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CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO  

 NÚCLEO: Jaboatão                 MÊS/ANO: Agosto/ 2016 

 

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 / 989235524 

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

Executora: IEDES 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA MONALISA ALVES ACIOLI LINS 

SUPERVISÃO JEANE DOS SANTOS TONÉO 

TÉCNICA SOCIAL EM 
PSICOLOGIA 

CRISTINA CHAGAS PATRIOTA 

TÉCNICA SOCIAL EM 
PSICOLOGIA 

DENISE DE FARO FERNANDES 

TÉCNICA SOCIAL EM 
SERVIÇO SOCIAL 

ALEXSANDRA DO NASCIMENTO GOMES 
TAVARES 

TÉCNICO EM QUALIDADE 
DE VIDA 

ANTONIA EDISLANDIA DA SILVA 

CUIDADORA CRISTIANE LINS DE LIRA 

CUIDADORA IVANEIDE MARIA DOS SANTOS 

EDUCADORA SOCIAL MARCIA MARIA DE OLIVEIRA 
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EDUCADORA SOCIAL ELIZABETH SANTOS DAS CHAGAS 

EDUCADORA SOCIAL 
DAYANE PATRICIA BOYER OLIVEIRA DE 

MORAES 

EDUCADOR SOCIAL CRISTIANO JOSÉ DA SILVA 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

JOHN ROMANO GOMES DA SILVA  

AUXILIAR DE COZINHA MARIA JOSE DOS SANTOS DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLÁUDIA XAVIER DE OLIVEIRA BEZERRA 

AUXILIAR DE COZINHA CLÁUDIA DE LIMA ALVES 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS 

MOTORISTA ERIVAN LIRA DO NASCIMENTO 

MOTORISTA ERISVALDO MENDES 

VIGIA EDMILTON GOMES/ DAMIÃO GOMES  

VIGIA JOSÉ ALVES BARBOSA IRMÃO 

VIGIA CARLOS ROGER ALVES DA SILVA 

VIGIA LUCIANO CARDOSO DE LIMA 

 

4. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 

 

FUNÇÃO NOME 

TÉCNICA SOCIAL EM SERVIÇO 
SOCIAL 

MIRTES LOPES 

MOTORISTA JANDILSON FLORENTINO 

 

5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

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 
7:45 às 8:45 
“em dias de 
Assembléia” 

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

Café da 
manhã 
08h às 9h 

9h às 10h 

Grupo 
Despertar 
Téc. Social em 
Psicologia - 
Cristina 

Grupo 
Planejando o 
Futuro 
Téc. Social em 
Psicologia. 

 
OFICINA DE 
CULINÁRIA 
Facilitadora 
Patrícia 

Grupo Despertar 
Téc. Social em 
Psicologia - 
Denise 

Horário Livre 
Visitas 
09n às 12h 

Visitas 
9h às 12h 
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1. GRUPOS 

 

1.1 GRUPO DESPERTAR 

Facilitadoras: Cristina Chagas e Denise de Faro Fernandes  

 Denise. 9h às 10h 

OFICINA COM 
EDUCADOR - 2 

Assembléia 

8h30às 9h30 

Reunião Técnica 

Das 9h às 12h 
10h às 
10:30 

Horário livre Horário livre 

Horário Livre 
10:30 às 
11:30 

MUTIRÃO 
Técnico Social, 
Educador e 
Lucicleide – 
ASG. 

Grupo UR e 
Atendimento 
Individual 

OFICINA DE 
CULINÁRIA 
Facilitadora 
Patrícia 
10h15 às 12h 

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

Grupo UR e 
Atendimento 
Individual 

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 

15h às 
15:30h 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

15:30 às 
16:30h 

 
OFICINA COM 
EDUCADOR - 1. 
 

Grupo UR e 
Atendimento 
Individual 

Horário Livre 

 
Reunião de 
Família 
Técnica Social 

Horário Livre 

ATIVIDADE
ESPORTIVA 
Futebol na 
Frente da 
Casa 
EDUCADOR
15:30h às 
16:30h 

Visitas       
14h às 17h 

16:45h às 
17:45h 

 
Grupo 
CidadaniaTéc.S
ocial em Serviço 
Social –
Alexsandra 

Grupo 
Qualidade de 
Vida 
Téc. Qualidade 
de Vida - Antonia 

 
OFICINA COM 
EDUCADOR - 1. 

Horário Livre 

ATIVIDADE 
EXTERNA 
Futebol da Praia 
EDUCADOR 
15h30 às 17h 

Horário Livre 

18h às 
19h 

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

19h às 
21h 

Grupo 
Comissões 
 
20h ás 21h 

Horário Livre Horário Livre 

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

Horário Livre 
Horário 
Livre 

Horário Livre 

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 
Atitude 
Edudador 
21:30 às 22:50h 

Horário 
Livre 

Horário Livre 

23h Recolher Recolher Recolher Recolher 
Recolher 
00:00 

Recolher 
00:00 

Recolher 
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Objetivo geral: Trabalhar assuntos referentes ao cotidiano dos usuários neste 

equipamento, bem como trazer temáticas que sirvam para despertar os 

participantes para iniciar as atividades do dia. 

 

Data: 01/08/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Realizada roda de conversa para debater duas questões. 

Inicialmente conversamos sobre a rotina do final de semana, onde cada 

participante pode relatar o que houve de significativo e o que poderia servir como 

ponto de melhoria. Dando sequência, conversamos sobre o uso de SPA dentro 

do serviço, destacado que não há necessidade deste tipo de transgressão, tendo 

em vista que trabalhamos pautado na política de redução de danos e que, 

portanto, o uso de SPA pode ser planejado dentro da construção do PIA.  Foi 

pontuado que a equipe tem recebido alguns nomes como pessoas envolvidas no 

uso de substâncias no dispositivo e que a atenção ficará redobrada.  Por fim, foi 

relembrado que o uso de SPA no serviço acarreta em desligamento. 

Objetivo: Refletir sobre a rotina do final de semana e sobre o uso de SPA neste 

equipamento.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes demonstraram insatisfação com o fato de alguns 

colegas estarem fazendo uso de SPA (maconha) neste dispositivo, prejudicando 

assim aqueles que não desejam usar essa substância neste serviço. Trouxeram 

que desejam que a equipe consiga flagrar essas transgressões e frisaram que 

não possuem coragem para delatar os colegas porque temem sofrer represálias.  

 

Data: 08/08/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Foi realizada uma roda de conversa onde foi abordado, 

mais uma vez, a temática “uso de SPA no serviço”. Alguns usuários trouxeram o 

forte incomodo com essas condutas inadequadas. Novamente a equipe 

ressaltou que esse tipo de comportamento deve ser evitado neste espaço, 

objetivando assim o bem estar do grupo, afinal, em um espaço coletivo, o desejo 
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individual não pode sobrepor ao interesse do grupo. Para encerrar, um dos 

nossos usuários leu um texto que produziu em reconhecimento ao que o 

Programa tem feito por ele.  

Objetivo: Refletir sobre o uso de SPA no serviço. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa e leitura de texto. 

Avaliação: Os participantes trouxeram que se sentem desanimados com o uso 

de SPA neste espaço, dificultando assim, para os demais, que consigam dar 

seguimento ao planejamento de seu novo projeto de vida. Continuaram com o 

discurso de que cabe a equipe averiguar quem são as pessoas envolvidas nessa 

conduta inadequada.   

 

Data: 15/08/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Proporcionada a execução de uma técnica integrativa, na 

qual foi estimulado exercício de concentração-percepção à distância: formaram-

se em duplas, e uma pessoa deveria escolher um ponto fixo (na sala de 

atividades) e fixaria o olhar, enquanto o outro acompanhava o olhar e tentava 

adivinhar o ponto. Num segundo momento, foram incentivados a fazer uma breve 

caminhada na sala de olhos abertos, inicialmente, e depois com os olhos 

fechados escolher uma pessoa de formar dupla. 

Objetivo: Propiciar um ambiente de confiança entre os integrantes do grupo, 

visando uma relação mais integrada.  

Ferramentas metodológicas: Sala de grupo e roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários demonstraram motivação, descontração e cooperação 

diante do tema trabalhado que foi sobre “confiança”, expondo que sentiram medo 

e tensão em confiar no outro. 

 

Data: 22/08/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Realizada a exibição de um vídeo de curta metragem, onde 

o ator Antônio Abujamra, recita um poema de Mário Quintana, sobre “a Vida”; 

em seguida os usuários falaram o que compreenderam como mensagem para 
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as suas vidas, que precisam realizar seus planejamentos para resgate da 

vinculação familiar, documentação, retorno ao mercado de trabalho, dentre 

outros.  

Objetivo: Incentivar o repensar sobre a vida, projetos individuais e a melhor 

forma de utilizar o tempo dentro deste processo. 

Ferramentas metodológicas: Pendrive, TV, roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes se mostraram atentos ao vídeo, conseguindo expor 

com coerência suas vivências dentro do tema proposto.   

 

Data: 25/08/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Foi apresentado um vídeo retirado do YouTube que 

propunha uma reflexão sobre como as pessoas utilizam e gerenciam seu tempo. 

O curta destacava a necessidade de organizar melhor o tempo, a fim de não 

desperdiçar as oportunidades, bem como não perder o foco em relação aos 

objetivos de vida. O objetivo de apresentar esse vídeo foi provocar os usuários 

para que não se acomodassem neste serviço, utilizando esse espaço somente 

para se alimentar e descansar e sim, que pudessem aproveitar, ao máximo, o 

período em que estivessem neste dispositivo para traçarem um planejamento e 

executarem um novo projeto de vida. Após a exibição do vídeo foi aberta uma 

roda de conversa onde cada participante pode verbalizar sobre como organizava 

seu tempo dentro deste Centro Intensivo. 

Objetivo: Refletir sobre como gerenciar o tempo. 

Ferramentas metodológicas: TV, pendrive e roda de conversa. 

Avaliação: A maioria dos participantes trouxe a dificuldade de organizar seu 

tempo neste serviço. Pontuaram que chegavam com objetivos a serem 

alcançados, mas que, devido à convivência com os colegas acabavam por deixar 

alguns objetivos de lado e focavam em momentos de lazer e uso de SPA.  Por 

fim, o grupo trouxe que é importante que cada um, individualmente, se esforce 

para não perder o foco nos seus objetivos e que cabe aos colegas não interferir 

no planejamento do outro.  
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Data: 29/08/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Foi realizada uma roda de conversa com os participantes 

sobre o frequente número de usuários que tem aproveitado suas saídas do final 

de semana, para fazer uso abusivo e desenfreado de SPA, retornando sobre 

forte efeito e causando transtorno no serviço. Foi relembrado a eles que este 

dispositivo trabalha embasado na política de redução de danos e que, portanto, 

é possível que eles planejem o uso de qualquer tipo de SPA em seu PIA, no 

entanto, deve-se evitar o uso abusivo. Cada usuário expressou seu ponto de 

vista acerca deste assunto.  

Objetivo: Conversar sobre o uso contínuo e desenfreado de SPA.  

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa. 

Avaliação: A maioria dos usuários concordou que esse comportamento não é o 

adequado para este dispositivo e que atrapalha completamente as atividades 

oferecidas por este Centro Intensivo. Alguns chegaram a culpabilizar a equipe 

que permite que os usuários entrem nesta unidade sobre efeito. Diante desta 

fala, trouxemos que a equipe trabalha com acolhimento e não com punição, 

enfatizando que estaremos sempre preparados para receber aqueles que 

chegam sob efeito e para afastar do serviço os que causarem transtornos, 

estejam ou não sobre efeito de SPA.  

 

1.2 GRUPO DE USUÁRIOS DE REFERÊNCIA (UR’s) 

Facilitadoras: Alexsandra Tavares, Denise de Faro Fernandes e Cristina 

Chagas. 

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

pontuais, em um pequeno grupo, buscando diluir e mediar possíveis conflitos. 

Além disso, tratar questões relacionadas às famílias e convivências no espaço. 

 

Data: 05/08/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 
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Atividade realizada: Os usuários falaram sobre suas vivências, trazendo 

algumas inquietações sobre a postura de usuários que voltam fora do horário 

acordado e realizam outras transgressões. 

Objetivo: Favorecer um momento de escuta coletiva dos usuários 

acompanhados pela Técnica de Referência com proposta de esclarecimentos e 

avaliações de questões como: as saídas terapêuticas, os PIA’s e horário de 

retorno ao Centro de Acolhimento Intensivo.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes denotaram seriedade nos discursos, expondo 

indignação com o desrespeito de alguns usuários que quebram as regras de 

convivência. Pontuado que a equipe vem avaliando a permanência destes que 

não se encontram no momento de permanecer no espaço. Acrescentada a 

orientação de que procurem contemplar as demandas de saídas diárias, durante 

a construção do planejamento semanal. 

 

Data: 15/08/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Justificativa: Não foi possível realizar o grupo com os usuários de referência 

porque a maioria encontra-se em atividade externa.  

 

Data: 26/08/2016 

Facilitadora: Alexsandra Tavares 

Atividade realizada: Foi realizada uma conversa a respeito da suspeita de uso 

de drogas na casa. Foram lembrados que ao serem acolhidos todos são 

orientados a respeito das regras. Também foram relembrados que a equipe já 

havia sinalizado individualmente e em grupos e que esta situação não é aceita.    

Objetivo: Refletir a respeito do uso de drogas na casa e da permanência de 

cada usuário neste dispositivo, orientar mais uma vez quanto às regras e 

sinalizar que a equipe está avaliando e tomará as decisões cabíveis.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa.      

Avaliação: Usuários trouxeram falas que estavam conseguindo se organizarem, 

cuidando das questões pessoais como de saúde, documentação e assuntos 
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jurídicos, que diminuíram o uso de SPA’s e alguns conseguiram reatar e/ou 

fortalecer os vínculos familiares. Teve usuário que ficou irritado quando soube 

que seu nome estava na lista do uso de SPA. Por fim, foi pontuado que esse tipo 

de situação não é aceito. 

 

 

1.3 GRUPO FAMÍLIA 

Facilitadoras: Cristina Chagas e Alexsandra Tavares 

Objetivo geral: Favorecer o processo de integração entre Família e Usuários do 

Programa ATITUDE com estímulo ao cuidado, prevenção e a melhoria da 

qualidade de vida. 

 

Data: 04/08/2016 

Atividade realizada: Os usuários que participaram do evento para a exposição 

dos resultados da pesquisa da Open Society, tiveram a oportunidade de repassar 

aos demais como ocorreu o evento, trazendo suas opiniões quanto os pontos 

que deveriam melhorar, como por exemplo, o acompanhamento regular dos 

usuários quando saem do Programa ATITUDE como também seus familiares.  

Objetivo: Explanar sobre os resultados da pesquisa feita com os usuários do 

Programa ATITUDE, a qual foi apresentada no evento da Faculdade de Direito 

do Recife no dia dois do presente mês.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes demonstraram interesse em escutar as informações 

fornecidas pelos usuários que falaram do tema, realizaram perguntas e se 

mostraram satisfeitos com os resultados obtidos com tal pesquisa. Os usuários 

que participaram falaram de suas percepções, valorizando o objetivo do 

Programa e os resultados exitosos, como também, e colocaram a necessidade 

de uma maior participação familiar no processo de organização dos mesmos. 

 

Data: 11/08/216 

Atividade realizada: Construído um cenário teatral, com a participação de 

usuários, os quais representaram dois personagens da família: a mãe e a filha, 
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onde o texto foi “a ausência do diálogo entre elas numa situação de rotina 

doméstica”. Em seguida, os participantes falaram de suas percepções e 

vivências; como também, os familiares presentes colocaram suas dificuldades 

em escutarem o usuário quando não quer aceitar ajuda.  

Objetivo: Estimular reflexão sobre a importância do “Diálogo na Família”.  

Ferramentas metodológicas: Dramatização e roda de conversa. 

Avaliação: O tema gerou um momento de sensibilização de alguns usuários, os 

quais demonstraram o sentimento de tristeza ao falarem de seus sofrimentos na 

relação familiar. Grupo motivado e integrado.  

 

Data: 18/08/216 

Atividade realizada: Foram exibidos dois filmes de curta metragem focando 

vivências familiares de codependência; incluindo os sofrimentos, decepções e 

acolhimentos dentro do contexto da dependência química. 

Objetivo: Refletir sobre codependência familiar. 

Ferramentas metodológicas: Televisão, pen drive e roda de conversa. 

Avaliação: Tivemos os depoimentos dos familiares trazendo os adoecimentos, 

as dificuldades em acompanhar os seus usuários devido aos riscos de vida por 

conta das dívidas de drogas, as agressões sofridas, mas a esperança de que 

possam se organizar e trazer mais tranquilidade para os familiares. O grupo se 

manteve integrado e motivado. 

 

Data: 25/08/2016 

Atividade realizada: Feita a exposição de um filme de curta metragem chamado 

“a Fuga do Moinho”, no qual retratava a relação familiar na construção da 

educação dos filhos, o envolvimento afetivo e o processo de codependência 

familiar. Os participantes fizeram comentários sobre as experiências de vida, 

trazendo situações de ter abandonado a familiar devido o consumo abusivo das 

drogas.    

Objetivo: Favorecer um momento de reflexão sobre a desorganização familiar 

diante da dependência química de seu usuário e estimular o processo de 

cuidado.   
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Ferramentas metodológicas: Televisão, pendrive e roda de conversa. 

Avaliação: Houve a participação do irmão de um usuário, o qual se colocou à 

disposição a ajudá-lo e motivou aos demais usuários presentes a continuarem 

seus projetos de vida, porque eles merecem; com este discurso motivacional, o 

grupo falou das dificuldades, mas do desejo em mudança. Os usuários, ao 

término, agradeceram a participação do familiar. 

 

1.4 GRUPO CIDADANIA 

Facilitadora: Alexsandra Tavares. 

Objetivo geral: Trabalhar temas que abordem os valores sociais que 

determinam o conjunto de direitos e deveres de um cidadão, buscando estimular 

a construção de uma consciência política com enfoque na participação social e 

na formação do processo de autonomia dos usuários. 

 

Data: 04/08/2016 

Atividade realizada: Exibição do filme “O Grande Desafio”.  

Objetivo: Despertar interesse pela educação formal como também alcançar os 

objetivos. 

Ferramentas metodológicas: Filme, TV e DVD. 

Avaliação: Foi exibida a metade do filme, ficando a outra parte para o dia 

08/08/2016. 

 

Data: 08/08/2016 

Atividade realizada: Exibido a outra parte do filme “O Grande Desafio”. 

Objetivo: Despertar nos usuários interesse pela educação formal e incentivar a 

realização do projeto de vida para assim alcançar seus objetivos. 

Ferramentas metodológicas: Filme, TV, DVD e roda de conversa. 

Avaliação: Houve uma boa aceitação, pois foi possível perceber o quanto os 

usuários voltaram sua atenção para o filme. O mesmo aborda assuntos como: 

políticas públicas, educação, religião e, principalmente, racismo. Retrata ainda a 

coragem e a força de vontade de alguns personagens pelo desejo de mudança, 

tanto no aspecto pessoal, quanto no coletivo. Os usuários trouxeram reflexão de 

http://www.institutoensinar.org/
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que a educação é o caminho para liberdade e que com o conhecimento terão 

confiança, força e esperança para alcançar seus objetivos.   

 

Data: 18/08/2016 

Facilitadora: Alexsandra Tavares 

Atividade realizada: Em um grande círculo, foi solicitado que cada um falasse 

uma palavra que tivesse relação com respeito e paz, em seguida foi perguntado 

se tais palavras estariam combinando com a convivência e com o atual momento 

em que a casa se encontra. 

Objetivo: Incentivar o respeito mútuo e a cultura da paz. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Este grupo foi muito proveitoso, pois os usuários trouxeram falas 

como: “respeitar o próximo, gentileza, cuidados, pensar antes de falar, ter 

conhecimentos antes de falar, cuidar da casa e dos objetos, fazer silêncio, pedir 

desculpas, falar a verdade”. Após essa chuva de frases e palavras, foi relatado 

que tais procedimentos não estavam acontecendo como deveria e que alguns 

estavam com dificuldade em sua permanência no espaço. Pontuado sobre 

algumas situações que ocorreram e pactuado alguns encaminhamentos 

referentes aos grupos e oficinas, especialmente a de culinária; momentos de 

refeições; e logística do uso do DVD e da TV. 

 

1.5 GRUPO PLANEJANDO O FUTURO 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Objetivo geral: Refletir com os participantes sobre como trabalhar seu 

planejamento de PIA dentro dos eixos propostos pelo EcoMapa, são eles: padrão 

de consumo/SPA, saúde, lazer, família e comunidade, educação e 

trabalho/inserção socioprodutiva. 

 

Data: 11/08/2016 

Atividade realizada: Foi apresentado para os participantes um slide sobre “A 

política de redução de danos no Brasil e os direitos fundamentais do homem”, 

do autor Dominiciano Siqueira. Após a explanação do texto iniciamos uma roda 

http://www.institutoensinar.org/
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de conversa onde os usuários puderam trazer o entendimento sobre o conteúdo 

apresentado, bem como se posicionar em relação à política de redução de 

danos.  

Objetivo: Refletir sobre o texto “A política de redução de danos no Brasil e os 

direitos fundamentais do homem”.  

