe. 

 

A Supervisão vem atuando junto a equipe com o principal objetivo de planejar e 

desenvolver estratégias para que o funcionamento do Centro ocorra de forma 

diretiva e propositiva às demandas surgidas, contribuindo com o bom 

desenvolvimento dos diversos setores. Orientar a equipe a desenvolver suas 

atividades dentro de determinadas normas para alcançar os objetivos do serviço. 

 

Diante da situação de crise financeira nacional, onde nosso centro foi afetado 

por demissões, reduções de funcionários e férias coletivas. Gerando em nosso 

efetivo “o fantasma da insegurança” sobre a continuidade do Programa 

ATITUDE, esse momento exigiu da supervisão uma conduta mais proativa, no 

sentido de fortalecer a equipe e acolher os sentimentos que permeiam a atual 

conjuntura. A comunicação interna é o ponto de partida para o alinhamento de 

nossas práticas, sendo um dos pilares para que os fazeres técnicos sejam 

menos destoantes possíveis. As pequenas reuniões de turno não aconteceram 

como nos meses anteriores pois estávamos funcionando apenas com a equipe 

mínima, para que não houvesse prejuízos nas discussões de casos, como 

estratégia foi realizada de forma individual com os técnicos e educadores sociais. 

Evidencio como positivo a integração da equipe, visto que os profissionais se 

doaram para que a qualidade do atendimento fosse minimamente atingida. Um 

dificultador para que o andamento de alguns encaminhamentos seja efetivado 

de forma mais rápida é a falta de créditos no aparelho telefônico.   

 



05, 12, 19 e 26/08/15 - Reunião técnica onde discutimos sobre o funcionamento 

do serviço, relações interpessoais da equipe, estudo de casos e os possíveis 

encaminhamentos.  

19/08/15 – 1° Reunião da câmara temática de Cultura de Paz. 

21/08/15 – Reunião com as equipes do ATITUDE Nas Ruas. 

28/08/15 – Mudança de espaço físico do Centro. 

 

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

NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 

 

DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCAL 
PARTICIPANT
ES 

PAUTA 
DA 
REUNIÃ
O 

ENCAMINHAMENT
OS 

04-
08 

colegiado CEPAD 

Coordenadores 
de núcleo, 
coordenadores 
técnicos, Rafael 
West e Malu 

Discurssã

o 

situação 

núcleo 

Recife 

Não houve 
encaminhamento 

17-
08 

Camara 
Tematica 

Sala de 
situação 
Prefeitura 
Jaboatão 
dos 
guararape
s 

Gestores do 
Secretaria de 
Politicas sobre 
drogas 
representantes 
da rede sócio 
assitencial 

Encontro 

da 

cidadania 

Organizado encontro 
da cidadania para 
29-09 no viaduto 
Geraldo Melo 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DAT
A 

LOCAL 
PARTICIPANT
ES 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENT
OS 

05/08 

Centro de 
Acolhiment
o e Apoio 
Jaboatão 

20 

Pauta 

administrativa – 

processos diários 

da unidade; 

Discussão dos 

casos em 

acompanhament

os. 

Direcionamento dos 
casos discutidos 



 

12/08 

Centro de 
Acolhiment
o e Apoio 
Jaboatão 

19 

Pauta 

administrativa – 

processos diários 

da unidade; 

Discussão dos 

casos em 

acompanhament

os. 

Direcionamento dos 
casos discutidos 

19/08 

Centro de 
Acolhiment
o e Apoio 
Jaboatão 

20 

Pauta 

administrativa – 

processos diários 

da unidade; 

Discussão dos 

casos em 

acompanhament

os. 

 

Direcionamento dos 
casos discutidos 

26/08 

Centro de 
Acolhiment
o e Apoio 
Jaboatão 

20, contando 
com a 
participação da 
consultoria  

Pauta 

administrativa – 

processos diários 

da unidade; 

Discussão dos 

casos em 

acompanhament

os. 

 

Direcionamento dos 
casos discutidos 

 

c. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 

DAT
A 

ATIVIDA
DE 

LOCA
L 

PARTICIPANT
ES 

PAUTA 
DA 
REUNIÃ
O 

ENCAMINHAMENT
OS 

      



      

      

  

 

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

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS - 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 04 

REUNIÃO INTERSETORIAL 01 

ESTUDO DE CASO 04 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS - 

CONSULTORIA 01 

REUNIÃO COM A EXECUTORA - 

TOTAL 10 

  

 

8.1. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / 

PERNOITES: 

 

9. DETALHAMENTOQUANTITATIVODOSDADOSDO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO E APOIO 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO  02 01 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 04 

TOTAL DE 

PESSOAS QUE 

PERNOITARAM 

TOTAL DE USUÁRIOS 

ATENDIDOS 

(Atendimentos 

individuais) 

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

34 107 06 

AÇÕES 
META 
MÍNIM
A 

METAS 
EXECUTADAS 



 

TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 

10 55 65 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

01 02 02 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

03 0 03 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

Orientação Sexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

96 05 2 107 

Identidade de Gênero 

Travesti Transexual Total 

Acolhimento dia (Total de atendimentos no 
mês) 

900 
atend. 
Mês 

802 

Acolhimento Noturno (Pernoites Mês) 

450 
atend. 
Mês 
(15 por 
noite) 

430 

Sex

o 

Usuários por Sexo e Faixa Etária 

0 a 

11 

12 a 

17 

18 a 

23 

24 a 

29 

30 a 

40 

41 a 

59 

60 em 

diante 

Não 

informado 

Tot

al 

M 0 2 22 28 29 10 0 0 91 

F 0 0 6 6 3 1 0 0 16 

Tota

l 
0 2 28 34 32 11 0 0 107 



02 0 02 

 TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

 Cor/Raça Total 

Preta Branca Parda Amarela Indígena Não 

informado 
107 

20 28 56 02 01 0 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Situação Socioeconômica Qtd 

SEM RENDA 86 

1/4 SALÁRIO MÍNIMO 02 

1/2 SALÁRIO MÍNIMO 05 

1 SALÁRIO MÍNIMO 09 

2 SALÁRIOS MÍNIMOS 04 

3 SALÁRIOS MÍNIMOS 01 

ACIMA DE 3 SALÁRIOS 

MÍNIMOS 
0 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL 107 

TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

  

 

Grupos Operativos Meta Mínima - 04 

Grupo Psicólogo 03 

Grupo de Serviço Social 04 

Grupo de Qualidade de Vida 05 

Total 12 

Atendimento Individual Meta Mínima - 50 

Atendimento Assistente Social 124 

Atendimento Psicólogo 208 

Atendimento Qualidade de Vida 112 

Total 444 

AÇÕES 
Meta 
Mínima 

Metas Executadas 

Oficinas 15 06 

Atendimento à Família 50 36 

Grupo Família 4 04 

Demanda de Atendimento TOTAL 



TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

Motivação Total 

Crack 92 

Álcool 10 

Maconha 2 

Cocaína 0 

Outros 3 

Total Geral 107 

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

Tipo Total 

Espontânea 51 

Aproximação de rua 02 

ATITUDE nas Ruas 11 

Rede SUAS 10 

Rede SUS 08 

Segurança Pública 03 

Conselho Tutelar 0 

Ministério Público 0 

Mídia 0 

Outro Usuário 22 

Outra Origem (Quais?) 0 

Atendimento de Triagem, Acolhimento de novos Usuários e 

Usuários Re-acolhidos 
35 

Atendimento Individual à Família 19 

Visita Domiciliar 0 

Assembleia 04 

Atendimento no Território (em conjunto com o ATITUDE nas 

Ruas) 
0 

Outros/Quais? 0 

TOTAL GERAL 58 



0800 (OUVIDORIA) 0 

Poder Judiciário 0 

Total Geral 107 

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

 

 

TABELA X - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 0 

AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO 0 

AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL 0 

AFASTAMENTO USO DE DROGAS 03 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 03 

OUTROS (03-Abandono) 03 

TOTAL 09 

Áreas Integradas de Segurança Quantidade 

AIS 01 10 

AIS 02 03 

AIS 03 20 

AIS 04 02 

AIS 05 08 

AIS 06 51 

AIS 08 01 

AIS 09 01 

AIS 10 05 

AIS 11 02 

AIS 13 01 

AIS 14 02 

AIS 19 01 

Total Geral 107 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 



TABELAXI – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 54 

NÃO 53 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 107 

 

 

 TABELA XII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 REDE SUAS QUANT. 

CRAS 01 

CREAS 0 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO DE RUA 

20 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 08 

ALUGUEL SOCIAL 0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 03 

CONSELHO TUTELAR 0 

CENTRO DA JUVENTUDE 0 

OUTROS  0 

TOTAL 32 

 REDE SUS QUANT. 

NASF 0 

PSF/UBS 0 

SIM 76 

NÃO 31 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 107 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 69 

NÃO 38 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 107 



CTA 06 

CAPS II 0 

CAPS III 0 

CAPS Adi 0 

CAPS AD 07 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 0 

POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 02 

HOSPITAL GERAL 11 

UPA 09 

OUTROS (01-Laboratório Julião) 01 

TOTAL 36 

  

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 0 

DHPP 0 

JUDICIÁRIO 02 

MINISTÉRIO PÚBLICO 0 

AGÊNCIA DO TRABALHO 0 

GOVERNO PRESENTE 0 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 08 

INSS 0 

ONG 0 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 03 

OUTROS (01-Narcóticos Anônimos; 02-
Prefeitura com você/Jaboatão dos 
Guararpes; 01-Escola Galba Matos) 

04 

TOTAL 17 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 01 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 02 

TRABALHO INFORMAL 0 

TRABALHO FORMAL 0 

OUTROS 0 

TOTAL 03 



10. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇÕES 
META 
MÍNIMA 

METAS EXECUTADAS 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 129 

ABORDAGENNAS RUAS (PESSOAS) 600 323 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 05 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 17 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 9 03 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 9 0 

AÇÕES 
METAS EXTRAS 
EXECUTADAS 

BUSCA ATIVA 04 

VISITA DOMICILIAR 09 

ABORDAGEM DE RUA 09 

REUNIÕES 02 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 03 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 0 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 09 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 09 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 82 

OUTRAS AÇÕES 05 

AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO 
REALIZADAS 

02 

TOTAL 134 



 
 
 
 
11.CONSIDERAÇÃOESFINAIS 
Seguimos o mês de agosto, realizando algumas atividades e acompanhamentos. 

Foi notório uma baixa na autoestima da equipe, porém tal situação vem sendo 

trabalhada diariamente. Estamos apresentando dificuldades no que se refere a 

incerteza do futuro deste serviço, pois muitas conversas rondam a equipe. A 

gestão vem a todo custo estando muito junto de todos, fortalecendo assim a 

atuação e condução técnica dos usuários. 

