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CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

NÚCLEO: JABOATÃO MÊS/ANO:DEZEMBRO/2015 

1. APRESENTAÇÃO 

 Este documento busca compartilhar, de maneira geral, as atividades 

desenvolvidas na unidade de Acolhimento e Apoio de Jaboatão dos Guararapes 

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

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

serviço, a fim de proporcionar maior esclarecimento e aproximação com a rotina 

deste Centro. 

 O trabalho proposto neste Apoio busca favorecer aos usuários do serviço 

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

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

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

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

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

atividades mais atrativas ao público atendido. 

 O Centro de Acolhimento e Apoio tem como princípio norteador a 

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

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

possibilidades de (res) significação da sua vida. 

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

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

funcionamento autônomo e concomitante àquele serviço. Tal dispositivo 

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

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

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

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

psicoativas. 
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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: 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 Rosália Ernesto da Silva 

EDUCADORES SOCIAIS 

Levi da Silva Lima 

Renato Mário da Silva 

Helaine Maria Silva Duarte 

Helder Marcio de Barros Almeida 

Paulo Queiroz Andrade 

Damiana Júlia Ferreira  

Maria Aparecida 

Adão Veras 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mayara Suelle Maria da Silva Cavalcante 

AUXILIARES DE COZINHA 

Adriana Maria Aurelina 

Juvanere Carmo dos Santos Nascimento 

Vânia 

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS Angela Sales da Silva 

VIGIAS 
 

Edson Vicente da Silva 

Paulo Lima de Andrade Filho  
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4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS 

EQUIPE FUNÇÃO NOME 

I 

TÉCNICO SOCIAL Vanessa Ferreira Nazareth de Abreu 

EDUCADOR SOCIAL   

MOTORISTA Robson Sanclaudy de Jesus da Silva 

II 

TÉCNICO SOCIAL Tiago Queiroz Moura 

EDUCADOR SOCIAL Marina de Albertino Correia 

MOTORISTA Hallison Souza Barbosa 

 

Com objetivo de auxiliar na construção do relatório mensal deste núcleo segue 

as atividades realizadas no mês de dezembro nesta unidade: 

PROGRAMA DE ATIVIDADES 

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES - APOIO JABOATÃO 

HORA Segund
a 

Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Doming
o 

8:00h às 
9:00h 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café matinal 
Café 

matinal 
Café 

matinal 

9:00h às 
9:15h 

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

09:15h às 
10:00h 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos. 

Integração/ 
Atendimentos 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

10:00 às 
11:00h Grupo 

Qualidad
e de Vida 

Oficina 
de Artes 

 
 

Oficina 
de 

Atividade
s 

Lúdicas) 
(Helaine) 

Grupo 
Próximo 
Passo 

Grupo 
Redução de 

Danos / Jogos 
cooperati

vos 

Jogos 
cooperati

vos 
11:00h às 

11:50h 
Livre/ 

Descans
o 

Livre/ 
Descans

o 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

Integração/ 
Atendimentos 

12:00h às 
13:00h 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

13:00h às 
14:00h 

Livre/ 
Descans

o 

Livre/ 
Descans

o 

Assembl
eia 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descans

o 

Livre/ 
Descans

o 

15:00h às 
15:15h Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar 

Integraçã
o/ visita 

14:00h às 
16:00h 

Integraçã
o/ Visita 
Família 

15:30h às 
16:00h Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

Integraçã
o/ Visita 
Família 

Integraçã
o/ Visita 
Família 

Reginaldo Gomes de Melo 
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16:00h às 
17:00h 