Ferramentas metodológicas: DataShow, textos, computador e roda de 

conversa. 

Avaliação: Os usuários ficaram surpresos em constatar que a finalidade dessa 

política de redução de danos iniciou-se por demandas de cuidados com a saúde. 

Alguns também contribuíram para ao grupo ao admitirem sua fragilidade diante 

dessa política, afirmando que não conseguem se adequar ao que entendem dela 

e que o ideal para eles seria apenas priorizar a abstinência.  

 

Data: 16/08/2016  

Facilitador: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Foi feita apresentação em PowerPoint sobre como iniciar 

um mapa de prevenção de recaída. Inicialmente foi explicado o que significar 

prevenção de recaída e qual sua finalidade. Conversamos um pouco sobre 

possíveis gatilhos e como tentar preveni-los.  Esse grupo se prolongou bastante 

e por este motivo foi pactuado que seria facilitado em dois encontros.  

Objetivo: Apresentar para os usuários o mapa de prevenção de recaída.  

Ferramentas metodológicas: DataShow, computador e roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários tiveram dificuldade em fazer a estimativa dos gatilhos, 

como por exemplo, as pessoas, sentimentos, lugares e situações que poderiam 

fragilizá-los e levá-los a um lapso ou recaída.  

 

Data: 23/08/2016  

Facilitador: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Foi dada continuidade a apresentação em PowerPoint 

sobre a temática prevenção de recaída. Nesse encontro foi conversado com os 

usuários sobre como planejar e colocar em prática um plano de prevenção de 

recaída a fim de identificar os gatilhos e situações que podem levar ao uso de 

http://www.institutoensinar.org/
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SPA, bem como traçar estratégias de enfrentamento. Foi solicitado, ao final da 

apresentação, que cada participante fizesse um exercício. Deveriam pensar e 

escrever em uma folha de papel, quais situações, sentimentos, pessoas e 

lugares poderiam servir de gatilho e seguida traçar uma estratégia de 

enfrentamento.  

Objetivo: Incentivar os participantes a traçarem um plano de prevenção de 

recaída. 

Ferramentas metodológicas: DataShow, computador e roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários continuaram com dificuldade em fazer a estimativa dos 

seus gatilhos. Mas iniciaram um processo de reflexão sobre isso. 

 

1.6 GRUPO QUALIDADE DE VIDA 

Facilitadora: Antônia Silva  

Objetivo geral: Estimular os usuários a mudarem seu estilo de vida, a adotarem 

hábitos mais saudáveis e a valorizarem a prevenção de doenças. 

 

Data: 02/08/2016  

Atividade realizada: Foram apresentados slides aliados a um vídeo falando 

sobre os riscos que a automedicação traz à saúde. Pontuado sobre a importância 

de procurar um profissional antes fazer uso de medicações sem prescrição. 

Apresentado o risco que isso acarreta aos organismos. 

Objetivo: Conscientizar os usuários, através de cuidados com a saúde e 

prevenção, quanto ao uso das medicações, sejam elas paliativas ou 

psicotrópicas e, ampliar o conhecimento sobre os riscos e doenças que elas 

trazem aos mesmos. 

Ferramentas metodológicas: Computador, datashow e roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes contribuíram muito. Um dos usuários relatou que 

um amigo dele faleceu de tanto tomar anti-inflamatórios, o que causou doença 

renal e por isso veio a óbito. Outro relatou que na situação de rua não tem isso, 

eles usam mesmo as medicações psicotrópicas junto com bebida alcoólica, 

porque, segundo ele, o efeito é maior e faz mesmo ciente dos riscos que corre. 

http://www.institutoensinar.org/
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Pontuado que não é indicado, porque traz muitos riscos quando fazem isso, 

podendo causar uma overdose.  

 

Data: 09/08/2016. 

Facilitadora: Antônia Silva. 

Atividade realizada: Apresentado ao grupo slides e um vídeo sobre a vida do 

nadador Michael Phelps, mostrando alguns problemas que ele teve em 

decorrência do abuso do álcool, sobre os danos e os riscos que estão associados 

ao uso e ao abuso do álcool, dos malefícios que trazem aos usuários com 

decorrer da idade, das perdas causadas de bens pessoais e familiares. Foi 

relatada um pouco da biografia do nadador Michael Phelps, que além dos 

problemas causados pela droga ele também teve uma doença chamada TDHA, 

com danos que muitas vezes são irreversíveis ao organismo humano. 

Objetivo: Conhecer sobre as doenças que o uso e abuso do álcool trazem e de 

como trabalhar estratégias para reduzir o uso como forma de prevenir doenças, 

aliado ao tratamento de saúde. 

Ferramentas metodológicas: Computador, datashow, som e roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários que participaram foram bastante interativos no grupo. 

Alguns falaram que uso do álcool é difícil de deixar, principalmente pelo fato dos 

riscos que eles se expõem para obter outras drogas, e que precisam também 

muitas vezes beber para poder dormir na rua. Porém quando estão em situação 

de rua isso é bem difícil de fazer, principalmente quanto a parar para cuidar da 

saúde. Trazem em suas falas que o nadador é vitorioso e teve muita gente para 

ajudar, e que eles não possuem amigos e nem família para ajudá-los. Mas que 

é bom ver uma pessoa como Phelps vencer e se libertar do uso intenso do álcool. 

 

Data: 16/08/2016. 

O grupo não foi realizado, porque os usuários saíram para treinar futebol, pois 

iriam jogar com o apoio em torneio realizado na sexta feira dia19/08/16 às 

14:00h. 

 

Data: 23/08/2016. 

http://www.institutoensinar.org/
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Atividade realizada: Apresentado trabalho da Revista Falando sobre Drogas, 

onde discutimos a relação das drogas com a saúde e a vulnerabilidade social 

que elas trazem, também foi apresentada a Lei Seca e a política de redução de 

danos.  

Objetivo: Sensibilizar sobre os danos que algumas drogas trazem para a saúde 

e à vida social dos usuários e conscientizar quanto ao tratamento e redução de 

danos.  

Ferramentas metodológicas: Revista e roda de conversa. 

Avaliação: O grupo se deu com uma quantidade menor de usuários, porque 

muitos saíram para o CAPS-AD, para a UPA do Curado e outras demandas. 

Diante do tema apresentado muitos trouxeram à fala de quanto é difícil fazer a 

redução do uso e que muitos trocam uma droga por outra, que o CAPS-AD 

também às vezes oferece psicotrópicos que é droga, mesmo sabendo que é para 

tratamento. Tiraram dúvidas quanto à Lei seca e redução de danos. 

 

Data: 30/08/2016 

Atividade realizada: Foi mostrado o documentário: Curiosidades de como 

funcionam as drogas (Discovery Channel).  Durante este mês foi explicado como 

as drogas funcionam e os riscos que trazem para a saúde dos usuários. 

Objetivo: Conhecer os danos que as drogas podem causar à saúde e à vida.  

Ferramentas metodológicas: Televisão, documentário, pendrive e roda de 

diálogo. 

Avaliação: Diante do documentário exibido, os usuários relataram que gostaram 

muito. Alguns falaram que o uso de drogas faz e disseram saber o que elas 

podem causar a sua saúde, mas vendo isso através de um documentário feito 

com usuários é difícil reduzir, principalmente quanto à maconha que gostam 

muito. Eles relatam que realmente o que eles sentem diante do uso é aquilo 

exposto no documentário. Trazem que os danos só vêem depois, principalmente 

com a perda da saúde e da família, mas não só por conta da droga, mas por 

outras escolhas que fazem. Pontuado que o uso de diversas drogas ao mesmo 

tempo aumenta os riscos de infarto e derrames, e que o melhor é se organizarem 

quanto ao uso, principalmente reduzir bastante. Alguns relataram que, além 

http://www.institutoensinar.org/
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dessas drogas ilícitas eles também usam o álcool. Então o cuidado tem que ser 

redobrado. Foram orientados a ingerir bastante líquido quando utilizarem, para 

reidratação e reorganização do metabolismo. 

 

1.7 OFICINA DE ESPORTE E LAZER 

Facilitadores: Cristiano Silva e Elizabeth Santos  

Objetivo geral: Estimular a atividade física e esportiva aproveitando as 

potencialidades já existentes nos participantes do grupo e utilizando, também, o 

ambiente da praia para a execução das atividades. 

 

Facilitador: Cristiano Silva 

Data: 05/08/2016 

Atividade realizada: Divididos em dois grupos, realizando, de início, exercícios 

de alongamento e preparação física, como aquecimento para o jogo de futebol, 

que iniciou logo em seguida.  

Objetivo: Preparar os usuários para o amistoso com os usuários do Apoio 

Jaboatão. 

Ferramentas metodológicas: Bola e cone. 

Avaliação: Atividade com boa aceitação, o que possibilitou um momento de 

trabalhar as tensões, bem como a energia contida em cada um. Percebe-se que 

estão muito empenhados para o amistoso. 

 

Data: 09/08/2016 

Atividade realizada: Prosseguimento dos treinos, realizados na orla de 

Candeias. 

Objetivo: Dar continuidade aos treinos, focando o amistoso. 

Ferramentas metodológicas: Bolas, cones e garrafa térmica com água. 

Avaliação: Os usuários vêm contribuindo bastante com a atividade. 

 

Facilitadora: Elizabeth Santos 

Data: 12/08/2016 

Atividade realizada: Futebol na praia. 

http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Realizar treino para o campeonato com os usuários do Apoio 

Jaboatão. 

Ferramentas metodológicas: Bola e cano (para fazer a barra). 

Avaliação: Levamos para esse treino apenas os usuários que iriam participar do 

jogo (não foram todos, pois alguns estavam com problemas de saúde), porém 

os que foram puderam focar e treinar mais algumas jogadas das quais eles se 

sentiam inseguros, como pênaltis, passes e, para os goleiros, agarrar algumas 

bolas. 

 

Facilitador: Cristiano Silva 

Data: 17/08/2016 

Atividade realizada: Exercícios físicos e treino de futebol.  

Objetivo: Trabalhar a preparação física dos usuários focando no amistoso.  

Ferramentas metodológicas: Bolas, cones e garrafa térmica com água. 

Avaliação: Os usuários estão aproveitando bastante o espaço para fazer os 

treinos e os jogos. 

 

Data: 19/08/2016 

Atividade realizada: Realizado o amistoso de futebol com os usuários do Apoio 

e Intensivo Jaboatão. O jogo foi dividido em dois tempos de 20 minutos para 

cada. Como de praxe, o Intensivo venceu. O placar do jogo foi de 5 x 2, menor 

pontuação do que nos jogos anteriores, que geralmente ficavam em média 11 x 

1.  

Objetivo: Integrar os usuários do Núcleo Jaboatão através da atividade 

esportiva. 

Ferramentas metodológicas: Bolas, lanche, água e suco. 

Avaliação: Houve um momento de tensão entre os usuários, pois percebemos 

que o jogo estava ficando pesado. Diante das posturas dos jogadores, a equipe 

realizou uma fala, trazendo que um dos objetivos do amistoso era o de aproximar 

os usuários e a importância de jogar de modo saudável. Apesar dessa situação 

pontual, a equipe avaliou positivamente a atividade, que parte desde os treinos 

até a articulação com a equipe da outra Unidade. Os usuários fizeram uma 

http://www.institutoensinar.org/
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reflexão da atividade e também a pontuaram como positiva. Após o jogo, um dos 

usuários deu um jeito no pé, sendo urgenciado pela equipe para UPA de Barra 

de Jangada.  

 

Facilitadora: Elizabeth Santos 

Data: 24/08/2016 

Atividade realizada: Futebol na praia. 

Objetivo: Melhorar o condicionamento físico e emocional dos usuários. 

Ferramentas metodológicas: Bola e cano (para fazer a barra). 

Avaliação: Os usuários demonstram muito interesse nessa atividade esportiva 

e em espaço público. 

 

1.8 OFICINA: PERCUSSÃO 

Facilitadores: Cristiano Silva e Elizabeth Santos 

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: 02/08/2016 

Facilitadora: Elizabeth Santos 

Atividade realizada: Apresentação da percussão no evento da Exibição da 

Cartilha de Política sobre Drogas e Redução de Danos no Brasil: o Programa 

ATITUDE em Pernambuco. A atividade foi realizada junto a dois Educadores 

Sociais do Apoio Jaboatão. 

Objetivo: Apresentar a percussão no evento.  

Ferramentas metodológicas: Instrumentos percussivos. 

Avaliação: Fomos convidados para fazer uma apresentação cultural de 

percussão com os usuários, na amostra do resultado da cartilha com os 

Resultados da Pesquisa realizada no Programa ATITUDE pela Open Society. 

 

Data: 10/08/2016 

Facilitadores: Elizabeth Santos e Levi da Silva 

http://www.institutoensinar.org/
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Atividade realizada: Ensaio para apresentação de percussão e capoeira. 

Momento contou com a presença de usuários e educador do Apoio Jaboatão. 

Objetivo: Ensaiar a apresentação da percussão e capoeira para o próximo 

evento.  

Ferramentas metodológicas: Instrumentos percussivos. 

Avaliação: Os usuários mostram muita motivação e um deles chegou a compor 

uma música para apresentá-la ao público. 

 

Data: 11/08/2016 

Facilitadores: Cristiano Silva  

Atividade realizada: Continuidade dos ensaios para apresentação de 

percussão, ciranda e capoeira. Momento contou com a presença de usuários e 

educador do Apoio Jaboatão (Levy da Silva). 

Objetivo: Ensaiar a apresentação da percussão para o evento do Dia da 

Juventude.  

Ferramentas metodológicas: Instrumentos percussivos. 

Avaliação: Os usuários interagiram bem e se colocaram claramente 

entusiasmados para expor o que estão preparando com tanto afinco para 

abrilhantar o evento. Infelizmente existe uma grande dificuldade com relação aos 

instrumentos que necessitam de manutenção. 

 

Data: 12/08/2016 

Facilitadora: Elizabeth Santos 

Atividade realizada: O Programa ATITUDE, especialmente o Apoio e Intensivo 

Jaboatão, foi convidado para fazer uma apresentação cultural no evento do 

Estado que comemorou o 12 de Agosto “Dia Internacional da Juventude”. Uma 

apresentação recheada de muita cultura pernambucana como: coco, afoxé, 

ciranda, maracatu, capoeira etc, foi realizada. 

Objetivo: Apresentar a percussão no Dia da Juventude, no Ginásio 

Pernambucano. 

Ferramentas metodológicas: Instrumentos percussivos. 

http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: A expectativa frente à estrutura e organização do evento foi diferente 

da realidade. Apesar disso, a apresentação se deu de modo tranquilo e o 

comportamento dos usuários foi bastante elogiado pelos presentes no evento. 

 

1.9 OFICINA: CORPO E MENTE 

Facilitadora: Márcia Maria de Oliveira. 

Objetivo geral: Estimular a prática de atividades físicas e relaxamento corporal, 

trabalhando o corpo e a mente.  

 

Data: 04/08/2016 

Atividade realizada: Técnica de aquecimento e básico de capoeira. 

Objetivo: Descontrair e resgatar as brincadeiras de infância proporcionando 

bem estar. 

Ferramenta Metodológica: Som e roda de conversa. 

Avaliação: Houve a participação da maioria dos usuários. Momento contou com 

grande descontração. 

 

Data: 16/08/2016. 

Atividade realizada: Relaxamento. 

Objetivo: Proporcionar um bem estar para mente e para o corpo. 

Ferramenta metodológica: Som, ambiente climatizado, chá de camomila, 

salgadinhos doritos e roda de conversa.  

Avaliação: Foi avaliada a importância desse tipo de atividade ocorrer com uma 

freqüência maior. 

 

Data: 18/08/2016 

Atividade realização: Alongamento, preparação corporal e mental para o 

torneio de futebol marcado para o dia seguinte entre os usuários do Centro de 

Acolhimento Intensivo Jaboatão e do Centro de Acolhimento e Apoio Jaboatão. 

Objetivo: Alongar e relaxar corpo e mente. 

Ferramenta metodológica: Som e roda de conversa. 
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Avaliação: Todos bem envolvidos, participando de forma positiva, deixando-se 

envolver com as técnicas de relaxamento.  

 

Data: 24/08/2016. 

Atividade realizada: Alongamento e exercícios básicos de capoeira. 

Objetivo: Ter mais flexibilidade nos movimentos da capoeira. 

Ferramenta metodológica: Exercícios da capoeira. 

Avaliação: Poucos participantes nesse dia, demonstrando desmotivação dos 

demais. Mas os que participaram, foram bem ativos. 

  

Data: 30/08/2016 

Atividade realizada: Dança samba reggae. 

Objetivo: Promover a descontração enquanto se trabalha o corpo e a mente. 

Ferramenta metodológica: Som e roda de conversa. 

Avaliação: Essa atividade está sendo experienciada para se sentir o interesse 

dos usuários. 

 

1.10 OFICINA: PRATICANDO GENTILEZA 

Facilitadora: Dayane Boyer 

Objetivo geral: Envolver os usuários no cotidiano do serviço para o resgate de 

valores relacionados à ética, bem como desenvolver o espírito de solidariedade, 

respeito e a valorização da vivência coletiva, visando à redução da violência e 

da intolerância.  

 

Data: 01/08/2016 

Atividade realizada: Em formato de círculo, solicitou-se aos usuários que no 

meio do chão, colocassem um objeto pessoal, depois cada um pegou um objeto 

que não era seu. Quando todos estavam com o objeto escolhido nas mãos, 

perguntou-se como é estar com algo que não seja seu, se pegar algo de alguém 

sem pedir ou usar as coisas dos outros é certo ou errado. Com isso cada um foi 

apresentando o objeto e falando: desculpe-me, eu peguei seu objeto. O dono 

agradecia e todos procediam da mesma forma. Ao término da sequência, 
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conduziu-se uma roda de conversa sobre o que eles mais aprenderam e por que 

é tão importante pedir desculpas. 

Objetivo: Trabalhar sobre o respeito com o pertence do outro. 

Ferramentas metodológicas: Pertence dos usuários e roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes inicialmente se mostraram desconcentrados no 

decorrer da técnica, porém conseguiram atingir o objetivo proposto, e refletir de 

que não se deve pegar o pertence de outra pessoa sem permissão ou se 

encontrar, a importância de perguntar de quem é. 

 

Data: 19/08/2016 

Atividade realizada: A educadora levou para o grupo várias flores que foram 

dadas para cada usuário. Depois explicou que eles iriam doar essa flor a uma 

pessoa e que na hora de entregar, falariam: “este presente é para você, tenha 

um dia muito especial”. Os mesmos pactuaram que entregariam as flores à 

equipe.  

Objetivo: Promover a integração do grupo mediante a reflexão acerca da 

importância da gentileza. 

Ferramentas metodológicas: Papel crepom vermelho e verde, palito de 

churrasco e cola. 

Avaliação: Os usuários conversaram sobre como foi à entrega, quais foram as 

reações das pessoas e como eles se sentiram fazendo isso. Foi discutido sobre 

olhar para o próximo. Alguns pontuaram que às vezes pequenos gestos de 

gentileza como dar uma rosa, um sorriso, um bom dia, podem fazer muita 

diferença positiva em seus dias e nos dias das pessoas que foram agraciadas. 

Alguns, junto com a rosa, fizeram e entregaram cartinhas. Houve pessoas que 

chegaram a ganhar três rosas.  

 

Data: 31/08/2016  

Atividade realizada: Cada usuário recebeu uma bexiga e um pequeno papel. A 

equipe falou para cada um pensar em sonho que possui e escrevê-lo num 

papelzinho e colocá-lo dentro da bexiga, que devia ser inflada. Após um pequeno 

tempo foram dados palitos de dente para cada e comunicado que cada um deve 
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proteger seu sonho. A partir desse momento, não se dizia mais nada, esperando 

algo acontecer.  

Objetivo: Mostrar que devemos ajudar as pessoas a conquistar seus sonhos e 

não destruí-los. 

Ferramentas metodológicas: Bexigas, papel e caneta. 

Avaliação: Algumas vezes, mesmo sem perceber, acabamos destruindo os 

sonhos das outras pessoas por descuido, por falta de apoio ou inveja. Os 

usuários falarão que eles devem acreditar e ajudar o seu amigo a conquistar 

seus sonhos e não destruí-los e essa foi a “moral” da brincadeira. 

 

1.11 OFICINA: CINE ATITUDE 

Facilitadoras: Márcia Oliveira  

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

inclusive os produzidos no Brasil. Este grupo pretende debater os conteúdos 

cinematográficos e relacionar com o cotidiano dos usuários, bem como 

proporcionar um momento lúdico. 

 

Data: 27/08/2016. 

Atividade realizada: Exibido o filme nacional Besouro. Conta a história de um 

capoeirista da Bahia que queria libertar seu povo das mãos do senhor de 

engenho. 

Objetivo: Conhecer a história de grandes capoeiras da época. 

Ferramenta metodológica: Data show, CD e roda de conversa. 

Avaliação: Foi muito construtivo, pois os participantes debateram sobre as 

questões relacionadas ao filme. 

 

1.12. OFICINA: COMISSÃO 

Facilitadoras: Cristiane Lins e Dayane Boyer 

Objetivo Geral: Incentivar o cuidado com o Espaço de forma integrada a partir 

da divisão de atividades que possibilitem a manutenção da limpeza e 

organização do Serviço. 
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Facilitadora: Dayane Boyer 

Data: 03/08/2016  

Atividade realizada: Roda de conversa sobre a limpeza do espaço.  