Temos contado com o suporte da executora que sempre está presente na 

reunião técnica e nos dando o suporte quando necessário. 

 
Manassés Manoel dos Santos 
Diretor Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
ATITUDE nas Ruas 
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_______________________________________ 
Manassés Manoel dos Santos 
Diretor Presidente IEDES 
 

 

13. ANEXOS 
 

QUADRO DE CIs – AGOSTO/2015 (ACOMPANHAMENTO) 

ITEM Nº DA CI DATA ASSUNTO SITUAÇÃO 

01 145 03/08 CHIP INVÁLIDO ATENDIDA 

02 146 03/08 

CONSERTO DO 

AR 

CONDICIONADO 

PENDENTE 

03 147 04/08 
RELÓGIO DO 

GÁS 

PARCIALMENTE 

ATENDIDA 

04 148 04/08 
CONSERTO DO 

LIQUIDIFICADOR 
PENDENTE 

05 149 19/08 

CASO DO 

FUNCIONÁRIO 

JEFFERSON 

MOACIR 

ATENDIDA 

 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO  

 NÚCLEO: Jaboatão                 MÊS/ANO: Agosto/ 2015 



 

1. APRESENTAÇÃO 

Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

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

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

prática profissional, qualificando o serviço ofertado.  

 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

Endereço: Rua D. Maria José Amaral Leite, 489 Candeias - Jaboatão dos 

Guararapes. 

Telefones de contato: 3468-0058 / 89235524 

E-mail da instituição: atitudeintensivo.jaboatao@gmail.com 

Executora: IEDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA 
PRISCILA CRISTINA LINHARES DE 

CARVALHO 

SUPERVISÃO MARCIA CRISTINA DA SILVA 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA CRISTINA CHAGAS PATRIOTA 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA DENISE DE FARO FERNANDES 

TÉCNICO EM SERVIÇO 
SOCIAL 

ELISANGELA VICTOR 



TÉCNICO EM SERVIÇO 
SOCIAL 

LAIS BOTELHO 

TÉCNICO EM SERVIÇO 
SOCIAL 

HELLEN SUSY DA SILVA RAMOS 

TÉCNICO EM QUALIDADE 
DE VIDA 

ANNE CRISTINA VERÇOSA 

CUIDADORES CRISTIANE LINS DE LIRA 

CUIDADORES IVANEIDE MARIA DOS SANTOS 

EDUCADOR SOCIAL MARCIA MARIA DE OLIVEIRA 

EDUCADOR SOCIAL CRISTIANO JOSÉ DA SILVA 

EDUCADOR SOCIAL 
DAYANE PATRICIA BOYER OLIVEIRA DE 

MORAES 

EDUCADOR SOCIAL EDVAN SATURNINO MARTINS 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

MAYARA SUELLE MARIA DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLAUDIA XAVIER DE OLIVEIRA BEZERRA 

AUXILIAR DE COZINHA MARIA JOSE DOS SANTOS DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLÁUDIA LIMA 

SERVIÇOS GERAIS LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS 

MOTORISTA IRANDIR LUIS DE LIMA 

MOTORISTA ERIVAN LIRA DO NASCIMENTO 

MOTORISTA ERISVALDO MENDES 

MOTORISTA BRENO CESAR DA SILVA RANGEL 

VIGIA JOSÉ ALVES BARBOSA IRMAO 

VIGIA SILVIO GOMES DA SILVA 

VIGIA JADILSON RAMOS DE FREITAS 

VIGIA EDMILTON GOMES BARBOSA 

 

 

 

 

4. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 

 

FUNÇÃO NOME 



PSICOLOGA / ASSISTENTE 
SOCIAL 

MIRTES LOPES 

MOTORISTA EDUARDO 

5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

 

1. GRUPOS 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO 

6:30 às 
7:00 

Acordar Acordar Acordar Acordar Acordar 
Acordar 
7h30min às 
08h 

Acordar 
7h30min às 
08h 

8h às 8:30 
 
Café da manhã 

Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
Café da 
manhã 
08h às 9h 

Café da 
manhã 
08h às 9h 

9h às 10h 
Grupo 
Despertar 
T.Q.V  - Anne 

Grupo 
Informativo 
Téc. Social em 
Serviço Social - 
Hellen. 

OFICINA DE 
CULINÁRIA 
Facilitadora 
Patrícia 
9h às 10h 

Grupo Despertar 
Téc. Social em 
Serviço social - 
Hellen 

Grupo 
Prevenção 
Téc. Social em 
Psicologia - 
Denise. 

Visitas 
09n às 12h 

Visitas 
9h às 12h 

10h às 
10:30 

Horário livre Horário livre Intervalo Horário livre Horário livre 

Horário Livre 
10:30 às 
11:30 

MUTIRÃO 
Técnico Social, 
Educador e 
Lucicleide – 
ASG. 

OFICINA COM 
EDUCADOR - 2 

OFICINA DE 
CULINÁRIA 
Facilitadora 
Patrícia 
10h15 às 12h 

OFICINA COM 
EDUCADOR - 2 
(10h30min ás 
12h) 

OFICINA COM 
EDUCADOR – 1 

12h às 
13h 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

13h às 
14:00 

Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre 

Horário Livre 
Visitas 
14h às 17h 14h às 

15h 
OFICINA COM 
EDUCADOR - 1 

Oficina 
Expressão 
Musical 
Educador 
Riverson 
(14h30 ás 15h30) 

Assembléia 
(Quinzenal) 

Grupo Qualidade 
de Vida 
Téc. Qualidade de 
Vida - Anne. 

 
Horário Livre 

15h às 
15:30h 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

16h às 
17h 

Grupo 
Cidadania 
Téc. Social em 
Serviço Social - 
Alexsandra. 

Grupo 
Expressão 
Téc. Social em 
Psicologia. 
Cristina. 

Reunião Técnica 
Das 16h às 20h 

Reunião de 
Família 
15 ás 16h 

ATIVIDADE 
EXTERNA 
Futebol da Praia 
EDUCADOR 
15h30 às 17h 

Horário livre 

Visitas 
14h às 17h 

17h às 
18h 

Horário Livre Horário livre Horário livre 

18h às 
19h 

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

19h às 
21h 

Grupo 
Comissões 
 
20h ás 21h 

Reunião da 
Equipe do Turno 
noturno com a 
Supervisão - 19h 
às 20h; 

Horário Livre Horário Livre Horário Livre 
Horário 
Livre 

19h às 21h 

21h ás 
21:30h 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 21h ás 21:30h 

21:30 às 
22:50h 

Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre 

Grupo Cine 
Debate 
Edudador 
21:30 às 22:50h 

Horário 
Livre 

21:30 às 
22:50h 

23h Recolher Recolher Recolher Recolher 
Recolher 
00:00 

Recolher 
00:00 

23h 



1.1. GRUPO DESPERTAR  

Facilitadores: Denise de Faro Fernandes e Cristina Chagas 

Objetivo Geral: Trabalhar temáticas referentes à motivação e incentivo aos 

participantes em seu processo de acompanhamento no serviço, estimulando-os 

a reflexão sobre experiências singulares e coletivas. 

 

Data: 06/08/2015 

Facilitador: Denise de Faro Fernandes 

Atividade Realizada: Realizada roda de conversa com os usuários sobre as 

mudanças efetivadas no Programa, acarretando na diminuição e redução do 

quadro de profissionais. Nessa atividade, os participantes puderam falar dos 

sentimentos sobre essa “mudança repentina”. Falaram do receio de que o 

Programa viesse a fechar temporariamente ou ser encerrado. Dúvidas foram 

retiradas sobre o funcionamento do serviço com esta nova configuração. 

Objetivo: Informar sobre as mudanças no Programa Atitude e trabalhar os 

sentimentos dos usuários a respeito deste assunto.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Os usuários participaram ativamente deste grupo e falaram sobre 

seus imaginários e medos acerca do Programa. Puderam também expressar 

catarse emocional, lamentando as saídas dos membros da equipe.  

 

Data: 13/08/2015 

Facilitador: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Neste grupo, a atividade realizada foi exibição do vídeo 

clipe da música “só por hoje” do grupo Legião Urbana. Foi solicitado que 

prestassem atenção na letra da música. Ao término, foi distribuído recortes, para 

os usuários, com as frases da canção. Cada usuário foi lendo as mensagens e, 

ao grande grupo, foi solicitado que fizessem uma analogia da letra com o 

momento em que estavam neste serviço.    

Objetivo: Refletir com os participantes sobre a necessidade de trabalhar o “só 

por hoje”.   

Ferramentas metodológicas: Música e roda de conversa. 



Avaliação: Os usuários gostaram bastante da letra da musica e conversaram 

sobre a importância de pensarem que cada dia de suas vidas como único e com 

uma batalha interior a ser vencida.   

 

Data: 20/08/2015 

Facilitador: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Foi utilizada uma dinâmica de grupo, intitulada “seja a 

mudança que você quer ver no Intensivo”. A atividade consistia em refletir com 

os usuários sobre a necessidade de agirem, no serviço, da maneira que 

acreditam ser correta, pois somente assim, com cada um fazendo sua parte, 

poderíamos usufruir de um espaço com melhor qualidade e harmonia. Foi 

solicitado que pensassem em como agiam diante de: limpeza dos dormitórios; 

limpeza do fumodromo; horário das refeições; grupos e oficinas; som e TV. Em 

seguida que pensassem de que modo poderiam melhorar suas ações nesses 

quesitos.  

Objetivo: Conversar com os usuários sobre como podem fazer a diferença neste 

Intensivo.  

Ferramentas metodológicas: Dinâmica de grupo e roda de conversa 

Avaliação: Os participantes conseguiram entender que muitos dos problemas 

que acontecem no espaço é fruto de suas dificuldades em se comportarem como 

gostariam que os demais fizessem.   

 

Data: 27/08/2015 

Facilitador: Denise de Faro Fernandes  

Atividade Realizada: Realizada conversa com os usuários sobre alguns 

informes retirados da última reunião técnica, realizada dia 26-08-15. Foram 

informados sobre a mudança no horário de medicação e na rotina do transporte 

do serviço. Trouxemos a noticia de que o Jardim Botânico estava oferecendo um 

curso de jardinagem gratuito para jovens com ensino fundamental completo. O 

curso seria ofertado de segunda-feira à sexta-feira, com inicio previsto para 01-

09-2015. Também foi conversado sobre a ação Prefeitura com Você, ofertado 

pela Prefeitura de Jaboatão. Nesta ação seria possível retirar documentação 

civil, fazer exames de saúde, higiene bucal, cadastro no bolsa família e cartão 

SUS. Tudo de forma gratuita. 