Grupo 
Educaçã

o 

Grupo 
Família 

Oficina 
de 

Culinária 

Grupo 
Direitos 
Sociais 

Oficina 
Recreação/Es

portiva 

Integraçã
o/ Visita 
Família 

Integraçã
o/ Visita 
Família 

17:00h às 
18:00h 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

Integração/ 
Atendimentos 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

Integraçã
o/ 

Atendime
ntos 

18:00h às 
19:00h 

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

19:00h às 
20:30h 

Livre/ 
Descans

o 

Livre/ 
Descans

o 

Livre/ 
Descans

o 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descans

o 

Livre/ 
Descans

o 

20:30h às 
21:00h 

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

21:00 às 
21:30h 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

21:30h às 
23:00h 

Integraçã
o/ Dormir 

Integraçã
o/ Dormir 

Integraçã
o/ Dormir 

Integraçã
o/ Dormir 

Integração/ 
Dormir 

Integraçã
o/ Dormir 

Integraçã
o/ Dormir 

 

 

Grupos  

 

Grupos Semanais: Grupo Família, Próximo Passo, Direitos Sociais, Redução 

de Danos e Qualidade de Vida. Os grupos são planejados mensalmente, mas 

pode ocorrer alguma modificação, devido alguma situação mais emergente. Os 

temas são discutidos entre as técnicas e são escolhidos temas específicos, que 

são interligados, para serem trabalhados durante o mês vigente. 

 

GRUPO: FAMÍLIA 

Data: 01/12/2015- facilitado pela técnica Magali  

Atividade realizada: O grupo iniciou com um debate sobre os vários "Arranjos 

de Família" e as mudanças que ela vem passando. A dinâmica utilizada foi a 

construção de uma árvore e nas suas folhas foram colocadas pelo grupo o que 

seria importante na visão de cada um para que os laços familiares fossem 

fortalecidos pelos seus integrantes, independente se essa formação era de uma 

família tradicional, pai, mãe e filhos ou de tantas outras transformações que 

essas famílias vêm passando durante os últimos tempos, de acordo com o que 

foi discutido no grupo.   

Objetivo: Mostrar para os participantes seu contexto familiar e que toda a 

pessoa tem família não importando sua formação. 

Ferramentas metodológicas: Debates e Dinâmica de grupo. 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado na medida em que os 

participantes contribuem com suas opiniões, manifestam seus pensamentos e 

interagem entre eles com as dinâmicas sugeridas pela facilitadora como 

planejado. Esse Tema: "OS VÁRIOS ARRANJOS DE FAMÍLIA", foi bastante 
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discutido entre os usuários e para finalizar foi desenhada uma árvore e nas suas 

folhas foram colocados os sentimentos que fortalecem o grupo familiar 

independente de sua formação. Foi importante, pois eles puderam entender esse 

sentimento de pertencer a uma família. 

GRUPO: FAMÍLIA 

Data: 08/12/2015- facilitado pela técnica Magali  

Atividade realizada: Após debater sobre "O Valor de Uma Família", O grupo 

foi orientado a produzir frases, desenhos ou palavras que reproduzissem, para 

eles, a importância da família. Eles deveriam escrever sobre isso e eleger 

alguém para ler o que eles escreveram se assim, fosse a vontade de todos, 

sendo assim, o material foi construído, colado e compartilhado entre todos.  A 

dinâmica utilizada foi a construção de um painel com essas mensagens 

produzidas por eles e eleito um representante que apresentou para o grupo o 

que cada um tinha escrito sobre o que achavam sobre família. 

Objetivo: Repensar a importância de sua família 

Ferramentas metodológicas: Cartolina, Lápis de cor, Roda de diálogo e 

Dinâmica de Grupo. 

Avaliação: Avaliamos como produtivo, pois cada um contribuiu a sua maneira 

para que o grupo acontecesse com bastante empenho, alguns sentiram mais 

dificuldades de falar, outros em desenhar, outros em escrever, mas todos 

participaram deram sua contribuição, fizeram sua parte, se mostraram 

interessados em participar do grupo e sinalizaram como positivo esse momento. 