Objetivo: Desenvolver atitudes diárias de limpeza no serviço. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários hoje foram muito participativos em dar o nome para 

compor a lista da limpeza da casa. Mas também se queixaram que ainda há 

alguns que não se esforça como deveriam para fazer e manter limpo. 

 

Data: 17/08/2016  

Atividade realizada: Diálogo sobre a limpeza do espaço e os cuidados de 

higiene pessoal.  

Objetivo: Desenvolver atitudes diárias de limpeza no serviço e de higiene 

pessoal. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Todos os usuários foram participativos.   

 

Facilitadora: Cristiane Lins 

Data: 31/08/2016  

Atividade realizada: Grupo comissão de limpeza. 

Objetivo: Incentivar a higiene corporal e doméstica e resgatar a importância do 

valor do asseio do espaço em que se convive. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: A atividade foi muito positiva, os usuários falaram da importância se 

manter o local limpo, mesmo que alguns não colaborem. 

 

1.13 OFICINA: CULINÁRIA 

Facilitadora: Patrícia Barkokebas. 

Objetivo geral: Desenvolver forma de geração de renda e capacitação 

profissional a partir dos conhecimentos adquiridos durante as oficinas de 

culinária. 
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Data: 03/08/2016 

Atividade realizada: Esfirra de Carne. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

fogão, luvas e toucas. Leitura e explicação da receita. 

Avaliação: Uma participação bem positiva, com todos bem empenhados em 

aprender e dedicados no preparo. 

 

Data: 10/08/2016 

Atividade realizada: Torta Tropical de Maçã e Abacaxi. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

fogão, luvas e toucas. Leitura e explicação da receita. 

Avaliação: Uma participação bem positiva, com todos bem empenhados em 

aprender e dedicados no preparo. 

 

Data: 17/08/2016 

Atividade realizada: Torta de Chocolate e Mini Coxinhas. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

fogão, luvas e toucas. Leitura e explicação da receita. 

Avaliação: Uma participação bem positiva, com todos bem empenhados em 

aprender e dedicados no preparo. 

 

Data: 24/08/2016 

Atividade realizada: Pão Doce com Bananas Caramelizadas.  

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

fogão, luvas e toucas. Leitura e explicação da receita. 

Avaliação: Uma participação bem positiva, com todos bem empenhados em 

aprender e dedicados no preparo. 

 

Data: 31/08/2016 

Atividade realizada: Pão Salgado com Carne Moída  

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

fogão, luvas e toucas. Leitura e explicação da receita. 
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Avaliação: Uma participação bem positiva, com todos bem empenhados em 

aprender e dedicados no preparo. 

 

1.15. OFICINA: FITNESS DANCE 

Facilitadora: Cristiane Lins 

Objetivo Geral: Proporcionar um melhor condicionamento físico e liberar 

tensões através da dança. 

 

Data: 21/08/2016 

Atividade realizada: Colocada uma tela na área de lazer da unidade e 

apresentado passos da zumba.  

Objetivo: Extravasar as tensões do dia na dança. 

Ferramentas metodológicas: Pendrive, computador e data show. 

Avaliação: Ótima aceitação pelos usuários que puderam se divertir e ao mesmo 

tempo melhorar o condicionamento físico e mental, com uma atividade lúdica. 

  

Data: 25/08/2016 

Atividade realizada: Utilização de técnicas de zumba. 

Objetivo: Trabalhar a dança um elemento terapêutico do processo de cuidado. 

Ferramentas metodológicas: Pendrive, computador e data show. 

Avaliação: A atividade vem tendo uma boa aceitação. 

 

1.16 OFICINA TEMÁTICA 

Facilitadora: Dayane Boyer 

Data: 05/08/2016  

Atividade realizada: Os usuários foram separados em dois grupos para 

organizar o espaço e realizada a divisão de tarefas para cada subgrupo na 

ornamentação do espaço. 

Objetivo: Enfeitar a unidade para ficar com ambiente agradável para as 

olimpíadas. 

Ferramentas metodológicas: Emborrachado, papel crepom e cola.  

Avaliação: Os usuários se puseram muito entusiasmados em decorar o espaço. 
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Data: 07/08/2016  

Atividade realizada: Continuidade na ornamentação do espaço. 

Objetivo: Concluir a decoração da Unidade. 

Ferramentas metodológicas: Emborrachado. 

Avaliação: Os usuários estavam muito entusiasmados em decorar o espaço 

para o lugar ficar com o clima das olimpíadas. 

 

Facilitadora: Elizabeth Santos  

Data: 10/08/2016 

Atividade realizada: Visita a II Feira de Aprendizagem profissional de 

Pernambuco. 

Objetivo: Fazer inscrição dos jovens na inserção ao primeiro emprego e cursos 

profissionalizantes. 

Avaliação: Como a feira tinha um público específico que eram de jovens entre 

14 aos 24 anos, contamos com poucos usuários que se encaixavam nesse perfil. 

Levamos os mesmos, o que pra eles foi bastante proveitoso, pois puderam tirar 

dúvidas e conhecer mais sobre o vasto mercado de empregabilidade e suas 

oportunidades, no ensejo fizeram inscrições para o primeiro emprego e cursos 

profissionalizantes. Porém, o evento estava lotado e infelizmente os usuários 

não conseguiram entrar para assistir a uma palestra que tiveram interesse. 

 

Data: 19/08/2016  

Atividade realizada: Preparo de pizza para o lanche noturno, onde os usuários 

separaram os materiais com a educadora.  

Objetivo: Preparar o lanche noturno.  

Ferramentas metodológicas: Receita de pizza e ingredientes. 

Avaliação: Ótima aceitação pelos usuários. 

 

Grupos realizados Quantitativo mensal 

Grupo Despertar 06 
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Grupo de UR´s 02 

Grupo Família 04 

Grupo Cidadania 03 

Grupo Planejando o Futuro 03 

Grupo Qualidade de Vida 04 

Total de Grupos 22 

 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal  Quantitativo – Horas 

Percussão 04 09h 

Culinária 05 20h 

Cine Atitude 01 02h 

Corpo e Mente 05 05h 

Esporte e lazer 06 13h 

Praticando Gentileza 03 03h 

Comissão de Limpeza 03 03h 

Fitness Dance 02 04h 

Grupo temático 04 04h 

Total de oficinas 33 63h 

 

 

 

6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

6.1. FAMÍLIA 

Durante esse referido mês a equipe priorizou o acompanhamento com as 

famílias, buscando aproximá-las do serviço e incentivando-as a participar do 

grupo família e de vir visitar os seus entes. Durante esses contatos foi possível 

articular saídas para o convívio familiar, para trabalho, para marcações de 

consultas médicas, além de incentivar o resgate e o fortalecimento de vínculos 

afetivos.   

Importante frisar que alguns usuários realizaram articulação para passar 

o dia dos pais em casa. Para aqueles que permaneceram no serviço foi oferecido 

um almoço especial neste equipamento para os usuários e seus familiares.    
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Neste mês foram realizadas algumas visitas, entre elas a visita aos 

familiares de um dos nossos usuários, onde seu pai ficou muito feliz com a 

notícia do filho e solicitou uma ligação naquele mesmo dia a qual foi autorizada. 

Durante a visita foi entregue, pelo filho, ao pai, uma carta com pedido de 

desculpas e reconciliação. O usuário aparentava estar desmotivado com seu 

processo de cuidados e após a ligação e visita realizada do pai, foi possível 

perceber a mudança. Em seguida o usuário passou a frequentar a casa de seus 

pais e receber visitas dos demais familiares.  

Também conseguimos contatos e reaproximação dos familiares de mais 

dois de nossos usuários, os quais receberam visitas e acompanhamentos para 

retiradas de algumas documentações.  Já outra usuária, recebeu ligação 

telefônica de seu filho de 15 anos que está acolhido no PPVIDA (Programa de 

Proteção as Vítimas Ameaçadas de Morte por Envolvimento com Drogas) a qual 

a deixou mais aliviada. Ainda, esta usuária, tem realizado visitas semanalmente 

aos filhos que estão acolhidos no Abrigo Paulo de Tarso.   Ainda, outro de nossos 

usuários tem realizado visitas aos domingos a sua companheira que está 

acolhida no Centro de Acolhimento Intensivo Mulher.  

Acrescentamos a visita domiciliar realizada aos familiares de outro 

usuário, que a família não sabia de seu paradeiro há dois anos; encontramos a 

genitora, já idosa e irmãos, que ficaram surpresos com a visita, foi um momento 

de muita emoção, pois a genitora falou por telefone com o usuário, chorando de 

alegria, porque não tinha notícias dele. Após este resgate, os familiares 

passaram a visitá-lo no Centro de Acolhimento Intensivo, sendo acordado que o 

usuário em tela iria a sua casa com a proposta de ser reintegrado no meio familiar 

e trabalhar com os irmãos. A família possui um comércio de prestação há muitos 

anos em Cavaleiro.  Também nesse eixo de visitas, mais uma foi realizada à 

família de uma das nossas usuárias, pois sua genitora é cadeirante e tem 

dificuldades em visitá-la.  

Já por telefone, tem-se mantido contato constante com a irmã de um 

usuário, a qual vem visitá-lo com frequência e participa do grupo família junto 

com o irmão de outro usuário, que veio trazê-lo ao espaço, após alguns dias em 

casa devido à piora no quadro de saúde. 
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6.2. SAÚDE 

Realizados atendimentos de Qualidade de vida: Sinais vitais e Exames 

físicos dos usuários. Assim é feito um atendimento para suprir as demandas 

trazidas, para fazer diagnóstico de enfermagem e encaminhamentos específicos 

a cada usuário. Sendo realizadas como rotina diária do serviço, escutas e 

atendimentos diários de qualidade de vida. Foram administradas diariamente 

medicações prescritas com receitas médicas dos usuários do serviço, e também 

administradas para alguns usuários que chegam ao serviço apresentando 

cefaleia, odontalgia, pirose e outros. Com a continuação dos sintomas a equipe 

faz os devidos encaminhamentos às unidades de saúde de acordo com as 

demanda. Visto também o peso de todos os usuários e calculado o IMC dos 

mesmos. 

Os usuários foram encaminhados para cuidados de saúde: duas ao 

Centro de Referência da Mulher, onde uma delas já saiu com exames de USG 

das mamas e Ultrassonografia Vaginal agendadas para o dia 29/08/16, ficando 

de marcar o exame de prevenção. Três para o atendimento odontológico no 

Hospital e Policlínica Jaboatão Prazeres, mais dois para o médico Clínico e 

Psiquiatra, em Cavaleiro. Uma para psicoterapia na Faculdade Guararapes. E 

por fim, três foram encaminhados à UBS Praia Sol em Barra de Jangada. 

Em relação ao CAPS AD, três usuários continuam sendo acompanhados 

e dois foram encaminhados. Todavia, um deles ainda não está frequentando, e 

foi urgênciado na UPA de Barra de Jangada devido abstinência. 

Já a continuidade dos cuidados, nove dos nossos usuários permanecem 

nos cuidados clínicos e odontológicos, tanto nos PSF Loreto e Praia Sol, quanto 

na UPA do Curado. Outro usuário dirigiu-se até o Hospital Armindo Moura, no 

município de Moreno, para consulta com ortopedista. Importante destacar que o 

referido havia sido submetido à cirurgia, no dia 03-08-2016, para retirada de uma 

placa de metal em seu antebraço direito. Também foi articulado com clínica 

Prosad, as fisioterapias que o médico ortopedista encaminhou. O mesmo só está 

aguardando chamarem. 
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Um usuário se encontra em acompanhamento no ambulatório do Hospital 

Correia Picanço e acompanhado pelo Instituto do Fígado no Hospital Osvaldo 

Cruz, pois mesmo está com hepatite, devido ao uso abusivo de SPAs que 

comprometeu em demasia seu fígado, onde necessitará de transplante. 

Neste mês foi urgenciado, na UPA de Jaboatão e no Hospital da 

Restauração (HR), um usuário que pulou do parapeito do primeiro andar, 

ocasionando uma fratura no dedo mindinho, o mesmo foi acompanhado pela 

equipe do Programa juntamente com o SAMU. Ficando sob observação no HR, 

teve o suporte da equipe, tanto nos contatos com o setor de serviço social, 

quanto em visita e articulações pertinentes. 

Em relação ao cartão SUS, quatro usuários foram encaminhados à 

Regional IV no bairro de Candeias, para iniciarem cuidados de saúde.   

Destaca-se que apenas um usuário permanece usufruindo de saídas para 

intercalar caminhada com corrida, tendo por finalidade melhorar sua saúde e 

qualidade de vida. No entanto, sofreu uma luxação na perna direita, durante um 

jogo de futebol, e por este motivo não está atualmente fazendo essa atividade 

desde o final do mês.  

 

6.3. INSERÇÃO SÓCIOPRODUTIVA  

Contamos com quinze usuários inseridos no mercado de trabalho 

informal, dos quais quatro iniciaram a atividade laboral neste mês de agosto: um 

vem exercendo a função de Jardineiro por duas vezes na semana, outro como 

garçom num bar na orla de Candeias, mais um como vendedor de cremosinho 

nos coletivos em Prazeres e o último como flanelinha. 

Os demais permanecem exercendo suas atividades no mercado informal. 

Um como pescador, três na função de flanelinha, uma diarista, dois cabelereiros, 

um garçom, um vendedor de cachorro quente, um auxiliar de pedreiro e um 

vendedor de artesanatos, este último, também vem fazendo uns bicos de vigia. 

Vale ressaltar também que dos quinze usuários, três foram desligados 

deste serviço, sendo um deles por conclusão de PIA (Plano Individual de 

Acompanhamento), chegando a alugar sua casa e comprar os eletrodomésticos. 
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Por fim, foi elaborado currículo para dois usuários que entregaram em 

estabelecimentos próximos deste equipamento. Destaca-se ainda que um deles 

realizou cadastro na Agência de Trabalho de Candeias, objetivando assim 

inserção no mercado formal de trabalho. 

 

6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER 

Ainda no mês de Julho permaneceram sendo ofertado nesse eixo, tanto 

no espaço interno, quanto no espaço da praia e parques, as oficinas de 

Percussão, Corpo e Mente, o Cine Atitude e a de Esporte e Lazer e a vivência 

da oficina Fitness Dance. No mais, permanecemos estimulando a produção 

cultural nas atividades desenvolvidas pelo espaço.  

No mês atual os usuários participaram do Amistoso na orla de Candeias 

juntamente com os usuários do Apoio Jaboatão, para tanto, passaram um 

período de aproximadamente quinze dias treinando para tal atividade. 

Para além dessas, outros usuários permanecem usufruindo de saídas aos 

domingos para participarem de outras atividades de seus agrados. Também, os 

usuários puderam mostrar suas habilidades musicais e culturais se 

apresentando em eventos ocorridos durante o mês. 

 

6.5. EDUCAÇÃO 

No dia 10/08/2016 alguns dos usuários participaram da II Feira de 

Aprendizagem de Pernambuco, realizada no Centro de Convenções de 

Pernambuco.  

Importante destacar que um dos nossos usuários se encontra matriculado 

no Curso de Cabelereiro do CJ – Centro da Juventude de Santo Amaro. O curso 

está previsto para encerrar em dezembro.  

Dois usuários foram encaminhados para realizar matrícula na Escola 

Municipal Tereza de Ávila no ensino regular na modalidade EJA, porém não 

conseguiram por estar no segundo semestre e também por falta de 

documentação. Essa questão será vista com o setor responsável. Já com 

relação aos usuários que estavam matriculados no mês anterior, esses 

permanecem com assiduidade a mesma escola retrocitada. 
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6.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

No que diz respeito às demandas relacionadas à retirada de 

documentação civil, três usuários retiraram RG através de participação na Ação 

de Impacto que aconteceu na Escola Municipal José Rodovalho em Piedade no 

dia 27/08/2016. Outro recebeu a 1ª via do RG, a qual havia agendado neste mês 

no Expresso Cidadão do Shopping Rio Mar em Recife. Já Carteira de Trabalho, 

um usuário retirou a sua através da Regional VI em Jaboatão dos Guararapes. 

Em relação à Certidão de Nascimento, um foi encaminhado para retirar a 

2ª via do registro no evento do Governo do Estado em comemoração ao dia 

Internacional da Juventude no Ginásio Pernambucano no Recife e a outra retirou 

a segunda via da Certidão de Nascimento no Cartório de Prazeres.  

Um dos usuários foi encaminhado para o Cartório Eleitoral de Prazeres 

onde retirou Certidão Negativa de alistamento eleitoral.   

Em relação às demandas de justiça, um usuário compareceu, mais uma 

vez, a Defensoria Pública do Município de Jaboatão dos Guararapes, onde 

recebeu orientações para conseguir testemunhas para depor, a seu favor, em 

relação ao processo de número: 0021974-21.2015.8.17.0810. Já o outro usuário, 

por sua vez, aguarda resultado do recurso referente ao Processo de nº 0000123-

28.2014.8.17.8127, que se encontra em tramitação no 3ª Juizado Especial 

Criminal da Capital.  

Dois usuários são egressos do sistema prisional, assinando mensalmente 

na CAEL e no Patronato Penitenciário de Pernambuco. 

Ainda neste mês, foi realizado preenchimento online de B.O, através do 

site www.servicos.sds.pe.gov.br, para informar extravio dos documentos de 

Carteira de Livre Acesso e CTPS de um usuário, conseguindo a segunda via 

logo em seguida. Foi feito outro Boletim de Ocorrência para outro usuário quanto 

ao extravio da sua Carteira de Trabalho. 

Apenas um foi encaminhado para o CRAS Praia onde deu entrada no 

benefício do Bolsa Família e aguarda liberação do mesmo.  

Foram realizados diversos contatos telefônicos ao Serviço Social do 

Núcleo de Acolhimento Provisório-NAP, com finalidade de dar continuidade às 

http://www.institutoensinar.org/


 

                                                                                                                         

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

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

www.institutoensinar.org 

demandas de uma das nossas usuárias, após algumas tentativas de contato, 

marcou-se uma reunião para discussão do caso. Em reunião com a equipe do 

NAP, a Srª Rosa Medeiros (Psicóloga), Henrique Silva (Assistente Social) e 

Luana Maia (Advogada), os mesmos chegaram à conclusão que a usuária não 

se encaixa no perfil dos Programas de Proteção do Sistema Estadual de 

Proteção a Pessoa – SEPP, impossibilitando eventual acolhimento provisório 

neste momento. 

Ainda foi realizada visita ao Conselho Tutelar 02 do Recife e falou-se com 

a conselheira Paula Cristina que informou que o caso dos filhos da usuária, que 

estão abrigados, estaria com o coordenador do local, sendo repassados os 

números telefônicos para que entrem em contato com o Programa ATITUDE - 

Intensivo Jaboatão. Ainda em relação à usuária, foi realizado contato para 

Angélica Brandão do PPVIDA, a mesma repassou o número de contato de 

Luciene Freitas da Secretaria de Direitos Humanos do Recife, porém sem 

sucesso. 

Dois dos nossos usuários que estavam aguardando a perícia do INSS, 

tiveram realizado e deferido o pedido de concessão. Uma será beneficiária do 

BPC – Benefício de Prestação Continuada -, por conta da amputação de sua 

perna direita e, como já havia acordado em seu planejamento, a mesma teve 

conclusão neste mês de agosto. Já o outro usuário, continua de licença médica 

por mais cinco meses. O mesmo ao receber seu benefício não retornou para 

este dispositivo, ocasionando o seu desligamento por abandono. 

 

6.7. AVANÇOS E DESAFIOS 

Neste período podemos destacar como avanço a participação dos 

usuários na II Feira de Aprendizagem de Pernambuco, possibilitando aos 

usuários conhecimentos sobre o mercado de trabalho atual. Também 

destacamos como avanço a participação deles na Ação Impacto, que favoreceu 

a retirada de documentação civil dos mesmos.   

Tem-se também a participação da equipe e dos usuários do Programa 

ATITUDE na devolutiva da pesquisa Políticas de Drogas e Redução de Danos 

no Brasil: O Programa Atitude em Pernambuco.  
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Vale salientar que tivemos no corrente mês três usuários que foram 

desligados do Programa por conclusão de PIA, e um que está em processo de 

inclusão no dispositivo Aluguel Social, haja vista seu momento de organização 

pessoal.  

Foi observado um aumento da presença dos familiares no Grupo Família 

e durante as visitas nos finais de semana, favorecendo maior integração com a 

equipe e usuários. Percebendo-se isso como um dos resultados do aumento das 

visitas domiciliares aos familiares e institucionais. 

Já no tangente às dificuldades vivenciadas neste serviço ressaltamos, 

mais uma vez, a necessidade de reparos na infraestrutura deste equipamento, 

onde contamos com alguns utensílios danificados, como por exemplo: vasos 

sanitários, ventiladores, pias, torneiras, chuveiros etc.          

Permanece ainda a carência de equipamentos para melhor realização dos 

grupos como caixa de som, notebook com configuração atualizada. A falta de 

conserto da impressora que continua quebrada, dificultando as atividades do 

serviço. 

Ainda temos como dificuldade o baixo nível de escolaridade, falta de 

usuários capacitados e a morosidade na retirada de documentação civil para que 

os usuários possam ser inseridos no mercado de trabalho formal.  