Objetivo: Repassar informes da reunião para os participantes 

Ferramenta metodológica: Roda de conversa 

Avaliação: Os usuários ficaram motivados com a ação da Prefeitura de 

Jaboatão e se disponibilizaram a se dirigir até o local indicado para usufruir das 

atividades ofertadas. Em relação ao curso de jardinagem, vários demonstraram 

interesse. Todavia, esbarraram no entrave de ter que arcar com o valor do 

transporte para o curso de jardinagem.  

 

Data: 10/08/2015 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Foi trabalhado um texto denominado, “A Bagagem”. Foi 

feita a leitura do conteúdo e em seguida, incentivada a reflexão sobre o 

entendimento e significado para a vida. 

Objetivo: Potencializar a reflexão sobre maneiras de valorização do 

planejamento individual. 

Ferramentas metodológicas: Texto e roda de conversa. 

Avaliação: Usuários mobilizados e atentos aos desejos de mudança, mas 

cientes das responsabilidades quanto ao fato. 

 

Data: 17/08/2015 

Facilitador: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Realizadas as boas vindas aos usuários, transferidos 

temporariamente do Intensivo Recife e Intensivo Mulher. Utilizado um texto 

contendo a fábula sobre “A Cegonha e a Raposa”. 

Objetivo: Favorecer a reflexão sobre o significado das relações construídas 

numa convivência coletiva. 

Ferramentas metodológicas: Texto e roda de conversa.  

Avaliação: Os participantes se mostraram mobilizados, tranqüilos; expondo 

suas opiniões e vivências dentro do tema proposto. 

 

 

 

 

Data: 24/08/2015 



Facilitador: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Trabalhada a música de autoria do cantor, Lulu Santos, 

chamada, “Tempos Modernos”, visando à reflexão sobre a utilização do tempo e 

o significado para cada um. 

Objetivo: Estimular a auto-avaliação e importância do planejamento para uma 

melhor utilização do tempo. 

Ferramentas metodológicas: Texto em forma de poesia; papel ofício. 

Avaliação: Os participantes trouxeram a importância sobre a responsabilidade. 

 

1.2. GRUPO DE USUÁRIOS DE REFERÊNCIA (UR’s)  

Facilitadores: Denise de Faro Fernandes, Cristina Chagas e Laís Botelho 

Objetivo Geral: Reunir os usuários de referência, buscando tratar de assuntos 

pertinentes a condução dos seus Planos Individuais de Acompanhamento, em 

pequeno grupo, tentando ainda diluir e mediar possíveis conflitos e motivar 

reflexões do cotidiano. 

 

Data: 04/08/2015 

Facilitadora: Laís Botelho 

Atividade Realizada: Apresentação da nova técnica de referência do espaço 

(anteriormente técnica do Aluguel Social) para os usuários que estavam sob o 

acompanhamento das técnicas Hellen e alguns da técnica Elisângela, com 

explanação sobre o atual contexto do Programa, bem como sobre mudanças na 

rotina dos atendimentos, tendo em vista o aumento de usuários por técnica de 

referência.  

Ferramenta metodológica: Roda de conversa.  

Objetivo: Formular cronograma de atendimento juntamente com os usuários, 

conscientizando-os acerca das novas limitações do serviço e estimulando a 

construção de estratégias para amenizar os impactos da redução do quadro de 

funcionários. 

Avaliação: Os usuários demonstraram compreensão em relação às dificuldades 

a serem enfrentadas, bem como se colocaram disponíveis a colaborar com o 

que fosse possível para uma boa continuidade do acompanhamento no serviço.  

 

 



Data: 19/08/2015 

Facilitador: Cristina Chagas. 

Atividade realizada: Deixado no primeiro momento a escuta das demandas dos 

participantes, os quais frisaram dificuldades na relação com os demais, na má 

utilização dos utensílios coletivos e espaços; como aspectos de seus 

planejamentos. Em seguida, a Técnica fez pontuações sobre a forma de 

comunicação, brincadeiras inadequadas; desperdício de alimentação e mal uso 

do aparelho celular do Centro. 

Objetivo: Avaliar e refletir sobre a convivência no espaço. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Observou-se uma maturidade dos participantes em saber escutarem 

as opiniões dos outros, como também trazendo sugestões. Enfatizamos a 

evidência de muitas brincadeiras entre eles no convívio, as quais poderão 

provocar situações de descontração ou de conflitos; fato que concordam que 

devem evitar.  

 

Data: 27/08/2015 

Facilitador: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Roda de conversa com os usuários de referência sobre o 

início das férias da técnica para dia 01/09/2015. Foram informados de que as 

técnicas que continuariam na casa ficariam responsáveis em dar seguimento ao 

PIA de cada usuário, levando em consideração as propostas já em andamento. 

Foi realizado sorteio dos usuários entre as demais técnicas, distribuindo-os para 

acompanhamento. 

Objetivo: Informar sobre o início das férias e a continuação do acompanhamento 

dos usuários de referência naquele período pelas demais técnicas.  

Ferramenta metodológica: Roda de conversa 

Avaliação: Os usuários ficaram ansiosos frente a esse processo temporário de 

mudança, mas compreenderam que os objetivos que vinham sendo trabalhados 

em seus PIAS, seguirão seqüência. Afinal, o ideal é que se dê continuidade ao 

que já vinha sendo trabalhado ao invés de estagnar esse processo.  

 

 

 



 

Data: 29/08/2015 

Facilitador: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Reunimos os usuários acompanhados pela técnica 

Denise,, que estará de férias, para realizar uma escuta das demandas dos 

planejamentos; organização dos horários de atendimentos e encaminhamentos. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Objetivo: Fortalecimento de vínculo terapêutico, que favorecerá o 

acompanhamento individual dos usuários em tela, cuja T.R, estará de férias no 

próximo mês. 

Avaliação: Os participantes se mostraram receptivos e tranqüilos diante dos 

esclarecimentos dados. 

 

 

1.3 GRUPO FAMÍLIA 

Facilitadoras: Cristina Chagas, Denise de Faro Fernandes e Laís Botelho. 

Objetivo Geral: Favorecer o processo de integração entre Família e Usuários 

do Programa Atitude com estimulo ao cuidado, prevenção e a melhoria da 

qualidade de vida.    

 

Data: 06/08/2015 

Facilitador: Laís Botelho 

Atividade Realizada: Exposição de apresentação de PowerPoint, bem como 

dois vídeos lúdicos sobre “Novas Configurações Familiares”. 

Objetivo: Promover reflexão sobre os vários modelos de família da atualidade, 

trabalhando, ainda, questões relativas aos preconceitos com as configurações 

familiares que destoam do modelo tradicional, a exemplo das famílias homo 

afetiva. 

Ferramentas metodológicas: Som, Data show e Roda de conversa. 

Avaliação: O grupo foi bastante colaborativo, trazendo exemplos de vida e 

realizando analogias sobre a convivência no centro e a importância do respeito 

às diferenças.  

 

Data: 16/08/2015 



Facilitadora: Laís Botelho 

Atividade Realizada: roda de conversa com os usuários e seus familiares sobre 

mudanças no dia do grupo (que passou da quinta para o domingo), sobre o atual 

contexto vivenciado pelo Programa, pontuando-os sobre a importância de uma 

maior articulação/participação das famílias para atender as necessidades dos 

usuários e fortalecer seus processos de acompanhamento. 

Objetivo: trabalhar a importância da co- responsabilização das famílias no 

processo de acompanhamento dos usuários, principalmente no atual contexto 

do Programa. 

Ferramenta metodológica: roda de conversa 

Avaliação: o grupo mostrou-se sensível às dificuldades atuais do Programa, 

expôs algumas dificuldades particulares para o exercício dessa parceria, 

contudo, colocou-se disponível a colaborar com o que fosse possível.  

 

Data: 23/08/2015 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Roda de conversa com os participantes (famílias e 

usuários) sobre de que maneira a família poderia ajudar na recuperação do 

dependente químico. A proposta foi conversar sobre qual a melhor maneira da 

família agir com os usuários, tanto no serviço, quanto na residência.  

Objetivo: Trabalhar o texto “a família e o dependente” 

Ferramentas metodológicas: Leitura de texto e roda de conversa 

Avaliação: Os usuários e seus familiares puderam entender que a família tanto 

pode ajudar nesse processo de cuidado e recuperação, como atrapalhar caso 

não esteja fortalecida para lidar com a demanda do adicto. 

 

 

1.4. GRUPO CIDADANIA 

Facilitadora: Laís Botelho 

Objetivo Geral: Realizar atividades que motivem o exercício da cidadania, o 

empoderamento político, a participação em espaços de controle social e o 

desenvolvimento da autonomia a partir do conhecimento dos direitos vigentes 

em nossa constituição. 

 



 

 

Data: 10/08/2015 

Atividade Realizada: exibição de vídeo explicativo sobre o Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal. 

Objetivo: expor a gama de benefícios inseridos no cadastro único, com ênfase 

no Programa Bolsa Família.  

Ferramentas metodológicas: TV, vídeos e roda de conversa 

Avaliação: grupo mostrou-se focado nas discussões, formulando questões e 

trazendo algumas experiências de vida.  

 

Data: 17/08/2015 

Atividade Realizada: apresentação de três documentários com o tema 

“População em situação de rua” (Homens Invisíveis, A voz do silêncio e a 

Chacina da Sé).  

Objetivo: refletir sobre o dia nacional da população em situação de rua (19 de 

agosto) e mobilizar para a atividade realizada na Praça do Diário em alusão a 

esta data. 

Ferramentas metodológicas: TV e roda de conversa.  

Avaliação: o grupo estava um pouco disperso, porém, alguns usuários 

contribuíram bastante com o debate, trazendo, inclusive, suas experiências de 

vida. Ao final do grupo, alguns usuários sinalizaram o interesse em participar da 

mobilização do dia 19-08.  

 

Data: 24/08/2015 

Atividade Realizada: dinâmica “Quem eu sou como o grupo me vê e como eu 

me analiso” para trabalhar aspectos relacionais no centro, finalizando com a 

fábula “O rato e o leão”. 

Objetivo: promover reflexão acerca da necessidade de construção de relações 

mais saudáveis no espaço, conhecendo o outro e respeitando a individualidade 

de cada um, pontuando, ainda, a importância de exercitar a gentileza.  

Ferramentas metodológicas: texto, dinâmica e roda de conversa. 



Avaliação: os usuários participaram satisfatoriamente da dinâmica, 

apresentando o companheiro e relacionando as apresentações aos seus novos 

projetos de vida e a convivência no centro.  

 

 

 

Data: 31/08/2015 

Atividade Realizada: apresentação de duas fábulas sobre “Corrupção” (A 

Fábula da Corrupção e O que eu tenho a ver com a corrupção), leitura do texto 

“Sou contra a corrupção, só que não” e reflexão sobre o tema a partir da música 

“Que País é esse?”, da banda Legião Urbana.  