GRUPO: FAMÍLIA 

Data: 15/12/2015- facilitado pela técnica Magali  

Atividade realizada: Sobre "Contrato de Grupo", foi no sentido de despertar 

no usuário como é saudável poder conviver em grupo respeitando os limites de 

cada um e foi feito uma dinâmica que todos deveriam caminhar sem esbarrar no 

outro, explorando formas diferentes de caminhar, podendo anda devagar, mais 

rápido, mais sempre respeitando o outro. Daí foi construída um mural falando 

sobre as normas importantes para aquele grupo, a responsabilidade, cuidados, 

confiança, egoísmo e a solidariedade no grupo.  

Objetivo: Estabelecer regras de convívio, conhecer as dificuldades do outro e 

poder conviver de forma saudável para todos. 

Ferramentas metodológicas: Cartolina, Lápis de cor, Roda de diálogo e 

Dinâmica de Grupo. 

Avaliação: Esse grupo foi bastante interessante, pois foi reavaliado como estar 

o meu convívio com o outro dentro deste espaço e o que eu posso fazer para 

melhorar essa convivência dentro da casa e seu funcionamento, facilitando a 

vida de todos os usuários e que as regras de uma boa convivência estar em 

todos os lugares, em casa com a família, no trabalho, enfim em todos os espaços 

onde existir pessoas e que estratégias são utilizadas para conviver em harmonia. 

Para os usuários foi positivo estar sempre discutindo sobre o tema, pois às vezes 

fica difícil o convívio entre eles. Avaliamos como positivo o tema apresentado. 

GRUPO: FAMÍLIA 

Data: 22/12/2015- facilitado pela técnica Magali  
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Atividade realizada: Foi realizado nesse grupo um debate sobre drogas e como 

a família poderia ajudar.  O envolvimento de pessoas de diversas classes sociais 

fazendo o uso de crack, maconha, álcool, nicotina, medicamentos, etc, do uso e 

abuso e a opinião de todos eles sobre os danos, o prazer que a droga pode 

produzir nas pessoas e suas consequências. E foi nesse tema: "Conversando 

Sobre Drogas" que foi sugerido que eles desenhassem como eles viam as 

drogas. 

Objetivo: Reflexão sobre o uso de drogas, contribuição da família e o mais 

importante, como eles poderiam se ajudar. 

Ferramentas metodológicas: Debate, Papel Oficio, canetas e lápis de cor. 

Avaliação: Foi positiva a participação de todos os usuários, a construção dos 

trabalhos foi feita individualmente. Às vezes eles têm dificuldade de 

concentração, ficam muito falantes, querem falar ao mesmo tempo, mas 

terminam por concluir o que começaram e compreendem que a informação é à 

base de tudo. Para concluir os usuários apresentaram em forma de desenho a 

"Cara da Droga" na vida deles, e como ela os afastou de seus familiares. 

GRUPO: FAMÍLIA 

Data: 29/12/2015- facilitado: técnica Magali  

Atividade realizada: Iniciamos nosso grupo da Família fazendo uma reflexão 

baseada na "História de Vida" de cada usuário as coisas boas e ruins que 

aconteceu, o tema está diretamente focado neles, mas lembramos para eles que 

toda a pessoa tem os dois lados, positivos e negativos na sua história de vida e 

as mudanças pelas quais passamos. A dinâmica foi realizada com a música 

"Enquanto houver sol". 

Objetivo: Fazer uma reflexão sobre o processo de crescimento pessoal, pontuar 

os aspectos negativos e positivos de sua história e os conflitos que foram 

ultrapassados. 

Ferramentas metodológicas: Debate, Música: Enquanto houver sol (CD), 

papel e lápis. 

Avaliação: A princípio, entrar em contato com a história de cada um parecia não 

ser muito interessante, mas pontuamos que é com as coisas positivas e 

negativas que podemos crescer como pessoas e aprender com os erros e 

acertos, que errar é humano. Sendo assim, eles começaram a montar sua 

história, lembraram das dificuldades e facilidades que passaram, o que 

gostariam de mudar dali para frente e que podem melhorar a sua formar de viver. 