A falta de motorista no Centro Intensivo em finais de semanas como 

também em um dos plantões noturnos a referência de motorista ser em outro 

núcleo, são vistas como desafios.  

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

  O mês de agosto contou com o manejo da gestão no que se refere à 

organização do quadro funcional, posto que nesse período ocorreu a finalização 

do aviso prévio do motorista-dia Erivan Lira e o deslocamento, por desejo e por 

avaliação técnica, do vigia José Alves para essa vaga. Portanto, abriu-se uma 

vaga de vigia, ficando Damião Gomes (que estava no quadro efetivo do Apoio 

Jaboatão), nessa vaga. Também, o vigia Edmilton Gomes, teve sua perícia do 

INSS adiada, fazendo-se ainda mais urgente a contratação de um vigia para 

cobrir esse período, vindo então, após entrevista com a gestão, o vigia Geilson 
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Nascimento. Ainda, foi articulado que Juliana Carvalho, apoio administrativo 

temporário do Apoio Cabo, finalizasse seu aviso prévio lotada no Intensivo 

Jaboatão, até a chegada, após seleção, de John Romano que agora compõe o 

quadro fixo.  

 

  Continuando nesse tópico, foi necessário organizar a equipe para o 

suporte de um dos plantões noturnos que estava com a cuidadora de atestado 

médico. Do mesmo modo, a equipe da cozinha, pois uma das cozinheiras definiu 

sua saída do Programa. Para essas situações, a gestão contou com o diálogo 

próximo com a secretaria e com a executora. É válido pontuar que além das 

orientações cotidianas ofertadas a equipe, quando de novos colaboradores, se 

faz indispensável que a gestão se dedique a um processo de empoderamento e 

formação ainda mais intenso dos recém-chegados.  

 

  O dia 10 de agosto contou com a participação da gestão, parte da equipe 

e usuários do Centro de Acolhimento Intensivo Jaboatão na II Feira da 

Aprendizagem Profissional de Pernambuco. Esse evento foi realizado pelo 

Ministério do Trabalho e o Fórum Pernambucano de Aprendizagem Profissional 

(Forap) no Teatro Beberibe, Centro de Convenções de Pernambuco. O público-

alvo do evento incluiu empregadores, jovens aprendizes, sindicatos patronais, 

conselhos tutelares e conselhos de direito. Os participantes puderam conhecer 

os 16 stands das instituições habilitadas para formação profissional de 

aprendizes e assistir apresentações culturais, palestras e rodas de diálogo sobre 

o tema. Infelizmente os usuários não conseguiram assistir a todas as 

programações que tinham interesse porque o evento estava lotado e chegou à 

capacidade máxima do auditório no turno da tarde. 

  

  Para celebrar o dia 12 de agosto, Dia Internacional (e Nacional) da 

Juventude, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e 

Juventude – SDSCJ, do Conselho Estadual de Políticas Públicas de Juventude 

– CEPPJ e do Comitê Intersetorial de Políticas Públicas de Juventude – CIPPJ, 

foram realizadas atividades diversas no sentido de contribuir com o debate e a 
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sensibilização a respeito de temas pautados à agenda das juventudes. Assim 

sendo, os usuários do Núcleo Jaboatão foram convidados a participar se 

apresentando com Roda de Capoeira e Percussão no Ginásio Pernambucano. 

O espaço da Rua da Aurora foi compartilhado com o Centro de Atendimento a 

Criança e ao Adolescente de Igarassu (CCA/Programa Vida Nova). Os usuários, 

então, mais uma vez, realizaram essa atividade externa em espaço público, 

contribuindo com o resgate da autonomia, a elevação da auto-estima e a 

qualificação do trabalho que vem sendo desenvolvido no Núcleo. 

 

  Os dias 17 e 18 do corrente mês nos brindaram com a possibilidade de 

participação na Oficina sobre Redução de Danos e Redução de Vulnerabilidades 

ofertada pelo Projeto Redes, ocorrida no auditório da Prefeitura de Jaboatão dos 

Guararapes, com o objetivo de aproximar as redes e discutir sobre as temáticas 

abordadas. A oficina contou com a participação de representação da equipe e 

da gestão do Centro de Acolhimento Intensivo Jaboatão. 

 

  Recebemos esse mês a equipe de entrevistadores para iniciar as coletas 

para o Projeto de Tese de Doutorado, do doutorando em psicologia clínica Paulo 

de Tarso, que tem em seu estudo, a reinserção social de consumidores de crack: 

autoeficácia e as contribuições sociofamiliares. Esse estudo objetiva investigar 

a percepção do consumidor de crack sobre a influência do suporte familiar, do 

apoio social e das crenças de autoeficácia em sua reinserção social. Trata-

se de um estudo correlacional, quali-quantitativo e de corte transversal, que será 

realizado no Centro de Acolhimento Intensivo Jaboatão e em outros centros do 

Programa Atitude. 

 

  Em agosto tivemos uma dificuldade com o posto de combustível 

cadastrado para abastecer os transportes do Núcleo, pois o mesmo entrou em 

processo de falência e foi necessário articular com a executora para autorização 

do abastecimento no posto referência do Cabo de Santo Agostinho. O que 

mesmo não sendo a solução mais adequada, temporariamente aviou a utilização 
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do carro para as demandas cogentes. Nesse sentido, o Núcleo segue em busca 

de um novo posto de referência no município lotado, que se encaixe nos critérios 

contratuais necessários. 

   

  No último dia do mês tivemos uma reunião das equipes do Núcleo de 

Jaboatão dos Guararapes, no Apoio Jaboatão. Nessa ocasião, contamos com a 

apresentação e discussão das propostas de indicadores internos e dos 

apresentados no PPV (Pacto Pela Vida), pela equipe da SEPLAG e do 

monitoramento da SEPOD. Foi um momento considerado interessante de 

aproximação e empoderamento, válido para ser realizado outras vezes. 

 

  Mês de comemorações, no dia 14 ocorreu um almoço especial de dia dos 

pais na Unidade, sendo ofertada a possibilidade dos usuários desfrutarem desse 

momento acolhedor com seus pais e familiares, contribuindo com o reforço do 

investimento dado a esse eixo. Ainda, usuários e equipe se organizaram para 

fazer uma linda festa surpresa de aniversário e aqui deixo meus agradecimentos. 

No mais, atividades seguem como algumas explicitadas nos quadros 

posteriores. 

 

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

NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 

 

DAT
A 

ATIVIDADE LOCAL 
PARTICIPANT
ES 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENT
OS 

09/0
8 

Colegiado de 
Gestão 

CEPAD 

Representante
s da SEPOD e 
das 
Coordenações 
Técnicas. 

- Informes sobre 

eventos; 

- Saída de 

Priscila 

Gadelha; 

 - Tutorial – 

Manual básico; 

- Formulários; 

- Situação dos 

serviços; 

- Planilhas; 

- Oficinas; 

- Requalificação 

do Programa; 

- Executoras farão 
cópias das apostilas 
das capacitações do 
Programa Atitude 
para os 
Equipamentos; 
- Pensar em algum 
tutorial – Manual 
básico para quem 
chega ao Programa; 
- Sempre salvar 
cópia do banco de 
dados; 
- Volta a quantificar 
as oficinas no 
relatório de 
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- Evento 5 anos 

Atitude. 

atividades mensal 
por carga horária; 
 
- Secretaria 
encaminhará a 
planilha para as 
Executoras. 

17 e 
18/0
8 

Oficina sobre 
Redução de 
Danos 

Auditório 
da 
Prefeitura 
de 
Jaboatão 

Integrantes do 
Programa 
ATITUDE 
Núcleo 
Jaboatão; 
REDUZ; CAPS 
AD, CAPS ADI; 
Secretaria 
Executiva de 
Política Sobre 
Drogas 
Jaboatão; 
Coordenação 
de Saúde 
Mental; Projeto 
Redes; 
Redutor de 
Danos de 
Aracajú - 
Wagner 
Oliveira. 

- Falar sobre 

Redução de 

Danos; 

- Experiências 

do Estado de 

Aracajú; 

- Discussão de 

caso 

apresentado 

pelo CAPS ADI.  

- Sem 
encaminhamentos. 
 

18/0
8 

Reunião de 
Núcleo 

Candeias 
– Casa da 
Superviso
ra do 
Apoio. 

Coordenadoras 
e supervisoras 
do Núcleo 
Jaboatão. 

- 
Encaminhamen
tos para 
Caruaru; 

- Vigias; 

- Campeonatos 
de Futebol; 

- Intercâmbio 
das equipes nas 
reuniões 
técnicas; 

- Relatório de 
afastamento; 

- Postura de 
profissionais; 

- Impressoras 
com defeitos; 

- Verificar questão 
de diárias com a 
Executora; 
- Finalizar a 
organização da 
logística para o 
amistoso; 
- Datar as reuniões 
com intercâmbio; 
- Retomar o 
encaminhamento de 
relatórios quando os 
usuários forem 
afastados; 
- Reforçar a questão 
das impressoras 
quebradas para 
conserto; 
- Ter atenção para 
não faltar os 
documentos (PIA, 
Cadastro etc) 
quando encaminhar 
usuários para o 
Intensivo; 
- Apoio 
experienciará 
exposição de 
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- 
Encaminhamen
to; 

- Exposição na 
frente da 
Faculdade 
Guararapes 
(FG); 

- Comunicação 
entre as 
gestões; 

- 
CapacitaSUAS; 

- CBAS; 

- Posto de 
combustível. 

artesanatos na 
frente da FG, sendo 
positivo, articula a 
próxima com o 
Intensivo; 
- Quando não 
conseguir contato 
de um meio, tentar 
de outros; 
- Tentar inscrever 
equipe para o 
Capacita SUAS e 
CBAS. 

23/0
8 

Colegiado de 
Gestão 

CEPAD 

Coordenadoras 
técnicas 
(Monalisa, 
Aiala, Gislane, 
Heryca, 
Suelen, 
Jacqueline, 
Raiza); 
Referências 
(Priscila 
Linhares, 
Fátima, Vivian); 
e 
Monitoramento 
(Rebeca, 
Cardoso)  

- Dúvidas e 
esclarecimento
s acerca do 
preenchimento 
dos 
instrumentais 
disponíveis no 
google drive; 

- Relatório; 

- Planilhas; 

- Backup; 

 

- Eventos 

ATITUDE. 

- Agendar reunião 
de colegiado 
específica para 
revisão do formato 
atual do relatório 
dos serviços; 
- Rever alguns itens 
contidos nos 
instrumentais 
disponibilizados no 
google drive; 
- Os serviços 
realizarão backup 
com a finalidade de 
não perder as 
informações 
passadas. 
 

23/0
8 

Câmara de 
“Enfrentame
nto ao Crack” 

CEPAD 

Aiala Frederick; 
Fátima 
Lindoso; 
Gislane Silva; 
Jacqueline 
Oliveira; Márcia 
Ribeiro; 
Monalisa Acioli; 
Héryca 
Amanda; 
Priscila 
Cristina; 
Rebeca 
Benevides; 
Raíza Sima; 
Vivian Lemos; 

- Retomada da 
Câmara; 

- Metas; 

- 
Monitoramento 
Interno; 

- Informes; 

- Taxa de 
ocupação. 

 

- Articular reunião 
da SDS para o dia 
13/09 com Major 
Romero e demais 
representantes da 
PM afim de 
restabelecer os 
vínculos; 
- Comunicar local da 
Câmara que 
acontecerá no dia 
20/09; 
- Atualizar o número 
de crianças no 
intensivo Recife 
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Poliana Evas; 
Ana Luíza; e 
Ivo Carille. 

 

desde janeiro de 
2016. 

31/0
8 

Reunião de 
referência  

Apoio 
Jaboatão 

Rúbia, Aiala e 
Monalisa. 

- Demandas 

dos Serviços; 

- Planejamento 

da Semana 

comemorativa 

dos 5 anos do 

Programa 

Atitude (Núcleo 

Jaboatão). 

- Agendamento da 
capacitação do 
apoio administrativo 
do Intensivo 
Jaboatão. 

31/0
8 

Reunião de 
monitoramen
to/ Reunião 
de equipe 

Apoio 
Jaboatão 

Equipe da 
SEPLAG; do 
Monitoramento 
da SEPOD; do 
Apoio e 
Intensivo 
Jaboatão; 
Coordenação 
de referência; 
Coordenadoras 
técnicas e 
supervisoras 
do Núcleo 
Jaboatão.  

- Indicadores 

mostrados no 

PVV; 

- Indicadores 

internos; 

- Inserção 

escolar; 

- Situação de 

risco; 

- Demais pautas 

técnicas pós 

saída da equipe 

da secretaria. 

- Encaminhamento: 
Realizar uma 
Câmara Temática 
sobre educação 
com a presença de 
representantes das 
Secretarias de 
Educação 
Municipais para 
pactuar fluxo para 
inserção de 
usuários nas 
escolas; 
- Verificar se houve 
erro no 
preenchimento dos 
meses março e abril 
quanto a situação 
de risco no Apoio. 

 

 

 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

02/08 

Reunião com 
o Aluguel 
Social 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora e 
Equipe do Aluguel 
Social 

- Discussão de casos; 
- Sem encaminhamentos 

03/08 
Reunião de 
Equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora e 
Equipe Técnica 

- Discussão de casos; - Trabalhar os usuários a 
conclusão do PIA; 
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- Discussão sobre 
evoluções; 

- Orientação quanto a 
entrada e saída dos 
usuários. 

- Evoluir as intervenções 
nas pastas – toda 
equipe; 

- Marcar reunião com a 
Rede Intersetorial para 
discussão de casos; 

- Indicação de caso para 
o Aluguel Social. 

09/08 

Reunião com 
o Aluguel 
Social, 
Técnica de 
Referência e 
UR (Usuário 
de 
Referência) 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora, 
Aluguel Social, 
Equipe Técnica e 
URs 

- Explanação sobre a 
modalidade do Aluguel 
Social; 

- Expectativa do UR que 
será inserido. 

 

- A equipe do Aluguel 
social ficará esperando 
as indicações das casas 
para iniciar o contato e 
as visitas dos imóveis 
possíveis para o aluguel. 

11/07 
Reunião 
Turno Tarde 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora e 
Equipe Técnica. 

- Discussão de casos. 

 

- TR realizará visita à 
Rede para discussão de 
caso. 

11/08 
Reunião 
Turno Noite 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora e 
Plantão Noturno 

- Relacionamento equipe; 

- Avaliação das oficinas. 

- Sem 
encaminhamentos. 

16/08 
Reunião com 
Nutricionista 
e Cozinha 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora, 
Cozinha e 
Nutricionista 
(Arícia) 

- Cardápio; 

- Reaproveitamento dos 
alimentos; 

- Higienização da cozinha; 

- Qualidade dos alimentos. 

- A Nutricionista ficou de 
enviar o cardápio com as 
modificações. 

17/08 
Reunião de 
equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação e 
equipe 

- Oficina Projeto Redes; 

- Agenda gestão; 

- II Feira de Aprendizagem 
Profissional; 

- Informes colegiado; 

- Informes diversos; 

- Situação de funcionários; 

- Salário; 

- Quantidade de 
funcionários por plantão; 

- Horários de grupos e 
oficinas; 

- Atividades artesanais e 
laborais, jogos, uso de 
eletrônicos etc não são 
adequadas nos 
momentos dos grupos e 
oficinas; 

- Só receberão o lanche 
fruto das oficinas de 
culinária os usuários que 
participarem; 

- Usuários que estão 
impossibilitados de usar 
os membros superiores 
estarão liberados 
temporariamente para 
usar a máquina de lavar 
acompanhados da ASG; 

- Usuários com 
dificuldade de 

http://www.institutoensinar.org/
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- Lavagem de roupas na 
máquina de lavar; 

- Uso do banheiro externo; 

- Mudança no repasse de 
plantão; 

- Uso da TV; 

- Uso de drogas; 

- Estudos de casos; 

- Aluguel Social. 

locomoção poderão usar 
o banheiro externo, 
solicitando a chave; 

- A equipe que recebe o 
plantão fica completa e o 
plantão que for repassar, 
elege quem o fará e o 
restante circulará pela 
unidade; 

- Mudança de 
programação do DVD e 
possibilidade de música 
no horário do mutirão. 

17/08 
Reunião 
Turno Noite 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação, 
supervisão e 
plantão noturno 

- Discussão sobre a 
equipe; 

- Avaliação das 
intervenções. 

- Sem 
encaminhamentos. 

22 e 
23/08 

Reunião com 
o Apoio Adm 

Intensivo 
Jaboatão 

Gestão e Apoio 
Adm (John 
Romano) 

- Apresentação do 
espaço; 

- Orientação sobre a 
dinâmica do Intensivo; 

- Orientação do serviço do 
Apoio Administrativo; 

- Monitoramento; 

- Planilhas; 

- E-mails; 

- Eventos; 

- Situação atual do 
Serviço; 

- Posto de combustível; 

- Feira; 

- Manutenção; 

- Tela; 

- Sanduicheira; 

- Dedetização. 

- Agendar capacitação 
com a equipe de 
monitoramento da 
SEPOD; 

- Encaminhar lista de 
feira pensando na 
logística dos próximos 
eventos; 

- Verificar com atenção 
as planilhas; 

- Fazer cotação de tela 
de proteção e 
encaminhar para 
Executora; 

- Solicitar sanduicheira 
para a Executora; 

- Reencaminhar 
solicitação da 
dedetização. 

24/08 
Reunião de 
Equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Gestão e Equipe. - Registro no livro de 
pautas; 

- O material ofertado na 
oficina de Redução de 
Danos será 
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- Justificativa da ausência 
da referência da 
Secretaria; 

- Demandas da semana; 

- Backup dos documentos 
dos computadores; 

- Atualização da 
informática; 

- Férias; 

- Contratações; 

- Gasolina; 

- Torneio; 

- Sanduicheira; 

- Lista de ligações; 

- Retorno sobre a Oficina 
do Redes; 

- CapacitaSUAS; 

- Circulação noturna; 

- Luz do corredor; 

- Suspeita de 
comportamentos 
inadequados; 

- Entrada no quarto que 
não é dormitório do 
usuário; 

- Pesquisadores da equipe 
de Paulo de Tarso; 

- Trocas de plantão; 

- Suporte de roupa para os 
banheiros; 

- Linguagem dos usuários; 

- Reflexões sobre 
vivências, semelhanças e 
diferenças dos usuários/ 
perfil; 

compartilhado no PC da 
equipe; 

- Melhorar a organização 
das técnicas de 
referência para a 
compilação de seus 
relatórios; 

- Diminuição do número 
de fotos no grupo do 
WhatsApp do Intensivo 
(encaminhamento das 
fotos em maior 
quantidade para gestão); 

- Ver possibilidade de 
suporte de roupas para o 
banheiro dos usuários; 

- Trabalhar melhor os 
torneios de futebol; 

- Modificações quanto à 
dinâmica do uso dos 
eletroeletrônicos; 

- Modificação no repasse 
de plantão. 

http://www.institutoensinar.org/
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- Discussão reflexiva 
sobre roupa dos usuários, 
Direitos Humanos e 
Violências Institucionais; 

- Oficina de culinária; 

- Discussões de casos 
individuais e coletivos; 

- Relatórios; 

- Negações e 
possibilidades dadas pela 
equipe; 

- Intervenções da semana; 

- Som; 

- TV; 

- Repasses da Reunião de 
Núcleo; 

- Elogio da equipe para a 
Gestão; 

- Parapeito; 

- Fotos; 

- Trocas; 

- Informes; 

- Orientações. 

24/08 
Reunião com 
Turno Manhã 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora e 
Equipe Técnica 

- Discussão de casos para 
conclusão de PIA. 

- Trabalhar com os URs 
a conclusão. 

24/08 
Reunião 
Turno Noite 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora e 
Plantão Noturno 

- Alinhamento das 
intervenções; 

- Dinâmica do plantão; 

- Relacionamento equipe 
e usuários/ equipe e 
equipe. 

- Sem 
encaminhamentos. 

30/08 
Reunião com 
Turno Manhã 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisão e 
Equipe 

- Discussão sobre as 
intervenções da dinâmica 
do domingo. 

- Sem 
encaminhamentos. 
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31/08 

Reunião com 
Aluguel 
Social e 
Equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisão, 
Equipe Técnica e 
Aluguel Social 

- Discussão dos casos do 
aluguel social; 

- Discussão de casos para 
encaminhamento do 
Aluguel Social de Recife; 

- Discussão de casos 
gerais. 

- A equipe do aluguel irá 
intensificar as visitas a 
um dos URs, trabalhar 
as questões do aluguel 
social; 

- Entrar em contato com 
a Equipe do Aluguel 
Social de Recife; 

- Trabalhar a perspectiva 
de conclusão. 

31/08 

Reunião de 
equipe/ 
Reunião de 
Monitoramen
to 

Apoio 
Jaboatão 

Equipe da 
SEPLAG; do 
Monitoramento da 
SEPOD; do Apoio 
e Intensivo 
Jaboatão; 
Coordenação de 
referência; 
Coordenadoras 
técnicas e 
supervisoras do 
Núcleo Jaboatão.  