Objetivo: Promover reflexão acerca de posturas inadequadas no cotidiano de 

vida de cada um(a), reforçando a importância da auto-crítica e estimulando a 

organização coletiva para a construção de uma vida mais digna e justa.  

Ferramentas metodológicas: texto, TV, roda de conversa 

Avaliação: boa participação dos usuários, que apresentaram boa crítica tanto 

da fábula quanto da música, e trouxeram sugestões de como operacionalizar a 

construção de comportamentos saudáveis em seus cotidianos.  

 

 

1.5 GRUPO EXPRESSÃO 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Objetivo geral: Facilitar o processo de reflexão sobre a vida, a expressão de 

sentimentos, emoção e sensibilização dentro do desejo individual para a 

construção da mudança de qualidade de vida de cada um. 

 

Data: 04/08/2015 

Atividade realizada: Foi exibido um filme de longa metragem, intitulado, “O 

Preço do Amanhã”, favorecendo a reflexão sobre a utilização do tempo e a 

importância do resignificado para a vida. 

Objetivo: Favorecer o repensar sobre o envelhecimento; a efetivação sobre o 

uso do tempo e planejamento de vida. 

Ferramentas metodológicas: Tv, Pendrive e Roda de conversa. 



Avaliação: Os participantes se mostraram atentos e concentrados durante o 

grupo, realizando colocações coerentes com o tema proposto, trazendo os 

prejuízos em suas vidas e seus projetos, pela falta de planejamento..  

 

 

Data: 13/08/2015 

Atividade realizada: Executada uma dinâmica que estimulou a divisão em 

subgrupos; favorecendo um maior entrosamento entre os participantes; em 

seguida foi trabalhado um texto, cuja natureza foi sobre Conceitos e 

Preconceitos nas relações sociais. 

Objetivo: Estimular a reflexão sobre aspectos significativos que envolvem tipos 

de uso, intensidade, e prejuízos, buscando romper paradigmas acerca de 

determinados conceitos como de preconceitos. 

Ferramentas metodológicas: Texto,Roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes apresentaram, inicialmente, certa resistência em 

trabalhar em grupo de pouca vinculação. No decorrer, após estímulos, 

mostraram-se com bom humor, entrosamento, concentração e motivação, 

realizando a exposição de experiências pessoais, com teor de satisfação de 

conquistas.  

 

Data: 27/08/2015 

Atividade realizada: Trabalhada a temática, Tabagismo, com a utilização de 

slads, como instrumento facilitador.  

Objetivo: Favorecer o conhecimento e reflexão sobre a dependência do tabaco, 

doenças relacionadas, mudanças de comportamento, questões sócio-

econômicas e possibilidade e direito na busca da qualidade  na saúde física e 

mental. 

Ferramentas metodológicas: Data show, pendrive, material extraído da 

internet, roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes se mostraram atentos e concentrados, realizando 

perguntas sobre o tema e expondo situações pessoais. Alguns denotaram o 

desejo em realizar um tratamento. Foram dadas as devidas informações de 

locais. 

 



 

1.6 GRUPO DE PREVENÇÃO DE RECAÍDAS 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes  

Objetivo Geral: Motivar a reflexão dos participantes acerca da importância de 

adotar estratégias de prevenção de lapsos e recaídas quanto ao uso de SPA´s.  

 

 

Data: 14/08/2015 

Atividade realizada: Não foi possível realizar o grupo porque a psicóloga da 

Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas SEPOD, Julieta, esteve no 

Intensivo Jaboatão para fazer uma roda de conversa com os usuários sobre a 

temática inserção sócio-produtiva e sobre a possibilidade de cursos 

profissionalizantes. 

Objetivo: Informar os participantes sobre o trabalho que ela irá fazer em relação 

à inserção sócio-produtiva dos usuários e articulação para conseguir parceria 

para cursos profissionalizantes 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Os usuários ficaram eufóricos frente à possibilidade de serem 

matriculados em cursos profissionalizantes e futuramente inseridos no mercado 

de trabalho. 

 

Data: 21/08/2015 

Atividade realizada: Foi realizada uma apresentação em PowerPoint sobre o 

tabagismo e seus riscos à saúde. Esse tema foi trabalhado porque em agosto, 

no dia 29 se comemora o dia de combate ao tabaco.  A apresentação trouxe 

informações desde o inicio da fabricação do cigarro até seu uso na atualidade. 

Durante o grupo, conversamos sobre as vantagens e desvantagens em 

continuar esse hábito, bem como refletindo sobre as consequências futuras que 

esse vício pode acarretar.   

Objetivo: Apresentar e refletir sobre o tabaco e seus malefícios.     

Ferramentas metodológicas: Data show e roda de conversa 

Avaliação: Os participantes ficaram bastante surpresos com a quantidade de 

substâncias que existem dentro do cigarro e também sobre a enorme variedade 

de doenças em decorrência do uso do tabaco. Após o grupo, muitos pontuaram 



que vão se esforçar para diminuir essa atividade em prol de uma melhor 

qualidade de vida.  

 

 

1.7 GRUPO QUALIDADE DE VIDA 

Facilitador: Antonia Silva 

Objetivo Geral: Estimular os participantes a reflexão a cerca da qualidade e 

estilo de vida, motivando o exercício de hábitos saudáveis, valorizando assim a 

promoção da saúde e a prevenção de doenças / agravos. 

Data: 11/08/2015 

Atividade realizada: Realizada uma fala com os participantes a respeito da 

dificuldade e mudanças no programa com relação à qualidade de vida. No 

momento, contamos com uma técnica de qualidade de vida no núcleo, para 

atendê-los. Colocaram temas a serem debatidos durante os grupos. 

Objetivo: Apresentação e reflexão sobre nova roupagem do Q.V. 

Ferramentas metodológicas: Computador, data show, som e roda de 

Conversa. 

Avaliação: Os participantes mostraram bastante interesse durante todo o 

dialógo, apesar das preocupações que demonstravam na hora do grupo. Temas 

sugeridos: Violência sexual, Câncer de mama, Doenças de pele, Alergias, 

Estresse, Saúde bucal, Viroses, Pneumonias Etc. 

 

Data: 18/08/2015 

Atividade realizada: Realizada apresentação do que são DST`s, quais as 

doenças, sintomas, tratamento.  

Objetivo: Discutir como se dá a transmissão e trabalhar principalmente a 

prevenção. Sensibilizar os mesmos na realização de tratamentos para estas 

doenças, que não tratadas causam câncer de colo e Pênis.  

Ferramentas metodológicas: Texto retirado do Ministério da saúde, Vídeo 

áudio visual. 

Avaliação: Os participantes falaram bastante sobre o tema exposto, trazem a 

importância do uso do preservativo, apesar de muitas vezes não usarem. O 

vídeo apresentado facilitou bastante a condução do grupo por ser didático e 

ilustrativo. 



 

Data: 25/08/15 

Facilitador: Antonia Silva 

Objetivo: Trabalhar o tema Hanseníase: como identificar sinais e sintomas e 

onde buscar o tratamento. Trazer conhecimentos sobre diversas doenças, 

muitas vezes desconhecidas. 

Ferramentas metodológicas: Computador, som, data show, Slides e um vídeo 

áudio visual e roda de conversa. 

Avaliação: O grupo foi participativo. Trouxe desconhecimento de algumas 

doenças e nem mesmo sabiam dos sinais e sintomas. Trabalhamos 

principalmente o preconceito e dificuldades de fazer e concluir o tratamento.  

 

 

1.8 Oficina: Capoeira 

Facilitadora: Márcia Maria de Oliveira 

Objetivo geral: estimular a pratica de atividades físicas através da arte da 

capoeira e seu conhecimentos teóricos e práticos resgatando a auto-estima dos 

participantes, divulgando nossa cultura na intenção de formar multiplicadores da 

arte desenvolvida. 

 

Data: 04/08/2015 

Atividade realizada: condicionamento físico, alongamento e trabalho de reflexo. 

Objetivo: Trabalhar a resistência física pra desenvoltura da roda, a coordenação 

dos golpes e o senso de interação entre os participantes. 

Ferramenta metodológica: aparelho de som, Dvd e roda de conversa 

 Avaliação: Apesar de poucos participantes, a atividade foi trabalhada na sua 

totalidade. Os mesmos permaneceram atentos e bastante participativos. 

 

Data: 06/08/15 

Atividade realizada: aula pratica de macule Le, musicalidade e percussão. 

Objetivo: conhecer a pratica vivenciando, a musicalidade e seus fundamentos. 

Ferramenta metodológica: timbau, alfaias, som ,caixas, cartão de memória e 

roda de conversa. 



Avaliação: Percebi o grupo disperso durante a atividade. Realizada roda de 

conversa sobre a valorização do espaço. 

 

Data: 12/08/15 

Atividade realizada: trabalho de relaxamento e funcional. 

Objetivo: Trabalhar a área cardiovascular e resistência.  Atividades voltadas 

para o coletivo. 

Ferramenta metodológica: bolas, bambolê e roda de conversa. 

 Avaliação: Tivemos a presença de poucos participantes, mas todos se 

esforçaram para realizar o circuito de atividades. 

 

Data: 14/08/15 

Atividade realizada: futebol                                                                                                                                                              

Objetivo: interação em grupo e exercício físico. 

Ferramenta metodológica: bola e roda de conversa 

Avaliação: Atividade realizada com tranqüilidade. 

 

Data: 18/08/15  

Atividade realizada: aula de banguela 

Objetivo: pratica e teórica e seus fundamentos 

Ferramenta metodológica: som multimídia, roda de conversa e de reino.  

Avaliação: Observamos poucos participantes, pois alguns estavam de saída 

terapêutica. 

 

Data: 20/08/15  

Atividade realizada: continuação das aulas de banguela 

Objetivo: pratica, teoria e seus fundamentos 

Ferramenta metodológica: som e roda de conversa.  

Avaliação: Participação mínima, porém observamos dedicação por parte do 

pequeno grupo.  

 

Data: 27/08/2015  

Atividade realizada: aulas de cânticos de capoeira.  

Objetivo: resgatar a musicalidade e seus fundamentos. 



Ferramenta metodológica: berimbau 

Avaliação: na capoeira, a musicalidade é muito importante, porém percebo que 

muitos vinculam ao candomblé.  

 

 

 

 

1.9 Oficina: Percussão 

Facilitador: Cristiano Silva  

Objetivo geral: Transmitir aos participantes o conhecimento da linguagem 

percussiva, buscando motivar o sentimento de identidade cultural, contribuindo 

assim para promover o respeito à diversidade e singularidade humana. 