Concluíram que para mudar sua essa história de vida, depende única e 

exclusivamente deles mesmo.   

 

GRUPO: DIREITOS SOCIAIS 

Data: 03/12/2015 – Não foi possível realizar o Grupo Direitos Sociais devido a 

reunião realizada no Apoio Jaboatão. Esta teve como objetivo explicar o 

Convênio 41 aos funcionários dos Núcleos Cabo e Jaboatão. 

GRUPO: DIREITOS SOCIAIS 
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Data: 10/12/2015 – Não foi possível realizar o Grupo Direitos Sociais devido o 

quadro estar reduzido, por participação de parte da equipe no I Seminário de 

Saúde Mental, Álcool e outras Drogas do Sistema Carcerário de Pernambuco.  

GRUPO: DIREITOS SOCIAIS 

Data: 14/12/2015 - Facilitadora: Técnica Nathália Mª Moura 

Atividade Realizada: “Dinâmica das diferenças” - Distribuímos folhas de papel 

e canetas para o grupo, ao dar um sinal todos desenharam o que foi solicitado 

sem tirar a caneta do papel. Desenharam um rosto com olhos e nariz. Em 

seguida, uma boca cheia de dentes. Continuaram o desenho fazendo um 

pescoço e um tronco. Foi ressaltado sempre que não se podia tirar a caneta do 

papel. Ao final trocamos os desenhos e iniciamos uma discussão sobre o art. 5º 

da Constituição Federal. 

Objetivo: Compreender o art. 5º da Constituição Federal, onde todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 

Ferramentas Metodológicas: Papel ofício e caneta. 

Avaliação: Iniciar a atividade com uma dinâmica fez com que os usuários 

participassem de forma mais ativa na discussão proposta. Desta forma, a 

atividade ocorreu como planejada, sendo positiva. 

GRUPO: DIREITOS SOCIAIS 

Data: 24/12/2015 - Não foi possível realizar o Grupo neste dia devido à equipe 

estar reduzida e surgiu várias demandas no serviço.  

 

GRUPO: PRÓXIMO PASSO 

 Data: 10/12/15 - Facilitado pela técnica Dayula  

Atividade Realizada: Dinâmica Um novo Olhar. 

Objetivo: Reflexão sobre nossas deficiências, com o objetivo de motivá-los, de 

se colocar no lugar do outro. Em duplas, com os olhos vendados e deixar ser 

guiado pelo o outro, que deve estar com os olhos abertos, depois o papel se 

inverte. No final do Grupo distribuímos guloseimas para os participantes. 
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Ferramentas Metodológicas: fita durex, cadeiras, vendas, cordão e 

guloseimas. 

Avaliação: A avaliação foi bastante positiva, os usuários participantes refletiram, 

trouxeram seus sentimentos, como é se colocar no lugar do outro, a dificuldade 

que sentiu em ser guiado, em não poder enxergar, em não poder falar, em julgar 

o próximo. 

GRUPO: PRÓXIMO PASSO 

Data: 17/12/15 - Facilitado pela Técnica Dayula. 

Atividade Realizada: Reflexão sobre a vida, família, amor, paz, união, droga, 

criminalidade e furto. 

Objetivo: Refletir sobre essas palavras acima mencionadas, o sentido de cada 

uma dela em nossas vidas, a importância delas, como o Serviço (Programa 

ATITUDE), está contribuindo em nosso processo de cuidado. Ressaltando que 

todas as nossas atitudes têm as conseqüências positivas e negativas. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de diálogo, papel ofício, lápis, canetas, 

mesa, cadeira, fita durex e guloseima. 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado como planejado, a avaliação 

foi muito positiva, a maioria dos usuários presentes se emocionaram ao refletir 

sobre esses sentimentos, trouxeram suas reflexões e suas vivencias pessoais. 

GRUPO: PRÓXIMO PASSO 

Data: 24/12/15 - Facilitado pela Técnica Dayula. 