- Indicadores mostrados 

no PPV; 

- Indicadores internos; 

- Inserção escolar; 

- Situação de risco; 

- Demais pautas técnicas 

pós saída da equipe da 

secretaria. 

- Encaminhamento: 
Realizar uma Câmara 
Temática sobre 
educação com a 
presença de 
representantes das 
Secretarias de 
Educação Municipais 
para pactuar fluxo para 
inserção de usuários nas 
escolas; 
- Verificar se houve erro 
no preenchimento dos 
meses março e abril 
quanto a situação de 
risco no Apoio. 

31/08 
Reunião com 
educador 
Cristiano 

Apoio 
Jaboatão 

Coordenação e 
supervisão 
Intensivo 
Jaboatão e 
Educador Social 
Cristiano 

- Ajuste de condutas, 
intervenções e posturas. 

- Verificar com a 
executora sobre 
situação quanto à 
questão dos horários. 

 

C.REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

- - - - - - 

 Justificativa: Não houve reunião da Unidade com a Executora esse mês. 

 

8. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

a. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 
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ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES 
INTERNAS 

01 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 02 

REUNIÃO INTERSETORIAL 02 

ESTUDO DE CASO 28 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
EXTERNOS 

04 

REUNIÃO NA EXECUTORA 00 

TOTAL 37 

 

 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 

 

 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 

SEXO 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

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

60 EM 

DIANTE 
N.I. 

M 00 06 07 16 03 00 00 32 

F 00 00 01 03 00 00 00 04 

TOTAL 00 06 08 19 03 00 00 36 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO 02 02 

REUNIÃO TÉCNICA DA 
EQUIPE 

04 04 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 
20 adolescente 

36 
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PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

01 01 02 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

00 00 00 

 

 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL / IDENTIDADE GÊNERO 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 

Heterossexual 

27 

Homossexual 

06 

Bissexual 

03 

Não informado 

00 36 

Travesti 

00 

Transexual 

01 01 

 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

08 

BRANCA 

05 

PARDA 

23 

AMARELA 

00 

INDÍGENA 

00 

 

36 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

SITUAÇÃO 
SOCIOECONÔMICA 

TOTAL 

SEM RENDA 29 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 04 

½ SALÁRIO MÍNIMO 00 

1 SALÁRIO MÍNIMO 03 

2 SALÁRIO MÍNIMO 00 

3 SALÁRIO MÍNIMO 00 
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ACIMA DE 3 SALÁRIO 
MÍNIMO 

00 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL 36 

 
 
 
 
 
TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 33 

ÁLCOOL 01 

MACONHA 01 

COCAÍNA 01 

SOLVENTE/OUTROS 00 

TOTAL GERAL 36 

TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA 
PRISIONAL 

TOTAL 

SIM 11 

NÃO 25 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 36 

 

 

 

 

 

 

                                                      

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 30 

NÃO 06 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 36 
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TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR 
AGRESSÃO FÍSICA 

01 

DESLIGAMENTO POR 
SOLICITAÇÃO 

01 

DESLIGAMENTO POR 
ABANDONO 

02 

RELAÇÃO SEXUAL 00 

USO DE DROGAS 00 

CONCLUSÃO DO PIA 03 

AVALIAÇÃO TÉCNICA 01 

OUTROS/ TRANSFERÊNCIA 00 

TOTAL 08 

 

TABELA IX - ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA – 04 

GRUPO PSICÓLOGO 14 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 04 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 04 

TOTAL 22 
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AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 60 

VISITA DOMICILIAR 06 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E 
ACOLHIMENTO DE NOVOS 
USUÁRIOS 

07 

SAÍDA TERAPÊUTICA 101 

ASSEMBLÉIA 02 

OUTROS/QUAL 00 

TOTAL GERAL 176 

 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA – 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 107 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 211 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 60 

TOTAL 378 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 33 (63h) 

ATENDIMENTO À 
FAMÍLIA 

30 
61 

GRUPO FAMÍLIA 04 04 
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TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 01 

CREAS 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
(TRANSFERÊNCIA) 

00 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

OUTROS 00 

TOTAL 01 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS 12 

CTA 10 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 06 

EMERGÊNCIA 
PSIQUIÁTRICA 

01 

POLICLÍNICA 04 

HOSPITAL GERAL 00 

UPA 15 

*OUTROS 02 

TOTAL 50 

  *Observação: Retirada Cartão SUS. 

 

 

DEMAIS POLÍTICAS 
SETORIAIS 

QUANT. 
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DELEGACIA 01 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 03 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 01 

RETIRADA DE 
DOCUMENTAÇÃO 

20 

INSS 00 

AGÊNCIA DO TRABALHO 06 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

ONG 00 

OUTROS? 00 

TOTAL: 31 

                        

INCLUSÃO 
SOCIOPRODUTIVA 

NOVAS 
INCLUSÕES 

QUANT. 
Inseridos nos 

meses 
anteriores 

EDUCAÇÃO FORMAL 00 03 

CURSO 
PROFISSIONALIZANTE 

01 00 

TRABALHO FORMAL 00 00 

TRABALHO INFORMAL 04 11 

OUTROS 00 00 

TOTAL: 05 14 

 

 

 

9. Aluguel Social-Núcleo Jaboatão dos Guararapes–Agosto 2016 
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ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL 

Atividades da modalidade seguem associadas ao processo de reinserção 

social dos usuários inseridos, assim acompanhamento técnico segue pontuando 

e construindo estratégias que remetam a consolidação dos eixos traçados 

durante permanência na modalidade. 

Núcleo segue com 02 usuários inseridos, estando com indicação de 01 

usuário a ser inserido no mês de setembro, tendo em vista que dupla 

responsável se encontra no processo de visitas aos imóveis trazidos pelo 

usuário. Merece destaque que imóvel foi achado, reforçando localidade para 

usuário exercer sua atividade de geração de renda como cabeleireiro, porém 

proprietário em posse do contrato desistiu, alegando “desconfiança” (SIC) com 

proposta do Programa, considerando a importância da relação harmoniosa entre 

usuário e dono do imóvel foi avaliado não ser viável insistência para efetivação 

do contrato. 

Técnica de referência segue participando das reuniões técnicas de modo 

quinzenal, além das reuniões de supervisão de modo semanal. Tais momentos 

garantem partilhas dos casos, além do fortalecimento das intervenções 

realizadas, em especial com usuários que apresentam demandas que precisam 

do olhar multidisciplinar da equipe. 

 

9.1. Família: 

Usuário FLAVIANO JOSÉ encontra-se aguardando chegada da filha 

Maria Eduarda prevista para 16/outubro. 

Usuário LEANDRO ESPÍRITO SANTO trouxe extensão do núcleo 

familiar, sendo seu terceiro filho. Supracitado segue com contato eventual com 

familiares (primos, tios) e companheiras. 

Usuário JOSENILDO FRANCISCO será inserido com apoio de familiares, 

desde suporte com móveis até o fortalecimento de vínculos, tendo em vista atual 

momento do usuário. 

 

9.2. Saúde: 
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Usuário FLAVIANO JOSÉ buscou serviços de saúde, trazendo crítica 

com monitoramento de saúde, diante suas demandas que precisam de 

acompanhamento de modo sistemático. Conseguiu atendimento em Policlínica 

Leopoldina/Bairro do Jordão para outubro, diante data da consulta foi articulada 

atendimento em caráter de exceção em Policlínica José Carneiro Lins. 

Usuário LEANDRO ESPÍRITO SANTO segue com resistência para com 

seus cuidados na saúde, técnica tem reforçado suas questões atreladas os seus 

picos de hipertensão. 

Usuário JOSENILDO FRANCISCO TR que acompanha usuário no 

Intensivo trouxe diagnóstico que precisa de esquema medicamentoso e 

acompanhamento médico de modo sistemático, técnica segue ciente para 

possíveis demandas.      

  

9.3. Inserção sócio produtiva: 

Usuário FLAVIANO JOSÉ segue trabalhando em Lava Jato/Bairro Dom 

Helder (visitas foram realizadas ao seu local de trabalho). 

Usuário LEANDRO ESPÍRITO SANTO segue trabalhando na Construção 

Civil/Bairro Boa Viagem (visitas foram realizadas ao seu local de trabalho). 

Usuário JOSENILDO FRANCISCO em presente mês conseguiu vaga de 

emprego através de articulação com Agência de Trabalho em Salão de 

Cabeleireiro/Bairro Prazeres. 

 

9.4. Cultura, esporte e lazer: 

Usuários seguem com atividades de bem-estar em especial nos finais de 

semana (praia, visita aos familiares, bares e acesso as redes sociais). 

 

9.5. Educação: 

Usuários seguem sem desejo quanto à elevação da escolaridade. O 

usuário JOSENILDO FRANCISCO apresenta nível médio completo. 

 

9.6. Assistência Social 
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Durante as visitas domiciliares, reforçadas as estratégias quanto garantia 

de direitos sociais dos usuários, considerando políticas sociais que fortaleçam 

condição de moradia e geração de renda. 

 

9.7. Avanços e desafios 

Tido como avanço a percepção da equipe e usuários quanto modalidade 

como instrumento favorável ao processo de reinserção social, segue o desafio 

da ruptura da percepção dos proprietários quanto proposta do Programa e 

momento de resignificação dos usuários a serem inseridos.  

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  05  02 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 20 16 

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 
SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 05 
Beneficiados 

09 

 

Justificativa: O Aluguel Social permanece com cinco vagas para disposição em 

dois núcleos. 

 

9.8. Considerações Finais 

  Considerando proposta do aluguel social como eixo capaz de ofertar 

espaço para organização no âmbito individual e coletivo, modalidade segue 

amadurecendo intervenções e trazendo para usuários possibilidade da 

construção de novos projetos de vida, através dos atendimentos sociais. 

 

 

1.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 
(MÊS/ANO) 

MOTIVO DE 
DESLIGAMENTO 

NO DE VISITAS 
REALIZADAS NO 
MÊS 

FLAVIANO JOSÉ ABRIL/2016 SEGUE INSERIDO 09 

LEANDRO DO ESPIRITO 
SANTOS 

MAIO/2016 SEGUE INSERIDO 07 
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  No dia 02 de agosto ocorreu, no Auditório Tobias Barreto, na Faculdade 

de Direito da UFPE, o lançamento da Pesquisa “Políticas de Drogas e Redução 

de Danos no Brasil: o Programa Atitude em Pernambuco”, realizado pelo Núcleo 

de Estudos e Pesquisas em Criminalidade, Violência e Políticas de Segurança 

Pública da Universidade Federal de Pernambuco (NEPS/UFPE), em parceria 

com a Open Society Foundations.  

   

  Esse evento contou com a participação da gestão, equipe e usuários do 

Intensivo Jaboatão, tanto assistindo a apresentação e contribuindo com a 

discussão, como na exposição de artesanatos, e principalmente na Cultural que 

houve na frente da Faculdade, visando o fortalecimento e defesa do Programa, 

ofertando uma linda e forte apresentação de capoeira, ciranda e percussão. Foi 

um momento especialmente rico para todos que são e fazem o ATITUDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 
Diretor Presidente 
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1. ANEXOS 

 

 

Grupo Família 

II Feira da Aprendizagem Profissional de Pernambuco 

Assembleia 

http://www.institutoensinar.org/


 

                                                                                                                         

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

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

www.institutoensinar.org 

 

 

 Dia da Juventude 
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Oficina de Culinária 

Oficina sobre Redução de Danos 
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Grupo de UR’s 

 

 

 

Fitness Dance 

Apresentação da Pesquisa da Open Society Reunião - Indicadores 
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Visita ao ambiente de trabalho – Aluguel Social Procura de imóvel – Aluguel Social 
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Cultural de fortalecimento do Programa – Faculdade de Direito 
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CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

NÚCLEO: JABOATÃO MÊS/ANO: Agosto/2016 
 

1. APRESENTAÇÃO 

  

Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

Acolhimento e Apoio, durante o mês de AGOSTO. Trata-se de uma estratégia 

Horta Oficina Praticando Gentileza 

http://www.institutoensinar.org/
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de dar visibilidade ao cotidiano de trabalho e, assim, suscitar reflexões sobre a 

prática profissional, qualificando o serviço ofertado. 

 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

 

 

Endereço: Rua 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 da instituição: atitude.apoio.jaboatao@gmail.com 

 

 

 

 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

FUNÇÃO NOMES 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Aiala Frederick de Souza  

SUPERVISORA Christiane Tadu de Souza Bosshard 

TÉCNICOS SOCIAIS 

Dayula Tácia dos Santos 

Magali Lucena 

Nathália Moura 

Noemi Glasner Coutinho  

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Antonia Edislandia 

EDUCADORES SOCIAIS 

Levi da Silva Lima  

Renato Mário da Silva  

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

EQUIPE FUNÇÃO NOME 

I 

TÉCNICO SOCIAL Vanessa Ferreira Nazareth de Abreu 

EDUCADOR SOCIAL  Jailson Mariano do Espírito Santo 

MOTORISTA Robson Sanclaudy de Jesus da Silva  

II 
TÉCNICO SOCIAL Tiago Queiroz Moura  

EDUCADOR SOCIAL Marina de Albertino Correia  

Helaine Maria Silva Duarte 

Helder Marcio de Barros Almeida  

Paulo Queiroz Andrade  

Damiana Júlia Ferreira  

Maria Aparecida de Lima 

Jair Roberto dos Santos  

Patricia(18/08) 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mayara Suelle Maria da Silva Cavalcante  

AUXILIARES DE COZINHA 

Adriana Maria Aurelina 

Juvanere Carmo dos Santos Nascimento  

Vânia Verçosa de Lima 

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS 

 

Ângela Sales da Silva  

VIGIAS 

 

Edson Vicente da Silva 

Paulo Lima de Andrade Filho  

Reginaldo Gomes de Melo 

Damião (ate o dia 20/08) 

Isaias (a partir do dia 22/08) 
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MOTORISTA Hallison Souza Barbosa  

 

 

 

 

 

5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

HORA Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

8:00h às 

9:00h 

Café 

matinal 
Café matinal 

Café 

matinal 

Café 

matinal 

Café 

matinal 

Café 

matinal 

Café 

matinal 

9:00h às 

9:15h 
Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia 

09:15h às 

10:00h 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimentos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimen

tos. 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

10:00 às 

11:00h 
Grupo 

Qualidade 

de Vida 

Grupo Proximo 

Passo 

 

 

Oficina de 

Atividades 

Lúdicas) 

Oficina 

Culinária 

Grupo 

Redução 

de Danos 

/ Jogos 

cooperativ

os 

Jogos 

cooperativ

os 

11:00h às 

11:50h Livre/ 

Descanso 
Livre/ Descanso 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimen

tos 

Oficina  

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

12:00h às 

13:00h 
Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

13:00h às 

14:00h 

Livre/ 

Descanso 
Livre/ Descanso 

Assemblei

a 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

15:00h às 

15:15h 
Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar 

Integração

/ visita 

14:00h às 

16:00h 

Integração

/ Visita 

Família 

15:30h às 

16:00h Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

Integração

/ Visita 

Família 

Integração

/ Visita 

Família 

16:00h às 

17:00h Grupo 

Educação 

Oficina 

Recreação/Esp

ortiva 

Oficina de 

Culinária 

Grupo 

Direitos 

Sociais 

Grupo 

familia 

Integração

/ Visita 

Família 

Integração

/ Visita 

Família 

17:00h às 

18:00h 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimentos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

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 

http://www.institutoensinar.org/
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21:00 às 

21:30h 
Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

21:30h às 

23:00h 
Integração

/ Dormir 

Integração/ 

Dormir 

Integração

/ Dormir 

Integração/ 

Dormir 

Integração

/ Dormir 

Integração

/ Dormir 

Integração

/ Dormir 

 

 

1. GRUPOS 

1.1. GRUPO FAMILIA 

Facilitadoras: Técnica Magali e educadora Cida 

Objetivo geral: Facilitado pelo técnico social e educador, proporciona espaço 

de fala das experiências vividas dos familiares e suas singularidades com a 

participação dos usuários. 

 

Data: 09/08/2016 

Atividades: exibição do filme a virada, que relata a história de um empresário, 

que sem nenhum escrúpulo enganava as pessoas, a Instituição religiosa da qual 

fazia parte e sua família.  

Objetivo: levar a refletir que há momentos que temos que tomar uma atitude e 

essa decisão pode mudar para melhor ou não nossa vida.  

Ferramentas Metodológicas: Filme. (primeira parte), aparelho de DVD e TV 

Avaliação: Após uma hora de exibição, como pactuado, o filme foi retirado para 

que posteriormente fosse reapresentado, no próximo grupo, para opiniões, 

debates e conclusão. 

 

Data: 15/08/2016 

Atividade Realizada: Conforme relato, continuamos o filme A VIRADA. 

Objetivo: Reflexão: Na vida, muitas vezes, há momentos em que temos que 

tomar uma atitude. 

Ferramentas metodológicas: Filme e Debate. 

http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: Foi produtiva a participação dos usuários, estavam presentes 

pernoites e diaristas, não houve a participação familiar, embora o convite seja 

feito rotineiramente. Após a exibição do filme que relata o despertar da fé de um 

personagem, que tem sua vida transformada a partir do momento que ele faz um 

pacto com Deus. O viés do grupo não foi de ordem religiosa, mas sim, de 

acreditar em algo ou alguém. O filme trás o resgate familiar, o outro como 

gostaríamos de ser tratado, que as pessoas precisam acreditar em alguma coisa, 

para ter forças internas ou uma força espiritual, cada pessoa naquilo que 

acredita, acreditar que podemos fazer diferente, sem enganar e sem nos 

enganarmos, que ninguém é perfeito, mas que podemos dá o melhor de nós, se 

assim desejarmos. Segundo os usuários é necessário renunciar ou se livrar do 

que faz mal e acerca-se daquilo que nos faz bem, ou seja, nos aproximar 

daqueles que amamos, de nossa família e se afastar do que nos faz mal, no caso 

as drogas. 

 

Data: 26/08/16 

Atividade realizada: Apresentamos um texto de Olavo Bilac, que foi lido por um 

usuário. Os outros usuários escutaram em silencio, logo após foram distribuídas 

folhas de papel oficio e lápis de cores. Sugerimos que eles podiam escrever 

desenhar ou mesmo se colocar sobre o tema: “Vende-se um sítio”, onde eles 

procurassem se olhar internamente, como eles se viam. E finalizamos com a 

apresentação do que foi construído, que cada um fosse se colocando à medida 

que o outro encerrasse sua parte e o que o texto tinha em comum com o grupo 

família. 

Objetivo: Valorizar a nós mesmo, a tudo que temos e principalmente nossa 

família.  

Ferramentas metodológicas: papel oficio, lápis de cores  

Avaliação: Os usuários mostraram nos seus desenhos, mensagens e frases 

como se viam, como via família, como visualizavam uma casa para morar, um 

jardim, desenhos de pessoas se relacionando e também aqueles usuários que 

trazem a falta que estão sentindo dos filhos, mãe, avós. Lembramos o valor da 

http://www.institutoensinar.org/
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família, mesmo que elas não estejam presentes, justificamos ter algum motivo 

para tal. Os usuários contribuíram com as atividades propostas pelas 

facilitadoras. 

 

1.2 GRUPO DIREITOS SOCIAIS 

Facilitadora: Técnica Nathália 

Objetivo geral: explanar direitos e deveres 

 

Data: 04/08/2016 

Facilitador (a): Técnica Nathália Moura e Educadora Maria Aparecida 

Atividade a ser realizada: Trabalhamos o conceito de “Assembleia” como uma 

das ferramentas possíveis para resolução de problemas. Para isto, 

apresentamos a fábula “Assembleia dos Ratos” (autor: Esopo). Esta fábula narra 

a historia de um grupo de ratos que viviam ameaçados por um gato. Um dia, 

resolvem fazer uma assembleia para tentar solucionar o problema. 

1º passo: Distribuímos a história para os alunos em duplas. Terminada a leitura, 

solicitamos que discutissem a questão da assembleia dos ratos. 

2º passo: Trabalhamos os seguintes pontos: 

- Havia um problema entre os ratos? Este problema era de alguns ou de todos?  

 - O que fizeram para tentar achar uma solução?  

- Como podemos chamar esta reunião dos ratos?  

Objetivo: Refletir sobre a importância da assembleia e a participação dos 

usuários nesta. 

Ferramentas metodológicas: Papel A4, mesas, cadeiras. 

Avaliação: Os usuários compreenderam que a assembleia, especificamente 

nesta história, não trouxe solução efetiva, uma vez que o que apresentaram não 

http://www.institutoensinar.org/
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era factível. Porém, o importante, foi compreender o conceito da Assembleia e 

sua efetividade na busca de solução de problemas. 

 

Data: 07/08/2016 

Facilitador (a): Técnica Nathália Moura, Educadores Damiana e Jailson 

Atividade a ser realizada: Exibimos o filme “A fuga das galinhas”. Os 

participantes assistiram ao filme e, na sequência, discutiram o processo de 

construção de soluções para seus problemas, por parte do grupo de galinhas. 

Terminado o filme, discutimos com eles o processo de Assembleia vivenciado 

pelas galinhas. Contribuirmos com a discussão conduzindo a reflexão sobre as 

relações no Apoio a partir das Assembleias. Trabalhando com os usuários a 

questão de que a Assembleia pode ser um instrumento para discussão das 

relações, dos problemas recorrentes no equipamento. Destacamos a finalidade 

e a importância da Assembleia. Pontuando que este é espaço democrático onde 

todos podem se manifestar sem julgamentos, sendo ouvidos e contribuindo com 

soluções. 