 

Data: 03/08 

Atividade realizada: Apresentação do objetivo da oficia de Percussão para os 

usuários recém admitidos. Os mais antigos falaram o que acham da oficina.  

Objetivo: Expor o que cada um aprendeu durante as oficinas e no final realizada 

uma apresentação usando os instrumentos percussivos. 

Ferramentas metodológicas: Alfaias, Atabaque, Caixas, Agogô e baquetas. 

Avaliação: Observamos grande evolução dos participantes. 

 

Data: 07/08 

 Atividade realizada: Realizada atividade na praia. Dividimos os participantes 

em três grupos: futebol, vôlei e Queimado.  

Objetivo: liberar tensões adquiridas na vivencia diária. 

Ferramentas metodológicas: Bolas, Apito, cartões, cones e garrafa térmica 

com água. 

Avaliação: Tranqüilidade e respeito durante toda a atividade. 

 

 Data: 11/08 

 Atividade realizada: Produção de toques. 

Objetivo: tirar dúvida e dificuldades que cada usuário vem apresentando em 

relação aos instrumentos. 

Ferramentas metodológicas: Alfaias, Atabaque, Caixas, Agogô e baquetas. 



Avaliação: A atividade foi bem produtiva. Os participantes se empenharam na 

criação de novos toques. 

 

 Data: 13/08 

 Atividade realizada: Realizamos roda de conversa sobre algumas posturas 

durante a oficina. 

Objetivo: Esclarecimento e reflexão sobre a proposta da atividade. 

Ferramentas metodológicas: Cartolina, lápis e roda de conversa. 

Avaliação: Resgate da regra de convivência das oficinas e atividade externa. 

 

Data: 17/08 

Atividade realizada: Construção de toques. 

Objetivo: Inovação de toques diferenciados 

Ferramentas metodológicas: Alfaias, Atabaque, Caixas, Agogô e baquetas. 

Avaliação: Observamos contribuição efetiva dos participantes. 

 

Data: 21/08 

Atividade realizada: Atividade externa/ praia: Futebol, vôlei e queimado. 

Objetivo: liberar tensões adquiridas na vivencia diária. 

Ferramentas metodológicas: bolas, cones e garrafa térmica para água. 

Avaliação: Animação e descontração dos participantes em relação às atividades 

realizadas na praia. 

 

 

1.10 Oficina: Comissão 

Facilitadores: Dayane, Ivaneide, Edvan e Cristiane  

 

Data: 09/08/2015 

Atividade realizada: Reunião realizada com todos os usuários para organização 

e distribuição das tarefas. 

Objetivo: organizar grupos de usuários para manter o espaço físico limpo. 

Ferramentas Metodológicas: Cartolina, papel oficio, lápis e roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários colocam a falta de compromisso de alguns participantes.  

 



Data: 12/08/2015, 26/08/2015 

Atividade realizada: Reunimos todos os usuários para distribuição das tarefas. 

Refletimos a importância de ter uma casa limpa e organizada. 

Objetivo: A limpeza dos ambientes e o bem-estar de todo grupo.  

Ferramentas metodológicas: cartolina, lápis, hidrocor, papel ofício e DVD. 

Avaliação: Participação efetiva de muitos usuários. Observamos que alguns se 

disponibilizam, porém não estão cumprindo o acordo. 

 

 

1.11 Grupo: Cine Atitude  

Facilitador: Edvan e Cristiane  

Objetivo Geral: Desenvolver o aberto pelo cinema, filmes e documentários, 

principalmente os produzidos no Brasil. Este grupo pretende debater os 

conteúdos cinematográficos e relacionar com o cotidiano dos usuários. 

 

Data: 15/08/2015 

Atividade realizada: Foi exibido um DVD das melhores piadas do comediante 

tiririca. 

Objetivo: entretenimento.  

Ferramentas Metodológicas: data show, notebook e internet.  

Avaliação: Resultado exitoso. 

 

Data: 25/08/2015 

Atividade realizada: Exibição do documentário (siba e a floresta do samba) 

mais uma breve conversação e troca de saberes. 

Objetivo: Debater os conteúdos cinematográficos e fazer um paralelo sobre os 

conteúdos abordados no documentário. Motivar os usuários a se dedicar a 

musicalidade e conhecer novas culturas musicais. 

Ferramentas metodológicas: Conversação e tempestade de idéias. 

Avaliação: Positiva a participação de todos. Os participantes gostaram muito da 

escolha do filme. 

 

Data: 29/08/2015 

Atividade realizada: Foi exibido um documentário sobre o risco de fumar. 



Objetivo: Alerta para o risco que o cigarro trás para saúde das pessoas 

fumantes ou não. 

Ferramentas Metodológicas: data show, notebook e internet.  

Avaliação: Documentário esclarecedor e reflexivo. Os participantes 

agradeceram a escolha. 

 

 

1.12 Oficina Temática 

 

Data: 09/08/2015 

Atividade realizada: Realizado bingo em homenagem ao dia dos pais, com 

premiações doadas pelos funcionários do intensivo Jaboatão dos Guararapes.   

Objetivo: entretenimento e interação entre funcionários e usuários. 

Ferramentas Metodológicas: Brindes, música e som. 

Avaliação: Alegria e descontração. 

 

 

Grupos Realizados Quantitativo Mensal  

Despertar 07 

Grupo de UR’s 04 

Prevenção de Recaídas 02 

Expressão 04 

Cidadania 04 

Qualidade de Vida 03 

Família 03 

Total de grupos 27 

 

Oficinas realizados Quantitativo mensal  

Capoeira  9h  

Percussão 15h 

Culinária 12h 

Cine Atitude 7h  

Esporte e lazer 3h 

Comissão  2h e 30 min.  

Total de oficinas  

 

 



6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

6.1. Família  

 

Em relação ao atendimento às famílias, no mês de agosto tivemos alguns 

atendimentos voltados a articulação de saídas para os usuários visando o 

convívio familiar, favorecendo assim a reaproximação com os entes. Também 

foram feitos contatos com os familiares para articular acompanhamentos dos 

usuários no que diz respeito a consultas medicas e ações relacionadas à justiça, 

como por exemplo, assinar condicional no Fórum. Duas famílias foram 

acionadas para ajudar financeiramente os usuários a retirarem documentação 

(RG) no expresso cidadão. Como de costume, vários atendimentos aconteceram 

ao término do grupo família ou por telefone, para àquelas famílias que não 

podiam comparecer ao Intensivo Jaboatão. Foi articulada ainda uma viagem 

para comemorar o dia dos pais com uma usuária que iria acompanhar o genitor, 

durante o final de semana, no município de Goiana - PE. Realizada uma visita 

domiciliar em Candeias, contactando um familiar de um usuário, onde os 

vínculos estão fragilizados.  Tentamos, ainda, sensibilizar quanto a importância 

da aproximação no processo de cuidado, tendo o familiar se disponibilizado a 

cooperar.   

 

6.2. Saúde  

Dois usuários foram encaminhados para a Policlínica Mariinha Melo, em Vila 

Rica – Jaboatão, tendo por finalidade iniciar tratamento de endodontia. Tivemos 

uma usuária encaminhada para triagem no CAP´S AD Prazeres, tendo sido 

acolhida e encaminhada para participar das atividades deste centro nas 

segundas-feiras e quartas-feiras. Duas usuárias realizaram exame preventivo do 

câncer de colo do útero na UBS, Galba Matos. Um usuário fez doação de sangue 

no Hemope, como no passado. Um usuário que foi vítima de um acidente 

automobilístico no mês passado, foi submetido a perícia médica pelo INSS, 

sendo autorizado o auxílio doença até o mês de dezembro. Uma usuária foi 

encaminhada a UBS Praia do Sol (Barra de Jangada) para consulta 

dermatológica.  

 

6.3. Inserção Sócio-Produtiva  

Neste referido mês, contamos com sete novas inserções, sócio-produtivas no 

mercado informal. Um usuário conseguiu trabalho como foguista em um Lava 



Jato no bairro de Boa Viagem e outro usuário conseguiu trabalho como diarista 

no estabelecimento Pró-Madeira no bairro de Barra de Jangada. Existe uma 

promessa velada de que esses vínculos empregatícios pudessem se tornar 

formais. Neste período, 02 usuários continuaram a exercer a atividade de 

trabalho informal, como guardadores de carro, no bairro de Piedade, na 

proximidade da concessionária Honda e um usuário como pescador no Pina. 

Destacamos, ainda, que um de nossos usuários continuou exercendo a função 

de pescador, encaminhando-se para o trabalho ao mar sempre que seu patrão 

solicita sua presença. Importante explicar que, neste mês de agosto, essas 

viagens a trabalho aconteceram com menor freqüência e durabilidade devido às 

más condições marítimas. Outro usuário iniciou atividade no centro do Recife 

como Vigilante e outro como Captador de cliente para uma loja de fotografia. 

Uma usuária retornou à atividade como faxineira.   Vale salientar que esta é uma 

atividade de cunho informal, pois o referido não possui vinculo empregatício. 

Destacamos ainda que três usuários trabalham como autônomos vendendo seus 

artesanatos (abajures de palitos de picolé. Maquete de casas feitas de papel, e 

o outro pipas) na praia de Candeias.  

 

6.4. Cultura, esporte e lazer  

Não houve encaminhamentos neste eixo. 

 

6.5. Educação  

Em agosto, três de nossos usuários iniciaram o Curso de Administração e 

Vendas ofertado pelo Instituto Shopping Recife, tendo freqüentado as aulas de 

segundas-feiras a quintas-feiras no turno da noite. Importante ressaltar que uma 

usuária referida foi convidada a participar do curso de Logística ofertado pelo 

Projeto Coletivo Coca-Cola, no entanto optou por renunciar esta oportunidade 

para dedicar-se ao curso oferecido pelo Instituto Shopping Recife, mas temos 

outro que faz;  Importante salientar que um usuário está matriculado 

regularmente na 6ª série do ensino fundamental na Escola Paulino Menelau. 

Frisamos que temos 03 usuários que continuam participando da turma Paulo 

Freire, turma esta de sensibilização à leitura e escrita que é oferecida por um 

dos educadores do Centro de Acolhimento e Apoio Jaboatão. Dois foram 

matriculados na escola Pedro Barros, para cursarem o ensino médio, pelo 

programa do E.J.A. ( Ensino para Jovens e Adultos, Essa turma acontece no 

horário vespertino nos dias de segunda-feira à quinta-feira. 

 



 

 

6.6. Assistência Social  

Neste referido período, 02 usuários foram encaminhados para o CRAS Praias 

para realizar inscrição no benefício do Bolsa Família e aguarda sua aprovação e 

liberação do número do NIS. Em relação às demandas de justiça, três usuários 

apresentaram-se em Fóruns para assinar condicional e um usuário dirigiu-se até 

a Vara de Violência Doméstica e Familiar de Jaboatão para que o referido 

pudesse assinar seu processo referente à Lei Maria da Penha. Em parceria com 

a Casa da Cidadania do Recife, 02 usuários conseguiram retirar 2ª via de suas 

carteiras de identidade (RG). Em articulação com o cartório de Jaboatão e da 

Várzea foi possível retirar, gratuitamente, a 2ª via da certidão de nascimento de 

dois de nossos usuários. Em articulação com a família, dois usuários 

conseguiram retirar 2ª e 3ª via do RG no Expresso Cidadão de Afogados. 

Salientamos o encaminhamento de 02 usuários para dar entrada na primeira e 

segunda via da CTPS, na Agência de Trabalho de Piedade que está alojada 

dentro da Galeria Market Place. Em parceria com a Junta Militar de Prazeres 

dois usuários conseguiram retirar Reservista. Dois usuários  também 

conseguiram retirar reservista, no entanto com  acompanhamento familiar e na 

Junta Militar do Recife. Já em parceria com o Cartório Eleitoral de Prazeres 05 

usuários deste equipamento retiraram 2ª via do Título de Eleitor. Um usuário 

retirou o CPF a partir da renda adquirida com seu trabalho eventual.  

 

6.7. Avanços e desafios  

Neste mês de Agosto, podemos destacar o momento dramático e político pelo 

qual o Programa Atitude passou. Momento este percebido como um desafio a 

ser vencido. Observamos, de maneira impotente, o fechamento temporário dos 

serviços referentes ao Núcleo Recife (Apoio, Intensivo Aldeia e Intensivo 

Mulher). Com esse fato, alguns usuários acompanhados por este núcleo foram 

redirecionados para os demais serviços do Programa (Caruaru, Cabo e 

Jaboatão), a fim de poder darem continuidade a seu processo de cuidado e 

evitarem uma situação de rua e vulnerabilidade social. Além dessa situação 

alarmante, também presenciamos a diminuição e redução do quadro de 

funcionários do Programa Atitude, fato este que trouxe alguns transtornos para 

o serviço, entre eles destacamos: descontentamento e estresse dos usuários; 

desmotivação e sobrecarga de trabalho da equipe técnica. Em relação aos 

avanços, temos como destaque a oportunidade ofertada pelo Instituto Shopping 

Recife, referente ao Curso de Administração e Vendas.  Por fim, continuamos 



com as dificuldades enfrentadas no próprio serviço e já citadas em outros 

relatórios. Sendo elas: falta de material de expediente, bem como questões 

associadas a estrutura da unidade (banheiros com vazamentos e entupimentos, 

interruptores de luz sem funcionamento, ventiladores quebrados, inexistência de 

campanhia e etc) e falta de sala específica para trabalhos em grupo .  

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

O mês de agosto foi marcado por grandes desafios e mudanças devido a atual 

contenção de custos do Governo do Estado que acarretou na redução da nossa 

equipe, necessitando de uma reorganização do serviço em diversos aspectos. 

Neste sentido, a gestão do Intensivo e Núcleo Jaboatão voltou suas tarefas para 

junto equipe para tentar otimizar tecnicamente o serviço diante da fragilidade do 

momento, para manter a qualidade do serviço ofertado. 

Participamos no corrente mês de um colegiado de gestão com pauta voltada 

para atual crise no Programa, momento onde houve a oportunidade de trocar 

informações entre as gestões dos Núcleos sobre como cada serviço vem 

enfrentando tal situação. 

Seguem abaixo a descrição das atividades da gestão. 

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

NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 

 

DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCAL 
PARTICIPANTE
S 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTO
S 

04/08 
Reunião de 
Colegiado 

CEPAD 

SDSCJ / 
SEPOD: 

Técnicas – 
Rafael West e 
Malu Freire. 

Programa 
ATITUDE: 

Núcleo Recife:  

Coordenadora 
de Núcleo Edna, 

Coordenadora 
Técnica do 
Intensivo 
Masculino - 
Marilac Terto, 
Coordenadora 
Técnica do 

- Situação dos 

Núcleos 

mediante a 

redução de 

custos no 

Programa. 

 

- Sem 
encaminhamentos 
para esta reunião. 



Intensivo 
Feminino - 
Raissa Barbosa 
e Coordenadora 
Técnica do 
Apoio Recife – 
Catarina. 

Núcleo 
Jaboatão:  
Coordenadora 
Técnica do 
Intensivo – 
Priscila Linhares 
e Coordenadora 
Técnica do 
Apoio – Aiala. 

Núcleo Cabo: 

Coordenadora 
de Núcleo – 
Angélica, 
Coordenadora 
Técnica do 
Intensivo – 
Jackeline 
Oliveira e 
Coordenadora 
Técnica do 
Apoio – Amália.  

Núcleo Caruaru: 

Coordenadora 
de Núcleo – 
Fernanda. 

05/08 

Reunião 
com a 
Equipe do 
Aluguel 
Social 
Cabo 

Intensiv
o 

Coordenadora 
Técnica - 
Priscila 
Linhares, 
Técnica Social 
Mirtes e 
Motorista 
Eduardo. 

- Organização 

para 

acompanhament

o da Equipe nos 

Núcleos Cabo e 

Jaboatão. 

- Conversar com a 
Coordenadora 
Técnica do Intensivo 
Cabo para definir 
horários de 
acompanhamento em 
Jaboatão. 

10/08 

Reunião 
com a 
Diretoria 
da Escola 
Estadual 
Pedro 
Barros  

Escola 
Estadua
l Pedro 
Barros  

 Coordenadora 
Técnica - 
Priscila Linhares 
e Coordenadora 
da Escola – 
Patrícia. 

- Inserção de 

dois usuários em 

curso 

profissionalizant

e em mesmo 

horário do turno 

da escola. 

- Pactuada estratégia 
para manutenção dos 
usuários na Escola e 
no Curso. 

11/08 

Reunião 
sobre 
Inserção 
Sócio 
Produtiva 

Intensiv
o 

Coordenadora 
Técnica - 
Priscila Linhares 
e Coordenadora 
da SEPOD 
Julieta Pontual  

- Parceria 

relativa à 

inserção de 

usuários em 

curso de Vendas 

e Administrativo 

no Instituto 

Shopping 

Recife. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A secretaria vai 
disponibilizar carro e 



- Visita e 

conversa com os 

usuários a 

serem inseridos 

no curso – duas 

mulheres e um 

homem do 

Intensivo e dois 

outros usuários 

do Apoio. 

-Translado dos 

usuários para 

realização do 

curso. 

motorista para o 
translado dos 
usuários para o curso 
até a Executora 
IEDES articular as 
passagens de 
transporte coletivo.  

12/08 

Reunião 
com a 
Equipe da 
SEPLAG 

Intensiv
o 

SEPLAG: Dalva 
e Poliana. 
Intensivo: 
Coordenadora 
Técnica - 
Priscila 
Linhares, 
Técnica Social 
em Serviço 
Social – Lais 
Botelho e 
Técnica Social 
em Psicologia – 
Cristina Chagas. 

- Elaboração do 

fluxo de 

funcionamento 

do Intensivo e 

acompanhament

o do PIA.  

 

 

- Enviar alguns 
instrumentais 
utilizados no Intensivo 
para a SEPLAG. 

18/08 

Reunião 
com a 
Nutricionist
a 

Intensiv
o 

Coordenadora 
Técnica - 
Priscila Linhares 
e Nutricionista 
Arícia. 

- Adequação do 

cardápio diante 

do novo 

quantitativo de 

usuários. 

- Repassar as 
adequações 
necessárias à 
Executora para tentar 
viabilizar. 

20/08 

Reunião 
sobre 
Inserção 
Sócio 
Produtiva 

Intensiv
o 

Coordenadora 
Técnica - 
Priscila Linhares 
e Coordenadora 
da SEPOD 
Julieta Pontual  

- Estratégias 

para 

manutenção do 

transporte para 

os usuários 

acessarem o 

curso do Instituto 

Shopping. 

- Participação de 

Julieta na 

próxima reunião 

técnica – dia 

26.08. 

- Confirmada 
participação na 
próxima reunião para 
conversa com a 
equipe sobre inserção 
sócio produtiva. 

27/08 
Reunião 
coma 
SEPOD 

CEPAD 

SDSCJ / 
SEPOD: 

Técnicas – 
Rafael West e  
Malu Freire. 

IEDES: Fábia e 
Ana Paula. 

- Reorganização 

dos serviços 

Cabo e 

Jaboatão. 

- Sem 
encaminhamentos 
para esta reunião. 



Programa 
ATITUDE: 

Núcleo 
Jaboatão:  
Coordenadora 
Técnica do 
Intensivo – 
Priscila Linhares 
e Coordenadora 
Técnica do 
Apoio – Aiala. 

Núcleo Cabo: 

Coordenadora 
de Núcleo – 
Angélica, 
Coordenadora 
Técnica do 
Intensivo – 
Jackeline 
Oliveira e 
Coordenadora 
Técnica do 
Apoio – Amália.  

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

05/08 
Reunião de 
Gestão 

Intensiv
o  

Coordenadora de 
Núcleo Karine 
Jamille, 
Coordenadora 
Técnica - Priscila 
Linhares, 
Supervisora- 
Marcia Cristina. 

- Reorganização das 
atividades diante da 
redução da equipe. 

- Mudanças nos horários da 
Supervisão. 

- Reorganizar 
cronograma de 
atividades. 

 

- Conversar com a 
equipe em reunião 
técnica para superar 
entraves diante da 
redução. 

05/08 
Reunião 
Técnica  

Intensiv
o  

Coordenadora de 
Núcleo Karine 
Jamille, 
Coordenadora 
Técnica Priscila 
Linhares e  
Supervisora- 
Marcia Cristina e 
Toda Equipe. 

- Informes; 

- Reorganização das 
atividades diante da 
redução da equipe. 

- Mudanças nos horários da 

Supervisão. 

- Planejamento das 

atividades do mês. 

- Estudos de Caso; 

- Aluguel Social. 

- Sem encaminhamentos 
para esta reunião. 

 



11/08 
Reunião de 
Categoria 

Intensiv
o 

Coordenadora 
Técnica Priscila 
Linhares e  
Supervisora- 
Marcia Cristina, 
Técnica em 
Qualidade de 
Vida do Apoio 
Jaboatão – 
Antônia, 
Cuidadoras do 
Intensivo – 
Cristiane Lins e 
Ivaneide. 

- Nova organização de 
horários da TQV – Antônia 
vai dar suporte ao núcleo; 

- Encaminhamentos em 
relação a separação de 
medicações, registros e 
administração de paliativos. 

 

- Antonia vai estar no 
Intensivo todas as terças 
o dia todo e nas quartas 
pela manha na Reunião 
Técnica.  