Objetivo: Sensibilizar os usuários para participação da Assembleia que ocorrerá 

no dia 09/08/2016. 

Ferramentas metodológicas: TV e DVD. 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado como planejado, após o grupo 

disponibilizamos o Instrumental para construção da pauta da assembleia.  

 

Data: 18/08/2016 

Facilitador(a): Técnica Nathália Moura e Educadora Maria Aparecida 

Atividade realizada: Trabalhamos uma técnica sobre o preconceito, onde foi 

colocado sob uma mesa, vários lápis de cores diferentes, e iguais, em seguida 
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solicitamos que cada um pegasse a que mais agradava. A conversa ocorreu a 

partir da pergunta: “Como seria o mundo se tudo fosse apenas de uma cor”.  

Objetivo: Refletir sobre a diversidade e o preconceito.  

Ferramentas metodológicas: Lápis Coloridos 

Avaliação: Ocorreu como planejada, o debate permeou diversas questões 

como: homofobia, mídia, intolerância religiosa.  

 

Data: 25/08/2016 

Facilitador (a): Técnica Nathália Mª Moura e Educador Jair 

Atividade realizada: Foram coladas etiquetas na testa de cada um dos 

participantes e explicado que ninguém pode ver o que está escrito em sua testa, 

nem poderá falar o que está escrito na testa dos outros. Após todos estarem 

devidamente “rotulados”, pedir para que andem pela sala e interajam uns com 

os outros de acordo com o que está escrito na testa de cada um. Isto é, se 

comportando de acordo com o que está escrito na testa de cada um dos 

participantes. Em seguida perguntamos aos participantes: Que sentimentos 

tiveram durante a atividade? Sentiu-se bem? Pressionado? Deslocado? 

Confortável? Como os outros participantes reagiram com você. Como se sentiu 

em relação a eles.  O que acha que está escrito em sua testa? Pedimos para 

que tirassem sua etiqueta e olhassem o que está escrito. Era isso que esperava 

que estaria escrito? A atitude que tiveram com você foi justa? Agora que sabe o 

que estava escrito, seu sentimento em relação a como lhe trataram mudou? Ao 

término dos depoimentos, perguntamos: O que podem extrair dessa 

experiência?  O que acarreta esse tipo de situação: Preconceitos? O hábito que 

temos de rotular as pessoas? A própria pessoa não ter autoconfiança e 

autoestima e irradiar essa energia para os outros?  O que ocorreu durante a 

atividade, pode acontecer em nosso dia a dia? As pessoas que foram 

discriminadas, como se sentiram? O que poderiam fazer para não se sentirem 

assim?  As pessoas que se sentiram desconfortáveis. O que poderiam fazer para 

se sentirem melhor? 

Objetivo: Trabalhar temas como: Preconceito e Exclusão Social. 

Ferramentas metodológicas: Papel A4, fita adesiva, caneta. 
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Avaliação: Através da técnica e perguntas realizadas os usuários participantes 

refletiram sobre as temáticas trabalhadas. Falaram sobre o incomodo que 

sentiram ao ver um dos participantes ser ignorado e excluído da atividade. No 

final, sugeriram um abraço coletivo neste participante. 

 

1.3 GRUPO PRÓXIMO PASSO  

Objetivo geral: Estimular planejamento pessoal e comunitário, desenvolvimento 

de habilidades, reflexões sobre futuro profissional em busca da sua autonomia e 

protagonismo social. 

Facilitadora: Dayula Tarcia e ducador Jair 

 

Data: 02/08/2016 

Atividade realizada: momento de descontração, onde foi disponibilizado o som, 

a TV, som, dominó e bola (torneio-jogo de vôlei).  

Objetivo: Momento de Integração, estimular a prática de esportes, como 
redução de danos e momentos de descontração. 

Ferramentas metodológicas: bola, dominó, cadeiras. 

Avaliação: Observamos os usuários participativos na construção das atividades 
de forma positiva, levando-os a refletir sobre outras formas de prazer. 

 

Data: 09/08/2016 

Atividade Realizada: Realizamos construção de placas com palavras, frases e 

textos otimistas e reflexivos e espalhamos em torno do espaço, as palavras 

foram:(SILÊNCIO RESPEITO, PAZ, PACIENCIA, TENHA FE, MUDE, MELHORE, 

SORRIA, REIVENTE-SE, ACREDITE EM VOCÊ, TENHA CORAGEM, ATITUDE, 

OTIMISMO, AME MAIS, FELICIDADES, ESPERANÇA, HARMONIA, COMPREENSÃO, 

TOLERANCIA, LIMPEZA, HIGIENE). 

Objetivo: Estimular para os usuários refletirem sobre a importância do cuidado 
com o outro, com si mesmo, a importância do espaço para cada um, refletindo 
através dessas palavras.  
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Ferramentas metodológicas: papel ofício, lápis hidrocor, fita adesiva, cadeiras 

e mesas. 

Avaliação: Os usuários foram participativos, interagiram, trouxeram ideias, a 

atividade foi positiva. 

 

Data: 16/08/2016 

Atividade realizada: Dinâmica do cuidado. Realizado uma roda com os usuários 

presentes, cada um recebeu um balão, encheram, amarraram na perna em 

seguida foi pontuado como funciona a dinâmica. 

Objetivo: Refletir, adotar estratégias para se defender e se preservar, 

pontuamos formas de estratégias, atos de violência, consequências, maneiras 

de sobreviver, conflitos que encontramos e as adversidades do dia a dia. 

Ferramentas metodológicas: Balões, cadeiras e pirulitos. 

Avaliação: Os usuários foram participativos, interagiram, a atividade foi positiva. 

Finalizamos o grupo com uma troca de diálogos e reflexão individual de cada 

usuário. 

Data: 23/08/2016 

Atividade Realizada: Basquete Paraolímpico (usuários agachados). 

Objetivo: Estimular sobre a prática de esportes e fazer com que os usuários 

reflitam sobre as questões sociais, como: importância da vida, em se colocar no 

lugar do outro. Na atividade os usuários estavam agachados, onde a maioria 

sentiu dificuldade em realizar a atividade.  

 Ferramentas metodológicas: bolas, lixeiras, confeitos e guloseimas. 

Avaliação: os usuários participaram de forma ativa, mostraram interesse pela 

atividade, refletiram de forma positiva “em se colocar no lugar do outro”, 

trouxeram exemplos das vivencias. As atividades lúdicas, o jogo em si facilita a 

aproximação e o encontro entre as pessoas.  
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1.4. GRUPO REDUÇÃO DE DANOS 

Facilitadoras: Técnica Noemi Glasner 

Data: 05/08/2016-  

Facilitadores: técnica Noemi e educador Jair. 

Atividade realizada: realizamos um grupo sobre as Olimpíadas, com histórico, 

sentido e as modalidades. Trabalhamos sobre o símbolo Olímpico, 

representados pelos cinco continentes, a tocha Olímpica e o início dos jogos em 

Atenas, na Grécia, em 1896. Realizamos perguntas sobre as Olimpíadas. Os 

usuários participaram, trouxeram seus conhecimentos e em relação as 

modalidades, foram trazendo e fazendo mímicas, usando a linguagem do corpo. 

As modalidades foram: natação; tênis; basquete; atletismo; nado sincronizado; 

ginástica olímpica; judô; muay thai; handebol; hipismo; vôlei; boxe; triatlo; rúgbi; 

canoagem; vela; esgrima etc. Fizemos articulação com os jogos e com a vida 

dos usuários, em relação à trégua olímpica, ou seja, suspensão das guerras e 

disputas, em detrimento dos jogos. Lembramos a “guerra” de território em Santo 

Amaro. 

Objetivo: expandir o sentido do conceito de redução de danos e conscientizar 

sobre a importância dos esportes. 

Ferramentas metodológicas: papel e caneta.  

Avaliação: os usuários participaram de forma ativa, mostraram interesse pelo 

tema e conhecimento sobre os jogos. Entenderam o lema: “O mais importante 

nos Jogos Olímpicos não é vencer, mas participar, assim como a coisa mais 

importante na vida não é triunfar, mas lutar. O essencial não é conquistar, mas 

ter lutado bem” (Barão de Coubertin/ 1863- 1937), como na vida.  

 

Data: 12/08/2016-  

Facilitadora: técnica Noemi. 

Atividade realizada: demos continuidade ao tema Olimpíadas, passamos o 

filme ALI, sobre o boxeador americano Cassius Clay nos anos 60, que se 

converteu ao Islamismo e se tornou Muhamed Ali. O filme mostra a importância 

do esporte e além do boxe, a luta de ALI a favor dos negros, a compaixão com 
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o outro, a superação e seu posicionamento contra a guerra do Vietnam, que o 

Governo dos EUA iniciou. Finalizamos com uma troca de diálogos, críticas e 

opiniões sobre o filme. 

Objetivo: estimular a prática do esporte e a consciência sobre as questões 

sociais que nos rodeiam. 

Ferramentas metodológicas: DVD e TV. 

Avaliação: alguns usuários conheciam a história de Cassius Clay, a sala ficou 

cheia, ficaram mobilizados pelo tema. Na discussão trouxeram cenas que lhe 

chamaram a atenção e fomos fazendo paralelos com nossa realidade. As lutas 

diárias que travamos. 

 

Data: 19/08/2016 

Facilitadores: técnica Noemi e educador Jair. 

Atividade realizada: fizemos 05 estações de exercícios, como: dança, pular 

corda, vôlei ou queimado, controle de bola e exercício de boxe. A técnica e o 

educador também participaram alternando-se nas estações. Houve grande 

participação e interação entre equipe- usuários e usuários- usuários. 

Objetivo: promover o bem-estar através do exercício. 

Ferramentas metodológicas: bolas, corda, som, CD, manopla e cones. 

Avaliação: percebemos a importância de estar perto dos usuários em momentos 

lúdicos, pois é possibilitado uma outra visão em relação aos profissionais. O jogo 

facilita a aproximação e o encontro entre as pessoas. Após o grupo, o ambiente 

ficou mais leve e descontraído. Puderam sentir prazer de maneira saudável e 

coletiva.  

 

 

 

1.6. GRUPO QUALIDADE DE VIDA 

Facilitadora: Antônia Edilslandia 
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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.   

 

Data:08/08/2016. 

Atividade realizada: Apresentação de Slides sobre as consequências do álcool 

para a saúde e para vida social do usuário, aliada a um vídeo sobre essa 

consequência na vida de um esportista olímpico e mundial, que foi a história da 

Evolução do nadador Michael Phelps. Mostrado o que álcool fez com ele e o 

motivo da depressão que levou o nadador ao uso desta referida droga. 

Objetivo: Explanar sobre o conceito das escolhas nocivas em decorrência do 

uso desta droga que traz tantos danos à saúde dos usuários. Tanto no contexto 

familiar quanto no social. Debater sobre os problemas que os levam a tomarem 

a decisão de fazerem uso do álcool. Foi sugerido ao grupo fazer uma reflexão 

sobre o tema. 

Ferramentas metodológicas: Data show. 

Avaliação: O grupo teve a participação da grande maioria dos usuários e os que 

participaram puderam contribuir na discussão. Também foi esclarecido aos 

participantes do grupo, sobre as doenças causadas pelo álcool e as 

consequências que trazem para suas vidas e assim, alertá-los sobre o cuidado 

com a saúde, para que eles não venham à fazer uso desordenado desta droga. 

O grupo relatou que gostou muito do vídeo do nadador e de sua biografia. 

Pontuado que até os grandes atletas e artistas famosos têm problemas e 

traumas, cabe a cada um saber como vão resolve-los. 

 

 

Data:15/08/2016. 

Atividade realizada:  Apresentado Slides sobre a automedicação e suas 

consequências aliado ao uso do álcool, principalmente em relação aos 
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psicotrópicos. Trazendo na apresentação as consequências e os danos 

causados à saúde e a vida dos usuários. 

Objetivo: Conscientização dos usuários, através de cuidados com a saúde, 

principalmente ao tomarem as medicações para tratamento da dependência 

química. 

Ferramentas metodológicas: Computador, Datashow. 

Avaliação: O grupo foi bastante participativo na discussão do tema. Alguns 

concordaram que o uso dessas medicações, são frequentes entre eles. Também 

relataram que são conscientes dos riscos que correm pelo uso, mas quem eles gostam 

do efeito que essas drogas causam, sejam elas com álcool ou com outro tipo de bebida. 

Pontuado sobre benefícios e os riscos que cada droga traz para a saúde e quais os 

cuidados e tratamentos das dependências químicas. Foram conscientizados à 

procurarem sempre uma orientação médica. 

 

Data: 22/08/2016. 

Atividade realizada: Apresentação de Slides sobre os efeitos das drogas no 

organismo. Mostrado como cada uma delas agem no organismo, os seus 

malefícios e benefícios. Também falamos sobre a operação Lei Seca e o atual 

debate sobre a questão da descriminalização da droga Canabis. 

Objetivo: Conscientização com informações sobre as drogas e a Legislação 

vigente. Trazendo conhecimento sobre as diversas formas de manifestação de 

doenças que advém do uso exacerbado de drogas. 

Ferramentas metodológicas: Apresentados slides sobre o tema, feito uma roda 

de conversa. 

Avaliação: Poucos usuários participaram do grupo. Porque a grande maioria 

dos diaristas chegaram ao serviço muito cansados, mas aqueles que 

participaram foram bem interativos e contribuíram bastante com o tema debatido. 

 

Data: 30/08/2016. 
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Atividade realizada: Formado um grupo com o tema: Sexo e Saúde. Conceitos 

de Relação Sexual, sexo seguro, abuso sexual e os riscos que usuários de 

drogas correm diante da falta do uso de preservativos nas relações sexuais. 

Objetivo: Conscientizá-los da importância do uso do preservativo para evitarem 

as diversas doenças sexualmente transmissíveis. Também foi falado sobre 

tratamento dessas doenças e das unidades que tratam as DST`s. 

Ferramentas metodológicas: Texto de Jornal do Comércio e da Revista Nova 

Escola, que trazem os 10 desafios sobre o sexo saudável e seguro. Discutido o 

tema em grupo. 

Avaliação: O grupo foi muito participativo e o tema foi discutido por todos, alguns 

tinham muitas dúvidas quanto às doenças e ao tratamento. Que foram 

devidamente esclarecidas. 

Relataram que são eles mesmos que se colocam na situação de risco quando 

não usam o preservativo, mas que no outro dia ficam com a consciência pesada 

e com medo de terem contraído alguma doença, principalmente o HIV. Eles 

mostraram no grupo o medo que tem de contrair essa doença. Pontuado que o 

uso da caminha é importante para evitar essa doença, mas também outras que 

são graves e que mesmo o HIV tem tratamento e com ele o usuário pode ter uma 

melhor qualidade de vida. 

Falamos que o Programa Atitude também fornece preservativos aos usuários, é 

só eles solicitarem. 

 

 

GRUPO BOA NOITE 

Facilitadores: Educadores Levi Lima, Hélder Marcio, Paulo Queiroz e Renato  

Objetivo geral: Realizar o encerramento do dia, através de atividades que levem 

o usuário a momentos de reflexão. 

 

Data: 01/08/2016  

Facilitadores: educadores Paulo e Renato. 
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Atividade realizada: Roda de conversa onde lançamos a proposta 

da Olimpíada Atitude para os usuários. Também pactuamos que em 

nossos plantões as transmissões dos jogos teriam prioridade na grade 

das atividades, pois estaremos vivenciando um momento histórico no País.  

Objetivo: trazer a importância do esporte e o lazer na vida das 

pessoas aproveitando o clima dos jogos olímpicos Rio 2016.  

Ferramenta Metodológica: Nenhum. 

 Avaliação: Os usuários aprovaram a Idea da olimpíada Atitude 

e trouxeram propostas para o evento.  

 

Data: 03/08/2016  

Atividade: Ensaio da abertura da Olimpíada Atitude.  

Objetivo: trazer a importância do esporte e o lazer na vida das 

pessoas aproveitando o clima dos jogos olímpicos Rio 2016.  

Ferramenta metodológicas:  Cadeiras, cones, papel e som.  

Avaliação: Os usuários aprovaram o ensaio e deram sugestões.  

 

Data: 05/08/2016  

Atividade realizada: Abertura da Olimpíada Atitude - Futevôlei.  

 

Objetivo: trazer a importância do evento que é grandioso e rico em 

detalhes como uma cerimônia de abertura de uma olimpíada.  

Ferramenta metodológicas Cadeiras, cones, papel, coletes, apito, rede e som.  

Avaliação: Os usuários gostaram da nossa abertura e contamos com 

a participação de todos.  

 

Data: 07/08/2016  

Atividade realizada: Atividades livres  

Objetivo: Ofertar um espaço bom e acolhedor para os usuários com atividades 

recreativas, sem fazer uso de substâncias psicoativas.  

Ferramenta metodológicas: TV, Dominó, Artesanato e bola.  

Avaliação: Os usuários interagiram de forma positiva as atividades propostas.  
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Data: 09/08/2016  

Atividade realizada: Olimpíada Atitude – Tiro ao alvo com bodoque.  

Objetivo: Propiciar um lugar agradável para a prática do esporte e lazer por 

parte dos usuários, além de fazer com que os participantes vivenciem os jogos 

em um clima de competição saudável, além de lembrarmos as 

nossas infâncias.  

Ferramenta metodológicas: Papel, piloto, apito, bodoque, tintas, pinceis, fita 

adesiva e colete.  

Avaliação: Foi um momento extremamente positivo, com a participação de 

todos os usuários.  

 

Data: 11/08/2016  

Atividade realizada:  Roda de Conversa sobre a importância da amizade nesse 

espaço, os exemplos positivos e negativos de comportamentos, e o papel de 

liderança de alguns usuários, que na sua maioria, acabam se complicando no 

tratamento.  

Objetivo: Refletirmos sobre a importância da amizade nesse espaço, os 

exemplos positivos e negativos de comportamento.  

Ferramenta metodológica: Roda de conversa 

Avaliação: Os usuários compreenderam a importância de cultivar as amizades.  

 

Data: 13/08/2016  

Atividade realizada: Atividades livres  

Objetivo: Ofertar um espaço bom e acolhedor para os usuários com atividades 

recreativas, sem fazer uso de substâncias psicoativas.  

Ferramenta metodológica: TV, Dominó, Artesanato e bola.  

Avaliação: Os usuários interagiram de forma positiva as atividades propostas.  

  

Data: 15/08/2016  

Atividade realizada: Olimpíada Atitude – Penalidades Máximas por equipes.  

Objetivo: Propiciar um lugar agradável para a prática do esporte e lazer por 

parte dos usuários, além de fazer com que os participantes vivenciem os jogos 

em um clima de competição saudável lembrando o momento decisivo 
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da seleção feminina nos pênaltis e a atuação da goleira 

Pernambucana Bárbara. 

Ferramenta metodológicas: Bola, colete, cones e apito 

Avaliação: Foi um momento extremamente positivo, com a participação de 

todos os usuários.  

 

Data: 17/08/2016  

Atividade realizada: Olimpíada Atitude – Pipoca Vôlei.  

Objetivo: Propiciar um lugar agradável para a prática do esporte e lazer por 

parte dos usuários, além de fazer com que os participantes vivenciem os jogos 

em um clima de competição saudável.  

Ferramenta metodológica: Bola, colete, rede e apito.  

Avaliação: Foi um momento extremamente positivo, com a participação de 

todos os usuários.  

  

Data: 19/08/2016  

Atividade realizada: Cine Atitude – Filme Contra o tempo.  

Objetivo: Refletir sobre o trabalho em equipe e a coragem para os desafios da 

vida.  

Ferramenta metodológica: TV e DVD.  

Avaliação: Os usuários demonstraram interesse pelo filme escolhido.  

 

Data: 21/08/2016  

Atividade realizada: Encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016.  

Objetivo: Propiciar um lugar agradável para a prática do lazer por parte dos 

usuários e destacar um evento tão grandioso como a Olimpíada. 

Ferramenta metodológica: TV, Dominó, SOM e Artesanato.  

Avaliação: Foi um momento extremamente positivo, com a participação dos 

usuários, pois também participaram das atividades da Olimpíada Atitude.  

 

Data: 23/08/2016  
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Atividade realizada: Roda de Conversa sobre o fato de conviver em um espaço 

coletivo, onde sempre seremos incomodados. 

Objetivo: Refletirmos sobre os incômodos de um espaço coletivo.  

Ferramenta metodológica: roda de conversa 

Avaliação: Os usuários participaram de forma tranquila e entenderam o assunto 

trabalhado.  

 

Data: 25/08/2016  

Atividade realizada: Roda de Conversa descontraída sobre respeito às regras 

do espaço.  

Objetivo: Refletir sobre a importância do respeito. 

Ferramenta metodológica: roda de conversa 

Avaliação: Os usuários participaram de forma tranquila e trouxeram falas 

positivas sobre os assuntos trabalhados.  

 

 Data: 27/08/2016  

Atividade realizada: Atividades livres  

Objetivo: Propiciar um lugar agradável para a prática do lazer por parte dos 

usuários. 

Ferramenta metodológica: TV, Dominó, SOM e Artesanato.  