- O grupo de Qualidade 
de Vida vai acontecer na 
terça-feira no horário da 
tarde. 

- As cuidadoras a partir 
desta data ficam 
responsáveis por 
separar as medicações 
para a semana na sexta-
feira. 

12/08 
Reunião de 
Gestão 

Intensiv
o  

Coordenadora de 
Núcleo Karine 
Jamille, 
Coordenadora 
Técnica Priscila 
Linhares e  
Supervisora- 
Marcia Cristina. 

- Aluguel Social, novas 
configurações. 

- Profissionais de licença 
médica. 

- Mudanças de horários da 
supervisão. 

- Sem encaminhamentos 
para esta reunião. 

12/08 
Reunião 
Técnica 

Intensiv
o  

Coordenadora 
Técnica Priscila 
Linhares e  
Supervisora- 
Marcia Cristina e 
Toda Equipe. 

- Informes. 

- Atraso de salários. 

- Sentimentos da equipe 
após a redução. 

- Apresentação do novo 
cronograma de atividades. 

- Curso do Instituto 
Shopping. 

- Repasse da reunião com 
TQV e Cuidadoras. 

- Alimentação. 

- Casos. 

-Organizar proposta de 
rodízio da equipe em 
casa de prolongação do 
atraso dos salários. 

17/08 
Reunião com 
o Turno da 
Noite 

Intensiv
o  

Coordenadora 
Técnica Priscila, 
Educador Edvan 
e Cuidadora 
Cristiane Lins 

- Repasses de plantão. 

- Falta de comunicação do 
plantão. 

- Dificuldades de 
relacionamento. 

- Organização e 
planejamento das oficinas. 

 

 

-Sem encaminhamentos 
para esta reunião. 

19/08 
Reunião 
Técnica 

Intensiv
o  

Coordenadora 
Técnica Priscila 
Linhares e  
Supervisora- 

- Informes. 

- Evento de comemoração 
do Dia da luta da 

-Sem encaminhamentos 
para esta reunião. 



Márcia Cristina e 
Toda Equipe. 

população em situação de 
rua. 

- Aluguel Social. 

- Casos. 

- Plantões de final de 
semana. 

19/08 
Reunião de 
Gestão 

Intensiv
o  

Coordenadora de 
Núcleo Karine 
Jamille, 
Coordenadora 
Técnica Priscila 
Linhares e  
Supervisora- 
Márcia Cristina. 

- Curso e translado para os 
usuários inseridos. 

- Aviso prévios dos 
funcionários que foram 
comunicados das 
demissões. 

-Sem encaminhamentos 
para esta reunião. 

26/08 
Reunião 
Técnica 

Intensiv
o  

Coordenadora 
Técnica Priscila 
Linhares e  
Supervisora- 
Márcia Cristina e 
Toda Equipe. Do 
Intensivo e 
Aluguel Social. 

- Informes. 

- Férias. 

- Feristas. 

 

 

 

 

- Planejamento de 
setembro. 

- Aluguel Social. 

- No próximo mês 
estarão de férias os 
profissionais: Psicóloga -
Denise, Vigia Diurno - 
Jadilson e 
Coordenadora Técnica – 
Priscila. 

- Reorganização das 
atividades visto que não 
teremos a possibilidade 
de contratar feristas. 

26/08 
Reunião de 
Gestão 

Intensiv
o  

Coordenadora de 
Núcleo Karine 
Jamille, 
Coordenadora 
Técnica Priscila 
Linhares e  
Supervisora- 
Márcia Cristina. 

- Férias. 

- Organização da equipe 
para cobrir os finais de 
semana em aberto diante 
das férias. 

- Trabalhar 
reorganização das 
atividades diante das 
férias em Reunião 
Técnica. 

26/08 
Reunião com 
o Educador 
Edvan 

Intensiv
o 

Coordenadora 
Técnica - Priscila 
Linhares e 
Educador Edvan 

- Repasse de Plantão. 

- Relacionamento 
Interpessoal. 

- Planejamento de 
Atividades. 

-Sem encaminhamentos 
para esta reunião. 

 

 

c. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 



DAT
A 

ATIVIDA
DE 

LOCA
L 

PARTICIPANT
ES 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMEN
TOS 

05/0
8 

Reunião 
de 
Gestão 

Intensi
vo  

Coordenadora 
de Núcleo 
Karine Jamille, 
Coordenadora 
Técnica - 
Priscila 
Linhares, 
Supervisora- 
Márcia 
Cristina. 

- 
Reorganização 
das atividades 
diante da 
redução da 
equipe. 

- Mudanças 
nos horários da 
Supervisão. 

- Reorganizar 
cronograma de 
atividades. 

 

- Conversar com a 
equipe em reunião 
técnica para 
superar entraves 
diante da redução. 

05/0
8 

Reunião 
Técnica  

Intensi
vo  

Coordenadora 
de Núcleo 
Karine Jamille, 
Coordenadora 
Técnica 
Priscila 
Linhares e 
Supervisora- 
Márcia Cristina 
e Toda Equipe. 

- Informes; 

- 
Reorganização 
das atividades 
diante da 
redução da 
equipe. 

- Mudanças 

nos horários da 

Supervisão. 

- Planejamento 

das atividades 

do mês. 

- Estudos de 

Caso; 

- Aluguel 

Social. 

- Sem 
encaminhamentos 
para esta reunião. 

 

11/0
8 

Reunião 
de 
Categoria 

Intensi
vo 

Coordenadora 
Técnica 
Priscila 
Linhares e 
Supervisora- 
Márcia 
Cristina, 
Técnica em 
Qualidade de 
Vida do Apoio 
Jaboatão – 
Antônia, 
Cuidadoras do 
Intensivo – 
Cristiane Lins 
e Ivaneide. 

- Nova 
organização de 
horários da 
TQV – Antônia 
vai dar suporte 
ao núcleo; 

- 
Encaminhamen
tos em relação 
a separação de 
medicações, 
registros e 
administração 
de paliativos. 

 

- Antonia vai estar 
no Intensivo todas 
as terças o dia todo 
e nas quartas pela 
manha na Reunião 
Técnica.  

- O grupo de 
Qualidade de Vida 
vai acontecer na 
terça-feira no 
horário da tarde. 

- As cuidadoras a 
partir desta data 
ficam responsáveis 
por separar as 
medicações para a 
semana na sexta-
feira. 



12/0
8 

Reunião 
de 
Gestão 

Intensi
vo  

Coordenadora 
de Núcleo 
Karine Jamille, 
Coordenadora 
Técnica 
Priscila 
Linhares e  
Supervisora- 
Márcia 
Cristina. 

- Aluguel 
Social, novas 
configurações. 

- Profissionais 
de licença 
médica. 

- Mudanças de 
horários da 
supervisão. 

- Sem 
encaminhamentos 
para esta reunião. 

12/0
8 

Reunião 
Técnica 

Intensi
vo  

Coordenadora 
Técnica 
Priscila 
Linhares e  
Supervisora- 
Márcia Cristina 
e Toda Equipe. 

- Informes. 

- Atraso de 
salários. 

- Sentimentos 
da equipe após 
a redução. 

- Apresentação 
do novo 
cronograma de 
atividades. 

- Curso do 
Instituto 
Shopping. 

- Repasse da 
reunião com 
TQV e 
Cuidadoras. 

- Alimentação. 

- Casos. 

-Organizar 
proposta de rodízio 
da equipe em casa 
de prolongação do 
atraso dos salários. 

17/0
8 

Reunião 
com o 
Turno da 
Noite 

Intensi
vo  

Coordenadora 
Técnica 
Priscila, 
Educador 
Edvan e 
Cuidadora 
Cristiane Lins 

- Repasses de 
plantão. 

- Falta de 
comunicação 
do plantão. 

- Dificuldades 
de 
relacionamento
. 

- Organização 
e planejamento 
das oficinas. 

 

 

-Sem 
encaminhamentos 
para esta reunião. 



19/0
8 

Reunião 
Técnica 

Intensi
vo  

Coordenadora 
Técnica 
Priscila 
Linhares e  
Supervisora- 
Márcia Cristina 
e Toda Equipe. 

- Informes. 

- Evento de 
comemoração 
do Dia da luta 
da população 
em situação de 
rua. 

- Aluguel 
Social. 

- Casos. 

- Plantões de 
final de 
semana. 

-Sem 
encaminhamentos 
para esta reunião. 

19/0
8 

Reunião 
de 
Gestão 

Intensi
vo  

Coordenadora 
de Núcleo 
Karine Jamille, 
Coordenadora 
Técnica 
Priscila 
Linhares e  
Supervisora- 
Márcia 
Cristina. 

- Curso e 
translado para 
os usuários 
inseridos. 

- Aviso prévios 
dos 
funcionários 
que foram 
comunicados 
das demissões. 

-Sem 
encaminhamentos 
para esta reunião. 

26/0
8 

Reunião 
Técnica 

Intensi
vo  

Coordenadora 
Técnica 
Priscila 
Linhares e  
Supervisora- 
Márcia Cristina 
e Toda Equipe. 
Do Intensivo e 
Aluguel Social. 

- Informes. 

- Férias. 

- Feristas. 

 

 

 

 

- Planejamento 
de setembro. 

- Aluguel 
Social. 

- No próximo mês 
estarão de férias os 
profissionais: 
Psicóloga -Denise, 
Vigia Diurno - 
Jadilson e 
Coordenadora 
Técnica – Priscila. 

- Reorganização 
das atividades visto 
que não teremos a 
possibilidade de 
contratar feristas. 

26/0
8 

Reunião 
de 
Gestão 

Intensi
vo  

Coordenadora 
de Núcleo 
Karine Jamille, 
Coordenadora 
Técnica 
Priscila 
Linhares e  
Supervisora- 
Márcia 
Cristina. 

- Férias. 

- Organização 
da equipe para 
cobrir os finais 
de semana em 
aberto diante 
das férias. 

 

 

- Trabalhar 
reorganização das 
atividades diante 
das férias em 
Reunião Técnica. 



26/0
8 

Reunião 
com o 
Educador 
Edvan 

Intensi
vo 

Coordenadora 
Técnica - 
Priscila 
Linhares e 
Educador 
Edvan 

- Repasse de 
Plantão. 

- 
Relacionament
o Interpessoal. 

- Planejamento 
de Atividades. 