Avaliação: Foi um momento extremamente positivo, com a participação dos 

usuários.  

 

 

 

  

Data: 29/08/2016  

Atividade realizada: Roda de conversa. Refletimos sobre a história da raposa e 

das uvas. Pontuamos sobre objetivo, foco e a perseverança na busca dos 

sonhos.  

Objetivo: Refletirmos sobre a importância da perseverança na busca de 

um objetivo.  

Ferramenta metodológica: texto. 
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Avaliação: Os usuários gostaram da atividade proposta e fizeram um paralelo 

com as suas vidas, pois em vários momentos eles desistem dos seus objetivos 

nos primeiros obstáculos encontrados.  

 

Data: 31/08/2016  

Atividade realizada: Roda de conversa. Refletimos sobre 

a nossa Olimpíada Atitude, nossa torcida durante os jogos olímpicos e 

a emoção vivida pelos usuários. Também pontuamos a conclusão do processo 

do impeachment da presidenta Dilma que é um acontecimento histórico e de 

grande impacto em nossas vidas.  

Objetivo: Refletirmos sobre a importância do esporte em nossas vidas, avaliar 

a nossa Olimpíada Atitude e assuntos sobre atualidades. 

Ferramenta metodológica: roda de conversa  

Avaliação: Os usuários falaram de forma positiva sobre 

as atividades desenvolvidas durante o mês e falaram de forma critica sobre 

a saída da presidenta Dilma.  

 

Data: 02/08/2016 

Educadores: Helder e Levi. 

Atividade realizada: socialização do seminário da pesquisa sobre “Políticas de 

Drogas e Redução de Danos no Brasil: O Programa ATITUDE em Pernambuco” 

os usuários e equipe socializam esse momento muito rico, da representação do 

programa ATITUDE no cenário atual. A importância deste na vida de vários 

usuários de drogas e seus familiares. Objetivo: sensibilizar e refletir sobre o 

cenário atual da política sobre drogas em Pernambuco e a atuação do programa 

ATITUDE, nesse processo de redução de danos e melhoria da qualidade de vida 

de seus usuários. 

Ferramentas metodológicas: Texto e cadeiras.  

Avaliação: A atividade foi positiva, pois gerou várias discussões em torno do 

que é esse programa e o impacto na vida de seus usuários, e alguns usuários 

trazem exemplos de suas vivencias.  
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Data: 04/08/2016  

Atividade realizada: Roda de conversa sobre Política e as olimpíadas no Rio de 

Janeiro. Pontuamos o processo de corrupção, a atenção do mundo voltada para 

o Brasil, às políticas de segurança para as olimpíadas, direito ao voto e sua 

importância para o processo de mudança. Reflexão sobre situação atual do 

Brasil. Momento muito positivo. 

Objetivo: cenário atual político no Brasil e o momento onde o mundo todo está 

voltado para as olimpíadas. 

Ferramentas metodológicas: roda de conversa 

Avaliação: A atividade foi muito interessante, pois os usuários puderam refletir 

sobre o cenário atual da nossa política, e o momento da olimpíada. Atividade foi 

bastante positiva.  

 

Data: 06/08/2016 

Atividade realizada: Atividades livres: som, dominó, TV (programação local). 

Objetivo: Proporcionar momentos de lazer, de atividades lúdicas sem uso de 

drogas. 

Ferramentas metodológicas: Som, TV, dominó. 

Avaliação: A atividade foi muito positiva, pois os usuários puderam refletir sobre 

outras formas de lazer sem uso de drogas. 

 

Data: 08/08/2016 

Atividade realizada: leitura da música de Cássia Eller “Só se for a dois” onde 

trabalhamos os aspectos da letra: o amor, a miscigenação, o preconceito, 

fazendo um paralelo com nossa realidade atual.            

Objetivo: refletir sobre os diversos preconceitos sofridos desde o passado e a 

importância do amor para se ter um mundo melhor. 

Ferramentas metodológicas: Texto musical.  

Avaliação: percebe-se que os usuários conseguem refletir fazendo um paralelo 

com sua realidade, atendendo a proposta do grupo. 
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Data: 10/08/2016 

Atividade realizada: Dinâmica do conhecimento. Ao formaram-se duplas há 

uma troca de conhecimento de pontos positivos e negativos de cada um e uma 

socialização apresentando sua dupla. 

Objetivo: Refletir sobre o processo de cada um, suas potencialidades e 

dificuldades diante de seu limite, o respeito ao momento do outro. 

Ferramentas metodológicas: roda de conversa 

Avaliação: percebe-se que o momento foi muito positivo, onde se observou que 

apesar de suas diferenças somos parecidos, e cada um dentro de sua 

particularidade buscam o processo de mudança, e deixar o uso irresponsável 

das drogas. 

Data: 12/08/2016. 

Atividade realizada: os usuários solicitaram assistir o jogo da seleção Brasileira 

feminina em vez do cine atitude, foi acordado que tem avaliação positiva, devido 

ao momento das olimpíadas. 

Objetivo: refletir sobre a importância do esporte em nossa vida, e no momento 

das olimpíadas. 

Ferramentas metodológicas: TV, sofá e cadeiras. 

Avaliação: momento muito positivo, onde vários usuários torcem pela seleção 

Brasileira feminina. 

 

 

Data: 14/08/2016 

Atividade realizada: Atividades Livres – TV (programação local), momento 

beleza (unhas). Dominó. 

Objetivo: refletir sobre momentos de lazer sem uso de drogas.  

Ferramentas metodológicas: TV e dominó. 
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Avaliação: Percebe-se momento positivo, onde a diversão e o cuidado se 

colocam no processo de interação. E a casa fica harmoniosa. 

 

Data: 16/08/2016 

Atividade realizada: Roda de conversa sobre as percas na vida e o que fazemos 

com as oportunidades, exemplificamos com a perca do jogo da seleção brasileira 

feminina de futebol, e as novas chances de jogar novamente. Fizemos um 

paralelo com nossa realidade.  

Objetivo: refletir sobre nossas percas e oportunidades na vida, nunca desistir de 

seus objetivos mesmo diante das dificuldades. 

Ferramentas metodológicas: roda de conversa 

Avaliação: Percebe-se momento positivo, onde se pontua o processo de 

mudança do ciclo vicioso em suas vidas, e a importância de nunca desistir. 

 

Data: 18/08/2016  

Atividade realizada: Roda de conversa sobre o que podemos fazer hoje para 

melhorar amanhã? E o que me impede? 

Objetivo: refletir sobre as estratégias usadas no processo de mudança, para 

uma melhor qualidade de vida. 

Ferramentas metodológicas: nenhum. 

Avaliação: observou-se que todos se expressaram de forma positiva, refletindo 

sobre seus sonhos, objetivos e suas escolhas, a importância de estabelecer 

metas e criar estratégias para uma melhor qualidade de vida.  

 

 

Data: 20/08/2016 

Atividade realizada: Atividades Livres – TV (programação local), dominó e som 

ambiente. 

Objetivo: refletir sobre momentos de lazer sem uso de drogas.  
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Ferramentas metodológicas: Dominó, TV, Caixa amplificado, DVD e CDs. 

Avaliação: percebe-se que o momento positivo de diversão e lazer sem uso de 

drogas, a casa fica harmoniosa. 

 

Data: 22/08/2016 

Atividade realizada: Realizado Grupo boa noite com a dinâmica das palavras, 

escolhem as palavras que se identificam e trazem seu significado pra sua vida. 

Objetivo: refletir sobre nossas escolhas e seus processos de mudança. 

Ferramentas metodológicas: Papel, tesoura, piloto e cadeiras. 

Avaliação: momento positivo, construindo reflexões sobre suas vidas. 

 

Data: 24/08/2016 

Atividade realizada: Realizado Grupo boa noite roda de debate, discussões e 

ampliação de conhecimentos sobre políticas sobre drogas. 

Objetivo: refletir sobre as mudanças das políticas públicas sobre drogas, e 

ampliar seus conhecimentos sobre o assunto.  

Ferramentas metodológicas: roda de conversa 

Avaliação: percebem-se os usuários atentos e interagindo nesse processo. 

 

Data: 26/08/2016. 

Atividade realizada: Cine ATITUDE, filme “Medo da verdade”  

Objetivo: refletir sobre o filme, fazendo um paralelo com nossa realidade. 

Ferramentas metodológicas: DVD e TV. 

Avaliação: observaram-se vários usuários atentos e fizeram reflexões positivas 

sobre o filme. 

 

 

Data: 28/08/2016 
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Atividade realizada: ATIVIDADES LIVRES: dominó, TV (programação local) 

Som (ambiente). 

Objetivo: refletir sobre momentos de lazer sem uso de drogas. 

Ferramentas metodológicas: TV, DVD, dominó. 

Avaliação: percebem-se os usuários interagindo de forma harmoniosa.  

 

Data: 30/08/2016 

Atividade realizada: Realizado Grupo boa noite roda de conversa sobre as 

regras do espaço, fazendo um paralelo com nossa realidade. 

Objetivo: refletir sobre a importância das regras para nosso processo de 

organização, e que todo o espaço tem suas regras. 

Ferramentas metodológicas: roda de conversa 

Avaliação: momento muito positivo, onde refletindo sobre a importância das 

regras em nossa vida. 

1.5.OFICINA ESPORTE, RECREAÇÃO, ATIVIDADES LUDICAS E ATIVIDADE 

INTEGRADAS 

Facilitadores: Jair, patrícia e Maria Aparecida  

Objetivo geral: Proporcionar ao usuário conhecimento específico. 

Data: 03/08/2016 

Educadores: Jair e Patrícia. 

Atividade realizada: Gira bola 

Objetivo: Proporcionar um momento de lazer e descontração, esta dinâmica é 

realizada em círculo, aonde o jovem que conduz a bola tem de deixar nas costas 

do outro que está no círculo sentado, sem que o mesmo perceba esse, por fim, 

ao perceber tem de pegar a bola correr atrás de quem deixou e pega-lo antes 

que ele sente em seu lugar. 

Ferramentas metodológicas: Bola. 
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Avaliação: Momento de lazer e descontração, onde a equipe percebe que os 

usuários passam a se disponibilizar ainda mais, com esse tipo de dinâmica.  

 

Data: 10/08/2016  

Atividade realizada: Aula de circuito funcional 

Objetivo: Orientar os usuários a partir de práticas esportivas, onde os mesmos 

possam trabalhar diferentes capacidades físicas, relacionadas com seu 

cotidiano. 

Ferramentas metodológicas: Bolas, cones, arcos, cordas e aparadeiras.  

Avaliação: Avaliamos que a partir da prática criamos um entendimento sobre a 

prática e seu contexto. 

 

Data: 17/08/2016  

Atividade realizada: Basquete adaptado. 

 Objetivo: Proporcionar aos atendidos, algumas informações sobre seu contexto 

histórico e sua prática. 

Ferramentas metodológicas: Cadeiras e bolas. 

Avaliação: Bastante positiva, os atendidos participaram em quase 100%, dos 

que estavam na casa 

 

Data: 24/08/2016. 

Atividade realizada: Vôlei adaptado.  

Objetivo: Criar momentos de entretenimento e entendimento sobre a prática da 

modalidade 

Ferramentas metodológicas: Cadeiras e bola. 
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Avaliação: Momento de descontração entre usuários, permitir que eles se 

organizem a partir da atividade proposta. 

Desafio: Realizar a intervenção na modalidade paraolímpica. 

Avanços: Perceber que existe certo entendimento sobre a modalidade. 

 

Data: 31/08/2016 

Atividade realizada: Atividades livres: dominó, artesanato, TV (programação 

local) som ambiente. 

Objetivo: Proporcionar um momento de integração e sociabilidade para os 

usuários. 

 Ferramentas metodológicas: Cadeiras, dominó, som, CDs.  

Avaliação: Os usuários concordaram com as atividades propostas onde ocorre 

um momento de descontração, onde é disponibilizado múltiplas atividades pra 

que alcance o objetivo de se ter um maior numero de participantes que optam 

pela atividade. 

 

Oficina: Esporte/Recreação 

Data: 02/08/2016 

Educadora: Maria Aparecida 

Atividade realizada: Atividade Recreativa na Praia 

Objetivo: Proporcionar um momento de Lazer com brincadeiras, banhos de 

mar, corrida na areia da praia e um jogo de bola pra finalizar a tarde. 

Ferramentas metodológicas: Bola de Futebol, cones, apito e cordas. 
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Avaliação: Através do envolvimento e comportamento dos Usuários nas 

atividades propostas. 

 

Data: 12/08/2016 

Atividade realizada: Atividade Esportiva/ Recreativa na Praia 

Objetivo: Desenvolver brincadeiras lúdicas como: Doidinho, Pega-Pega, 

Queimado, Corrida e a tradicional peladinha pra finalizar a tarde. 

 Ferramentas metodológicas: Bola de futebol, cones, cabo de vassoura, apito 

e cartões (Amarelo/Vermelho). 

Avaliação: Através do envolvimento de todos os Usuários de forma bastante 

descontraída e participativa. 

 

Data: 15/08/16 

Atividade realizada: Atividade Recreativa/ Esportiva na Praia 

Objetivo: Desenvolver um treino físico e com bola tendo como foco a 

preparação para o jogo amistoso com o Intensivo Jaboatão na sexta-feira em 

Candeias. 

Ferramentas metodológicas: Bola de futebol, cones, cabo de vassoura e 

apito. 

Avaliação: Observando a participação e desempenho de todos no treino. 

 

Data: 19/08/16 
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Atividade realizada: Jogo Amistoso (APOIO X INTENSIVO) 

Objetivo: Proporcionar mais uma vez através do Futebol um momento de 

Integração e fortalecimento dos vínculos entre os Usuários dos dois espaços 

com harmonia e respeito. 

 Ferramentas metodológicas: Coletes, bola de futebol, apito, cartões (A/V), 

cones e o Transporte. 

Avaliação: Através da participação, e do espírito de Competitividade de forma 

harmoniosa com seu adversário. 

 

Data: 23/08/16 

Atividade realizada: Recreativa / Esportiva na Praia 

Objetivo: Desenvolver uma atividade recreativa e prazerosa na praia com o 

jogo de futebol, corrida na areia e finalizando com o banho de mar. 

Ferramentas metodológicas: Bola de futebol, bola de vôlei, cones, cabo de 

vassoura e apito. 

Avaliação: Observando a participação e respeito pelas normas construídas no 

grupo. 
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Grupos Realizados Quantitativo Mensal 

Qualidade de Vida 04 

Redução de Danos 01 

Próximo Passo 03 

Direitos Sociais 02 

Grupo Família 03 

Grupo Boa Noite 31 

Grupo Educação 02 

Total de grupos 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6.1 Família 

Realizamos atendimentos sistemáticos a família, de maneira individual e 
coletiva, com foco na relação. Realizamos a aproximação dos usuários e de seus 
familiares, realizando pontualmente escutas aos usuários e dialogando com seus 
familiares. 

Oficinas Realizadas Quantitativo Mensal 

Oficina de Culinária 04 h 

Oficina de Artes Integradas 00 

Oficina de Esporte e recreação 03h 

Oficina de Atividades Lúdicas 03h 

Total de Oficinas 10 h 
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Fortalecemos o acolhimento dos familiares, sendo orientados de como funciona 
o serviço, dias de visita, dias do grupo Família e o perfil do nosso usuário.  Neste 
mês, alguns usuários vieram para o acolhimento em companhia da família.  

 

6.2 Saúde  

Realizados atendimentos de qualidade de vida: Sinais vitais e exames físicos 

dos usuários. Assim foi feito atendimentos para suprirem as demandas trazidas, 

para fazer diagnósticos de enfermagem e encaminhamentos específicos à cada 

usuário.  

Foram realizadas como rotina do serviço, escutas e atendimentos diários de 

qualidade de vida. Foram administradas diariamente medicações prescritas com 

receitas médicas aos usuários do serviço, e também administradas para alguns 

usuários que chegaram ao serviço apresentando cefaleia, odontalgia, pirose e 

outros.  

Com a continuação dos sintomas a equipe fez os devidos encaminhamentos às 

unidades de saúde de acordo com as demandas. Foi aferido também o peso de 

todos usuários e calculado o IMC dos mesmos. Feitos curativos em alguns 

usuários que chegaram ao serviço com ferimentos. Os usuários foram orientados 

procurarem a UPA do Curado para atendimentos e tratamentos odontológicos. 

Realizados encaminhamentos ao Centro de Testagem e Aconselhamento para 

DST/Aids – CTA. 

Encaminhadas ao CISAM as usuárias Cibele, Andréia e Fabiana Helena que 

está gestante. 

Encaminhados ao Posto de saúde, o usuário Alexandre Cirino que traz 

demandas clinicas. 

Também foi realizado encaminhamento à Policlínica Carneiro Lins do usuário 

Luciano Nascimento, o mesmo está com diagnóstico de tuberculose, onde 

iniciou o tratamento no Hospital Otavio de Freitas, mas em razão do hospital ser 

muito distante do apoio foi articulado atendimento na Policlínica Carneiro Lins. 

Também o encaminhei para a assistente social pedindo atendimento para uma 

avaliação com o neurologista, ela marcou para o dia 13/07/16. Sendo que 

usuário esqueceu da consulta, então foi orientado para remarcar a avaliação. Foi 

também encaminhado para o tratamento no CAPS-ad. 

Encaminhei o usuário Jepherson para retirar registro de nascimento e para fazer 

tratamento no CAPS-ad. O mesmo já vinha sendo acompanhado pelo posto de 

saúde de sua comunidade. 
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6.3 Inserção Sócio produtiva 

 Construímos currículos com os usuários, para inserção no mercado informal, 

pois muitos usuários conseguem trabalho no entorno do serviço, em 

estacionamentos, lava-jatos e na praia, nas barracas e como auxiliar de pedreiro. 

Além de fortalecer junto à eles o gerenciamento do dinheiro recebido por seu 

trabalho. Utilizando técnicas e orientações com objetivo de planejar gasto do 

dinheiro para que este ocorra de forma saudável sem causar danos atendendo 

suas necessidades e prioridades. 

 

6.4.Cultura, esporte e lazer 

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

artes e lazer. Uma delas são as atividades na praia. 

Foi realizada a Festa Junina, promovida pelo Núcleo Jaboatão, onde foi possível 

a participação de usuários, familiares e funcionários das duas unidades. Esta 

festa ocorreu no Centro de Acolhimento Intensivo de Jaboatão. 

 

6.5. Assistência Social  

Demos continuidade a construção do plano individual de atendimento (PIA) a 

partir das demandas do usuário, 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 à 

esses que tornam-se pessoas importantíssimas no processo de fortalecimento 

das relações afetivas e contribuindo para a mediação de conflitos no meio 

familiar.  

Permanecemos com os encaminhamentos dos usuários, para retirar 

documentos, na Casa da Cidadania, Balcão da Cidadania e Agência do 

Trabalho, para que dessa forma, 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 suas famílias. 

O serviço ofertado junto ao usuário é na perspectiva de estimular e suscitar a 

autonomia tem sido uma ação continua. Instruindo na retirada de documentos, 

através das ações do Governo Presente. Realizando também agendamentos 
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online no Expresso Cidadão quando o usuário possui condições de custear a 

retirada da 2º via do RG. 

Realizamos cotidianamente o Bom dia e o Despertar, tendo como objetivo reunir 

os usuários para um primeiro momento de acolhida e reflexão. 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. 

Nesse momento, os usuários também contribuem, trazendo suas reflexões e 

sugestões. 

A assembleia vem sendo realizada quinzenalmente com participação ativa dos 

usuários e engajamento dos profissionais. O momento tem sido propositivo tanto 

para discussões sobre demandas físicas e administrativas da unidade como 

também para o debate acerca dos relacionamentos interpessoais entre os 

usuários. 

 

6.6Avanços e desafios 

A falta de informação sobre a permanência do Programa, bem como situação 

dos contratos dos trabalhadores causou o adoecimento da equipe. O atraso dos 

salários referentes a maio e junho resultou em rodízio dos profissionais, fatos 

que impossibilitaram um trabalho satisfatório, digo, de uma prática.   

A crise financeira que o programa esta passando, vem dificultando todas as 

outras questões estruturais, como por exemplo: a falta de materiais para oficinas 

específicas, a exaustão física e mental dos profissionais, o atraso salarial são os 

principais desafios enfrentados. 

Conforme pactuamos junto com a equipe do programa Atitude em manifestação 

o salário ficou em dias. E isso facilitou a abertura para um dialogo com 

representantes de outros núcleos, onde todos estavam com objetivo principal: 

continuidade do PROGRAMA ATITUDE e envolveram os usuários nesse 

processo. 

Realizar o preenchimento de um novo instrumental, sem estrutura física, tempo 

e recursos, devido à intensa e flutuante dinâmica do Apoio. Ocasionando maior 

burocracia e menos contato humano na relação com os usuários.   
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Permaneceu a dificuldade com os usuários em relação à violência e 

envolvimento com a criminalidade, principalmente entre eles e a equipe, pois 

aconteceram situações de agressões verbais, tentativa de agressões físicas e 

ameaça contra a vida do funcionário.  

Continuamos acolhendo usuários vindos de Recife e encaminhados pelo 

SECOD (Secretaria de Enfretamento ao Crack e Outras Drogas), pela ação da 

Ponte do Limoeiro.  

Percebemos a importância das trocas de informações e experiências entre as 

técnicas e os educadores, nas realizações de suas funções, sendo uma atuação 

mais rica, produtiva e coesa. 

Dificuldades nos atendimentos no Hospital Jaboatão Prazeres, com a falta de 

médicos no atendimento de 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. O CTA de Prazeres continua com dificuldades no atendimento devido 

à falta de médicos para atendimentos aos usuários. O Hospital P. Jaboatão 

Prazeres continua não atendendo na odontologia de forma eficiente, segundo 

eles 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 e para 

liberarem medicações sejam elas psicotrópicas ou clínica, devido falta de 

documentos dos usuários. A farmácia desta unidade avisou que não irá mais 

liberar medicações sem documentação dos usuários, mesmo que equipe vá 

acompanhando. Ainda com essas mesmas dificuldades e agora na rede de 

Jaboatão está em falta várias medicações psicotrópicas as quais nossos 

usuários necessitam para tratamento da dependência química. 

Quanto ao atendimento na UPA do CURADO tem sido muito bom aos usuários 

que necessitam dos cuidados Odontológicos. Pois tem atendidos a todos que 

encaminho para o serviço. 

Percebemos que o quantitativo dos usuários no serviço aumentou e muitos 

vieram por indicação de outro usuário. Realizamos mais triagens e retriagens. 

Conseguimos reunir os núcleos Recife, Cabo, Jaboatão e Caruaru, profissionais, 

usuários e familiares, para uma passeata em favor da manutenção e 
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fortalecimento do Programa ATITUDE.  Além desta, foi realizado duas reuniões, 

a primeira com representantes do Governo do Estado e outra com a executora.  

Participação do Doutorando Paulo de Tarso em uma de nossas reuniões 

técnicas que apresentou sua Pesquisa – Reinserção Social de Consumidores de 

crack: auto eficácia e as contribuições sociofamiliares. 

Tivemos a participação dos estagiários da FACULDADE PERNANBUCANA DE 

SAÚDE, onde foram acolhidos muito bem pela equipe de funcionários, bem 

como pelos usuários, conheceram como funciona o serviço e desenvolveram um 

Banner que foi apresentado na faculdade, relatando da forma resumida o 

PROGRAMA ATITUTE APOIO - JB e em outro momento também foi mostrado 

para os usuários Pernoites e Diaristas que estavam presentes naquela 

oportunidade.  

 

7. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

 

Durante a maior parte do mês de Agosto o Equipamento do Atitude Nas Ruas 

esteve nos territórios realizando suas atividades específicas.  Abaixo listamos 

alguns relatos destas atividades bem como 

 

7.1. Atendimento individual 

Abaixo seguem relatos de alguns casos acompanhados no mês de Agosto e que 

As equipes acompanham casos na rua e pontuaremos alguns a seguir. 

 Usuária B.B.F de 22 anos, iniciou seus cuidados no serviço em 2012, faz uso 

de SPA  Crack á 6 anos, gestante entrando na  terceira gestação 

A equipe da Rua esta acompanhado a usuária e em diversas momentos 

observamos que a usuária vem ferrada no uso intensivo e desorganizada 

enquanto ao cuidado com seu filho recém-nascido, sua casa e para consigo 

mesmo. 

No mês de Abril avaliamos seu pernoite para o Intensivo mulher onde ela 

acessou com seu bebê e não ficou por muito tempo, alegando que usuárias 

estavam pegando leite em pó de seu bebê e por esse motivo terminou brigando 
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verbalmente com uma delas (foi desligada). No mês de Julho evidenciamos que 

usuária precisava e desejava acessar o serviço para se organizar, fizemos uma 

fala dizendo que o Programa diversas vezes abriu as portas para ela e que dessa 

vez aproveitasse a oportunidade. Equipe Rua discutiu o caso da usuária e 

avaliamos que ela deveria acessar o serviço junto com seu companheiro, 

usamos isso como estratégia ate porque achamos que seu companheiro 

conseguiria controlar seus impulsos. No acompanhamento trouxemos a 

avaliação da equipe fazendo também uma fala de reflexão, foi quando acharam 

interessante a avaliação e verbalizaram o desejo do pernoite, foi quando 

questionei com quem ficaria o bebê e ambos disseram que deixaria com tia (sic), 

que já cuida de sua filha. Levamos o caso da usuária para discutir em reunião 

técnica e depois de diversas discussões do caso ficou acordado a usuária 

acessar o serviço primeiro por conta de sua grávida e seu companheiro quando 

surgir vaga, usuária trouxe que se deixar seu companheiro ele vai ficar mais 

ferrado porque ele esta usando demasiadamente (sic). 

Finalizamos que a usuária esta no Programa no intuito de organização e 

cuidados, apontamos como principais desafios deste acompanhamento: a 

personalidade forte e sensibilizarão para seus cuidados e de seus bebê e filhos. 

A equipe II do ANR acompanha o senhor R.C.S desde 11/07/2014. O referido 

usuário faz uso apenas de álcool, contudo de maneira intensa e, na maior parte 

do tempo, desorganizada. Durante um período a equipe conseguiu sensibilizá-lo 

para os cuidados no CAPS Ad e a fazer o uso adequado da medicação. Neste 

período o usuário manteve-se abstêmico e voltou a fazer atividades laborativas 

(o mesmo é pedreiro). As relações familiares (com esposa e filho) tiveram 

melhorias consideráveis. Contudo, após um tempo, o usuário parou de 

frequentar o CAPS e de fazer uso das medicações, de forma que retomou o uso 

do álcool no mesmo padrão anterior. 

Além dos prejuízos convencionais do uso do álcool, o usuário apresenta uma 

dificuldade específica e que agrava sua condição: quando está sob efeito torna-

se bastante agressivo (com pessoas desconhecidas, conhecidas e também com 
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sua esposa). Por este motivo, o usuário já sofreu diversas agressões em sua 

comunidade e arredores. Além disso, com relativa frequência, costuma pegar 

faca para ameaçar sua companheira (apenas quando está sob efeito). A esposa 

relata ainda um segundo agravante: um sobrinho do usuário cometeu suicídio 

(por enforcamento) em sua casa há alguns anos e sua esposa já o encontrou (o 

usuário) algumas vezes no mesmo cômodo segurando uma corda.  

Atualmente a equipe tem tido dificuldade de encontrar o usuário em seu 

domicílio. Pactuamos com a sua esposa a possibilidade de ela entrar em contato 

com a equipe quando ele estiver em casa e em condições de nos receber. A 

tentativa atual é de sensibilizar o usuário para um processo de desintoxicação e 

posterior cuidado em uma Comunidade Terapêutica. A equipe segue fazendo 

tentativas de contatar e sensibilizar o usuário para os cuidados. 

Gostaríamos ainda de salientar duas dificuldades atuais sentidas pelas equipes. 

A primeira diz respeito a não identificação do carro novo. Em alguns territórios 

fica impraticável entrar sem identificações no carro por questões de segurança. 

Mesmo usuários que já conhecem a equipe têm tido dificuldade de nos identificar 

nas ruas. A segunda refere-se à distância do posto de abastecimento. Para fazer 

o reabastecimento do carro demanda-se muito mais tempo (que poderia ser 

empregado em outras atividades). 

7.2. Abordagem nas ruas  

Ambas as equipe realizaram abordagens em suas respectivas localidades no 

intuito de sensibilização de novos usuários e nos já acompanhados. Realizando 

também divulgação do Programa como um todo, foram distribuímos os insumos 

(panfletos, camisinha, lubrificantes e água). 

     

7.3. Mapeamento do Território 

Os mapeamentos, que se referem ao reconhecimento do território e identificação 

de equipamentos para possíveis articulações, locais com necessidades de ações 

e intensificação das intervenções das equipes. Seguem as localidades 

mapeadas pelas equipes neste mês: Curado, Barra de Jangada, Cavaleiro, 
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Jordão, Cajueiro Seco, Ibura (Dois Carneiros e Monte Verde), Piedade e 

Candeias. 

 

7.4. Articulação com a Rede 

No intuito de fortalecimento com a rede SUS/ SUAS e as demais organizações, 

as equipes continuam a dialogar com os equipamentos visando articulações e 

prospectar novas atividades. Articulações realizadas com: CIZAM, Governo 

Presente de Afogados, Governo Presente de Cajueiro Seco, CRAS (Praias, 

Barra de Jangada, Cavaleiro), Regional II, Conselho Tutelar (Curado), Centro 

POP (Prazeres), CRAS Socorro, Governo Presente de Jaboatão, UPA de Barra 

de Jangada. 

 

7 .5 Palestra/Seminário  

 Nesse Mês Realizamos Palestra no CRAS Praias com mãe e famílias do 

Programa Bolsa família e em outro momento com mulheres idosas. Realizamos 

ainda palestra na Escola Municipal Visconde de Suassuna, no bairro de Piedade. 

A palestra foi dada para adolescentes de duas turmas e que tinham idades entre 

14 e 16 anos. Na ocasião fizemos um diálogo sobre algumas questões centrais 

do tema do uso de drogas e dependência química. Trabalhamos com uma 

apresentação geral do tema e a discussão de um vídeo. 

 

7.6 Ações Integradas de Impacto  

A equipe do ANR II tem dado continuidade às ações noturnas. Atualmente as 
atividades têm ocorrido no bairro da UR 05 (no Ibura) em uma praça/academia 
da cidade. A equipe tem buscado identificar novos usuários na localidade bem 
como divulgar o Programa para as pessoas que transitam pelo espaço (no dia 
da ação acontece também uma feirinha de venda de roupas e acessórios que 
atrai pessoas da comunidade para o local). A equipe tem utilizado como 
estratégia de aproximação a participação em um jogo de vôlei que acontece no 
local. 
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8.  DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 
 

Iniciamos o mês de agosto participando da apresentação da pesquisa de Rafael 

West. Momento muito rico, pois pudemos enxergar em números dados que falam 

da qualidade do serviço. Houve a participação de usuários e pessoas que 

compõem a equipe. 

No dia 08/08, participei de uma reunião na Secretaria de Politicas sobre Drogas 

municipal. Tal reunião teve como objetivo a apresentação do Programa Famílias 

Fortes, que vem da SENAD. O programa ATITUDE ira participar com dois 

facilitadores nos grupos que acontecerão no CRAS de Cajueiro Seco. Tal 

programa vem no eixo prevenção, que visa o fortalecimento de vinculo de 

familiares. 

No dia 09/08 aconteceu o colegiado, aonde iniciamos a pauta das planilhas, 

pudemos dar inicio a algumas pontuações referentes a planilha. 

Esse mês, recebemos dois profissionais novos. Uma educadora (patrícia) e um 

vigia (isaias). 

Estamos realizando as reuniões setoriais, o que é avaliado pelos profissionais 

como algo muito positivo. Estamos trabalhando as reuniões técnicas de forma 

mais objetiva, priorizando sempre as discussões de casos. 

Realizado em 18/08 reunião de núcleo, aonde tratamos de pautas como, fluxos, 

a questão da equipe vivenciar os dois equipamentos, atividades, e relatórios. 

Realizado no dia 31/08 reunião com as coordenações de equipamento e a 

coordenadora técnica da SEPOD. Tratamos da questão do aniversario dos cinco 

anos do ATITUDE, da programação da semana que irmos realizar no núcleo 

referente a essa data 

Nesse mês trabalhamos com a equipe, o fluxo de encaminhamentos, PIA e 

instrumentais. 

Foi realizada a troca do carro do ANR, porém o mesmo não esta adesivado, fato 

esse que dificulta a entrada da equipe em alguns territórios. Outro ponto que esta 

dificultando o andamento do serviço é a questão de ter de ir que abastecer no 

município do Cabo, perde-se muito tempo ao ter que ir naquele território e depois 

retornar para os acompanhamentos. 

Esse mês também estamos a procura e imóvel para realizar a mudança. 

Estamos em contato com diversos corretores de imóveis, porem estamos 

sentindo dificuldade, pois alguns proprietários se negam a lugar para a colher o 

Programa. Continuamos a busca. 

http://www.institutoensinar.org/


 

                                                                                                                         

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

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

www.institutoensinar.org 

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

NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

09/08/20
16 

Colegiado CEPAD 
SEPOD, 
Coordenadores 
técnicos. Executora. 

Esclarecer alguns 
pontos referentes 
a planilha 

Ficou agendado um outro 
momento pra assim 
esclarecer de forma mais 
objetiva a planilha 

 

24/08 Colegiado CEPAD 
SEPOD, 
Coordenadoras 
técnicas, executora 

Informe referente 
ao seminário; 
Câmara técnica 
de politica sobre 
drogas; 
A equipe da 
SEPLAG ira 
visitar as 
unidades s fim de 
apresentar o 
formato do pacto 
pela vida para 
equipe, ficou 
agendado para o 
dia 31/08 

Dia 31/08 a equipe da SEPLG 
ira ao Apoio JB  

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS MEMBROS 

DA EQUIPE) 

 

DATA LOCAL 
PARTICIPANTE
S 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTO
S 

03/08/201
6 

Centro de 
acolhiment
o e Apoio 
Jaboatão 

15 

Panorama de 
como foi a 
apresentação da 
pesquisa, sobre o 
programa. 
Aviso sobre a 
mudança de 
espaço. 
Pautas 
administrativas. 

Identificar usuários 
que queiram participar 
e tenham o perfil, que 
a feira de profissões 
oferece. 

10/08/201
6 

Centro de 
acolhiment
o e Apoio 
Jaboatão 

-- 

Não houve 
reunião, 
equipe voltada 
para feira de 
profissões, no 
centro de 
convenções. 
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17/08/201
6 

Centro de 
acolhiment
o e Apoio 
Jaboatão 

14 

Convite para o 
Programa 
Atitude 
participar, do 
Programa 
“Famílias 
Fortes”.  
Pautas 
administrativas
. 

  Discussões de 
caso. 

Identificar quais 
funcionários vão 
participar do 
programa, o qual 
fomos convidados. 

24/08/201
6 

Centro de 
acolhiment
o e Apoio 
Jaboatão 

12 

 
Apresentação 
dos novos 
funcionários, 
Patrícia 
Educadora e 
Isaias Vigia. 
Discussão de 
caso 

 

31/08/201
6 

Centro de 
acolhiment
o e Apoio 
Jaboatão 

16 

Apresentação 
dos dados das 
planilhas, 
através do 
monitoramento 
da SEPLAG. 

 

 

 

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 

31/08 
Reunião de 
nucleo 

Apoio 
JB 

Coordenações 
técnicas do 
intensivo e Apoio e 
coordenação 
técnica de 
referencia 

Câmara 

temática; 

Aniversari

o 

ATITUDE; 

Passar para equipe a 
organização do 
aniversario do atitude 

16/08 
Reunião de 
nucleo 

Candei
as 

Corrdenadoras 
técnicas e 
supervisoras 

Diárias; 

Oficina de 

esportes; 
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Equipe 

vivenciar o 

intensivo 

  

 

 

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

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM 

CAPACITAÇÕES INTERNAS 
00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 03 

REUNIÃO INTERSETORIAL 00 

  ESTUDO DE CASO 03 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

EXTERNOS 
01 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO COM A EXECUTORA 00 

TOTAL 07 

 

 

 

 

 

9.1. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / 

PERNOITES: 

AÇÕES                                                  META MÍNIMA           METAS 

EXECUTADAS 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO  02 03 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 04 
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10. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO 

TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 

12 76 88 

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

1118 

Acolhimento Noturno (Pernoites Mês) 
450 atend. 
Mês (15 por 
noite) 

453 

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) 

44 124 04 

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 

Tota

l 

M 0 0 20 33 37 16 0 00 107 

F 0 0 03 06 06 02 0 00 17 

Tot

al 
0 0 23 39 43 18 01 00 124 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

01 03 04 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

01 00 01 
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TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

Orientação Sexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

106 14 04 124 

Identidade de Gênero 

Travesti Transexual Total 

00 00 00 

  

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

 Cor/Raça Total 

Preta Branca Parda Amarela Indígena Não 

informado 
124 

28 15 80 00 01 00 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Situação Socioeconômica Qtd 

SEM RENDA 99 

1/4 SALÁRIO MÍNIMO 09 

1/2 SALÁRIO MÍNIMO 03 

1 SALÁRIO MÍNIMO 09 

2 SALÁRIOS MÍNIMOS 02 

3 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

NÃO INFORMADO 02 

TOTAL 124 
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TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

Grupos Operativos Meta Mínima – 04 

Grupo Psicólogo 05 

Grupo de Serviço Social 11 

Grupo de Qualidade de Vida 04 

Total 20 

Atendimento Individual Meta Mínima – 50 

Atendimento Assistente Social 273 

Atendimento Psicólogo 141 

Atendimento Qualidade de Vida 53 

Total 467 

AÇÕES 
Meta 
Mínima 

Metas Executadas 

Oficinas 15 29H 

Atendimento à Família 50 75 

Grupo Família 4 04 

Demanda de Atendimento TOTAL 

Atendimento de Triagem, Acolhimento de 

novos Usuários e Usuários Re-acolhidos 
50 

Atendimento Individual à Família 75 

Visita Domiciliar 01 

Assembleia 02 

Atendimento no Território (em conjunto com o 

ATITUDE nas Ruas) 
00 

Outros/Quais? 00 

TOTAL GERAL 138 
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TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

Motivação Total 

Crack 107 

Álcool 14 

Maconha 03 

Cocaína 00 

Outros 00 

TOTAL GERAL 124 

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

Tipo Total 

Espontânea 59 

Aproximação de rua 02 

ATITUDE nas Ruas 12 

Rede SUAS 16 

Rede SUS 03 

Segurança Pública 00 

Conselho Tutelar 00 

Ministério Público 00 

Mídia 00 

Outro Usuário 20 

Outra Origem 11 

0800 (OUVIDORIA) 01 
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Poder Judiciário 00 

Total Geral 124 

 

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 00 

AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO 07 

AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL 00 

AFASTAMENTO USO DE DROGAS 00 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 01 

OUTROS  20 

TOTAL 28 

TABELA XI – POTENCIAL DE RISCO 

Áreas Integradas de Segurança Quantidade 

AIS 01 11 

AIS 02 04 

AIS 03 21 

AIS 04 11 

AIS 05 04 

AIS 06 67 

AIS 08 02 

AIS 09 03 

AIS 10 00 

AIS 11 00 

AIS 12 01 

AIS 13 00 

Total Geral 124 
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EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 63 

NÃO 59 

NÃO INFORMADO 02 

TOTAL GERAL 124 

  

 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 69 

NÃO 38 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 107 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 91 

NÃO 30 

NÃO INFORMADO 03 

TOTAL GERAL 124 
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TABELAXII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 REDE SUAS QUANT. 

CRAS 01 

CREAS 02 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO 

DE RUA 

00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 
06 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO 
00 

CONSELHO TUTELAR 00 

CENTRO DA JUVENTUDE 00 

OUTROS  00 

TOTAL 09 

  

REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS                                00 

CTA 01 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 01 

CAPS AD 21 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 01 

POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 01 

HOSPITAL GERAL 09 

UPA 05 

OUTROS  00 
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TOTAL 30 

  

 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 02 

AGÊNCIA DO TRABALHO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 05 

INSS 00 

ONG 00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 03 

OUTROS                           00 

TOTAL 09 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 00 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 

TRABALHO INFORMAL 02 

TRABALHO FORMAL 00 

OUTROS 01 

TOTAL 03 

 

10. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS 
RUAS
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AÇÕES 
META 
MÍNIMA 

METAS EXECUTADAS 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 100 

ABORDAGENNAS RUAS (PESSOAS) 600 620 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 10 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 17 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 9 04 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 9 02 

AÇÕES 
METAS EXTRAS 

EXECUTADAS 

BUSCA ATIVA 01 

VISITA DOMICILIAR 05 

ABORDAGEM DE RUA 13 

REUNIÕES 10 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 03 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 04 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 29 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 06 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 69 

OUTRAS AÇÕES 26 

AÇÕES INTEGRADAS E DE 
IMPACTO REALIZADAS 

00 

TOTAL 166 
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11.CONSIDERAÇÃOES FINAIS 
 

Este relatório tem como objetivo explanar as ações qualitativas e quantitativas 
deste núcleo. 
Continuamos trabalhando com equipe o fortalecimento da rede assim como 
estratégias para estar trabalhando com os usuários a temática violência, pois é 
um tema que permeia cotidianamente nosso serviço. 
Continuamos com ausência de compras de material para oficinas, o que diminui 
a qualidade do trabalho. 
Saliento a grande importância de adesivar o carro do equipamento do ATITUDE 
Nas Ruas, pois sem estar adesivado, temos dificuldade de entrar em alguns 
territórios. 
Vale ressaltar que neste mês houve a participação a equipe na oficina de 
redução de danos, proporcionada pela SENAD, na semana da juventude e na II 
feira de aprendizagem profissional de Pernambuco. Estes dois últimos tiveram a 
participação de usuários do serviço. 
 
 

Aiala Frederick de Souza 
Coordenadora Técnica  
 
 
Manassés Manoel dos Santos 
Diretor Presidente 

 

Registro Fotograficos  

GRUPO FAMILIA               
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ATIVIDADE LIVRE –EQUIPE INTERAGINDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA SEMANA DA JUVENTUDE 
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MOMENTO CULTURAL – APRESENTAÇÃO PESQUISA RAFAEL WEST 
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