-Sem 
encaminhamentos 
para esta reunião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

a. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 
 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES 
INTERNAS 

00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 04 

REUNIÃO INTERSETORIAL 07 

ESTUDO DE CASO 39 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
EXTERNOS 

02 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 00 



TOTAL 52 

 

 

 

 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 

 

 

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 0 7 9 9 5 0 0 30 

F 0 0 2 1 0 0 0 3 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

0 0 0 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

0 0 0 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO 2 01 

REUNIÃO TÉCNICA DA 
EQUIPE 

4 07 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 
20 adolescente 

38 



 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL / IDENTIDADE GÊNERO 

 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 

Heterossexual 

 

29 

Homossexual 

 

4 

Bissexual 

 

0 

Não 

Informado 

0 

33 
Travesti 

2 

Transexual 

0 
2 

 

 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

11 

BRANCA 

6 

PARDA 

16 

AMARELA 

0 

INDÍGENA 

0 

 

 

33 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

SITUAÇÃO 
SOCIOECONÔMICA 

TOTAL 

SEM RENDA 25 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 5 

½ SALÁRIO MÍNIMO 1 

1 SALÁRIO MÍNIMO 1 

2 SALÁRIO MÍNIMO 1 

3 SALÁRIO MÍNIMO 0 

ACIMA DE 3 SALÁRIO 
MÍNIMO 

0 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL 33 



 

TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 28 

ÁLCOOL 3 

MACONHA 2 

COCAÍNA 0 

SOLVENTE 0 

TOTAL GERAL 33 

TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA 
PRISIONAL 

TOTAL 

SIM 14 

NÃO 19 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR 
AGRESSÃO FÍSICA 

0 

DESLIGAMENTO POR 
SOLICITAÇÃO 

3 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 24 

NÃO 9 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 33 



DESLIGAMENTO POR 
ABANDONO 

0 

RELAÇÃO SEXUAL 0 

USO DE DROGAS 0 

CONCLUSÃO DO PIA 1 

OUTROS 0 

TOTAL 4 

TABELA IX - ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA – 04 

GRUPO PSICÓLOGO 8 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 2 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 3 

TOTAL 13 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA – 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 91 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 178 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 15 

TOTAL 284 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 54 

ATENDIMENTO À 
FAMÍLIA 

30 
32 



 

 

 

 

 

 

AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 15 

VISITA DOMICILIAR 2 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E 
ACOLHIMENTO DE NOVOS USUÁRIOS 

5 

SAÍDA TERAPÊUTICA 10 

ASSEMBLÉIA 2 

OUTROS/QUAL 0 

TOTAL GERAL 34 

  

 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 1 

CREAS 0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
(TRANSFERÊNCIA) 

0 

ALUGUEL SOCIAL 0 

CONSELHO TUTELAR 0 

OUTROS? 0 

TOTAL 1 

 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 0 

GRUPO FAMÍLIA 4 2 



PSF/UBS 10 

CTA 0 

CAPS II 0 

CAPS III 0 

CAPS Adi 0 

CAPS AD 2 

EMERGÊNCIA 
PSIQUIÁTRICA 

0 

POLICLÍNICA 0 

HOSPITAL GERAL 0 

UPA 1 

OUTROS? 0 

TOTAL 13 

 

 

DEMAIS POLÍTICAS 
SETORIAIS 

QUANT. 

DELEGACIA 0 

DHPP 1 

JUDICIÁRIO 0 

MINISTÉRIO PÚBLICO 1 

GOVERNO PRESENTE 0 

RETIRADA DE 
DOCUMENTAÇÃO 

23 

INSS 1 

AGÊNCIA DO TRABALHO 5 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 0 

ONG 0 

OUTROS? 0 

TOTAL: 31 

 

 

INCLUSÃO 
SOCIOPRODUTIVA 

NOVAS 
INCLUSÕES 

QUANT. 



EDUCAÇÃO FORMAL 0 05 

CURSO 
PROFISSIONALIZANTE 

3 03 

TRABALHO FORMAL 0 01 

TRABALHO INFORMAL 16 16 

OUTROS?  0 0 

TOTAL: 19 2 

 

 

 

 

8. Aluguel Social-Núcleo Jaboatão– AGOSTO / 2015 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL 

SOCIAL 

No decorrente mês a equipe do Aluguel Social segue com atividades baseadas 

na TR do Programa, monitorando usuários, realizando buscas de imóveis, além 

de articulações com rede sócia assistencial.  

 

Atualmente a modalidade encontra-se com 01 usuário inserido (KLEBER 

MIGUEL) juntamente com seu núcleo familiar, técnicas de referência do 

Intensivo, após estudo de caso sinalizaram 04 usuários com perfil para 

modalidade. Seguem as atividades mensais realizadas conforme eixos 

estruturados no PIA de cada usuário.  

 

 

9.1. Família 

Baseado no viés da assistência social, a TR da modalidade tem buscado 

estratégias que remetam o fortalecimento da relação do usuário KLEBER 

MIGUEL com seus infantes Felipe e Grazieli. O Supracitado trás desejo em 

recuperar tempo perdido(SIC), por conta dos prejuízos para com a falta de 

acompanhamento dos filhos.  



Quanto aos usuários que possivelmente serão inseridos, as técnicas de 

referência vêm trabalhando resgate e fortalecimento dos vínculos familiares. 

 

 

9.2. Saúde: 

Visitas a Policlínica Carneiro Lins localizada no bairro de Prazeres/Jaboatão dos 

Guararapes para verificar quadro de vagas e encaminhamento para usuário 

KLEBER MIGUEL a psicoterapia. 

 

 

9.3. Inserção sócio - produtiva 

Usuário inserido encontra-se com geração de renda informal baseada no 

concerto de eletrônicos, remete satisfação para com minimização de dividas em 

sua comunidade de origem Massagana/Jaboatão dos Guararapes, além de estar 

conseguindo assegurar despesas básicas como alimentação e objetos pessoais 

para seus infantes. 

 

 

9.4. Cultura, esporte e lazer 

Usuário tem freqüentado Igreja Evangélica como atividade que garanta seu bem 

estar. Trouxe satisfação em participação em Congresso com filhos, 

apresentando a seguinte temática: “Imite a Jesus Cristo”. (SIC) 

 

 

9.5. Educação 

Nas visitas de monitoramento reforçado com usuário importância da rede escolar 

no cotidiano dos seus infantes, além da participação do mesmo no 

acompanhamento escolar. 

 

 

9.6. Assistência Social 

Realizado contato com CRAS para verificar processo de inclusão no Bolsa 

Família. Núcleo familiar segue aguardando liberação através do CADÚNICO. 

 



 

9.7. Avanços e desafios 

        

Quanto aos avanços notam-se usuários a serem inseridos motivados com 

inserção na modalidade, evidenciado o bom momento do usuário inserido, além 

do processo constante de fortalecimento de vínculos familiares, inserção sócio 

produtiva de cunho formal, como exemplo 02 usuários a serem inseridos, além 

da minimização dos prejuízos atrelados ao uso intenso de spa’s. 

                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  10 01  

VISITA TÉCNICA NA 
RESIDÊNCIA 

20 05  

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 
SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 10 
Beneficiados 

 03 

 

 

USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 
(MÊS/ANO) 

MOTIVO DE 
DESLIGAMENTO 

NO DE VISITAS 
REALIZADAS 
NO MÊS 

Kleber Miguel 

Kley  
14.01.2015 

Em 

Acompanhamento 
05 

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como referido no relatório anterior, em nosso serviço foi necessário comunicar 

a demissão dos seguintes profissionais: duas Assistentes Sociais – Hellen Susy 

e Elisangela Victor, a Técnica de Qualidade de Vida Anne Verçosa, o motorista 

do turno dia Breno Rangel. A Assistente Social Laís Botelho, antes vinculada ao 

Aluguel Social foi remanejada, mediante avaliação técnica da gestão, para as 



atividades do Intensivo Jaboatão, no entanto destacamos que ela esta 

substituindo a Assistente Social Alexsandra que atualmente se encontra em 

licença médica. No nosso quadro profissional já tínhamos a ausência de um 

motorista do turno da noite que foi demitido no mês anterior por não estar mais 

correspondendo às atribuições no serviço.  

 

Em relação ao Aluguel Social houve a necessidade de interromper 

temporariamente as atividades da equipe Jaboatão, de agosto à dezembro de 

2015, recebendo assim o suporte do Núcleo Cabo, que neste intervalo de tempo 

vai estar dividindo suas atividades para acompanhar os dois núcleos (Cabo e 

Jaboatão). Assim foi comunicado também a demissão do Motorista Irandir Lima 

e sabemos que a equipe do Aluguel vai ser composta a partir desta data de uma 

Técnica Social e um Motorista, não contando mais com o Educador Social. Como 

a partir da saída do Educador Riverson por solicitação anteriormente já 

funcionávamos sem este profissional no quadro. 

 

No tocante à inserção sócio produtiva, tivemos a partir de parceria estabelecida 

pela Coordenadora Técnica Julieta Pontual da SEPOD com o Instituto Shopping 

Recife, a inserção de 3 usuários do Intensivo e dois do Apoio do nosso Núcleo 

em curso de curta duração (60h) em Vendas e Administrativo. Das pessoas do 

Intensivo identificadas com perfil para encaminhamento ao curso, duas estão 

estudando no ensino formal no mesmo horário que o curso seria realizado. 

  

Diante disto foi também necessária realizar articulação a partir de uma visita da 

Coordenação Técnica do Intensivo à Escola Estadual Pedro Barros, para 

conversar com a diretoria da instituição com o objetivo de tentar possibilitar a 

participação dos usuários no curso sem ter prejuízos para a evolução dos 

usuários que estão estudando. A conversa foi bastante positiva, resultando em 

na possibilidade de inserção no curso, com freqüência de segunda à quinta por 

5 semana e presença na escola na sexta, mediante avaliação processual e de 

estratégias pensadas pelos professores para que os alunos estudassem e 

cumprissem com as tarefas da escola.   

 



Sabemos que o Núcleo Recife vem enfrentando muitas dificuldades junto as 

equipe com salários atrasados e falta de perspectiva de pagamento. Dentro 

deste contexto, os serviços do Programa de Recife foram fechados 

temporariamente no dia 14.08 e os usuários transferidos e encaminhados para 

os outros serviços de outros Núcleos. Assim, recebemos entres os dias 14 e 15 

sete usuários, 5 homens e duas mulheres no Intensivo Jaboatão de forma 

emergencial. Apesar do momento crítico que também estamos vivenciando, 

após a redução da equipe, a equipe se sensibilizou e foi possível acolhe-los de 

maneira positiva, tendo um bom acolhimento também por parte dos usuários que 

já estavam em nosso serviço.  

 

A equipe sinaliza a sobrecarga de trabalho visto que acumulamos com a 

chegada destes, 39 usuários no serviço. Por isto precisamos buscar estratégias 

para superar este momento, buscando também a colaboração dos usuários que 

fazem o Intensivo Jaboatão. 

11. ANEXOS 

BINGO “DIA DOS PAIS” 

 

 



                                                         

             

             

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                 

 



             

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