Atividade Realizada: Roda de diálogo sobre o Natal. 

Objetivo: Reflexão sobre a representação do natal para cada um. 

Ferramentas Metodológicas: nenhuma 

Avaliação: Realizamos uma roda de diálogo refletindo sobre o sentido de Natal, 

de que realmente o Natal se trata? Os usuários presentes se emocionaram. Foi 

bastante positivo. 

GRUPO: REDUÇÃO DE DANOS 
Data: 04/12/15 - Facilitado pela técnica Noemi. 

Atividade realizada: Foram dados 15 palitos para cada usuário. Inicialmente foi 

solicitado que fizessem uma casa com as mãos, desfizessem, depois fizessem 

a mesma casa somente com a mão direita, desfizessem novamente, depois 

novamente a mesma casa somente com a mão esquerda. Comentários finais. 

Objetivo: Perceber as limitações e potencialidades pessoais e nas situações. 

Ferramentas metodológicas: palitos de fósforo e mesas. 

Avaliação: Observamos como cada pessoa reagia as solicitações, um ou outro 

teve facilidade, outros não conseguiram repetir a mesma casa e outros tentaram, 
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mas não conseguiram terminar. Os usuários entenderam o propósito do grupo e 

lembraram-se de pessoas que perderam membros e aprenderam a viver de uma 

nova forma. Ampliamos a discussão sobre nossas limitações, o ideal e o real, 

como nossas potencialidades, pois ninguém reclamou ou desistiu da atividade. 

Fizemos um paralelo com a vida, que temos perdas e precisamos conviver com 

elas, superá-las, com perseverança e criatividade, que talvez, por serem a 

maioria moradores de rua, possuem a habilidade de lidar e se adaptar a 

situações limite em suas vidas.   

GRUPO: REDUÇÃO DE DANOS 
Data: 11/12/15- não foi realizado o grupo devido as demandas surgidas no 

Centro. 

GRUPO: REDUÇÃO DE DANOS 
Data: 18/12/15- a técnica Noemi, não realizou o grupo devido à folga no serviço 

e impossibilidade de realizar em outro dia, pois teve a capacitação para novo 

instrumental do ATITUDE. 

GRUPO: REDUÇÃO DE DANOS 
Data: 25/12/15- a técnica Noemi, não realizou o grupo por ser feriado, data 

festiva- Natal. 

GRUPO: QUALIDADE DE VIDA 

 

Data: 07/12/2015 - Facilitadora: Rosalia Ernesto 

 

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.   

 

Tema: Dengue 

 

Atividades realizadas: O grupo foi realizado com a temática DENGUE. Este 

iniciou com uma rodada de informações dos conhecimentos dos usuários, com 

isso podemos desmistificar algumas informações equivocadas. Conversamos 

um pouco sobre a origem do mosquito, sinais e sintomas da doença, assim como 

o diagnóstico, tratamento e prevenção. Na prevenção discutimos, também, os 

vários locais potenciais onde o mosquito pode se reproduzir e como 

fazer/proceder quando encontramos um criadouro, pois as larvas não devem ser 

descartadas em locais que irão desaguar em rios ou esgotos. Durante o grupo 

foram expostos dois vídeos. O primeiro com informações sobre a doença dengue 
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e segundo foi uma paródia da música Gangnam style, sobre a dengue. 

Finalizamos o grupo fazendo uma busca na unidade para eliminar a possibilidade 

de algum foco do mosquito.  

   

Objetivo: informar os sinais e sintomas da dengue, o que fazer diante deles, 

como nos proteger desses mosquitos e como elimina-los. 

 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, notebook, vídeos e 

Datashow.  

Avaliação: os usuários debateram sobre a temática trazida e demonstraram 

bastante interesse nas informações passadas, contribuíram com o acréscimo de 

seus conhecimentos acerca da doença. Durante a busca pela unidade 

eliminamos três possíveis possibilidades de foco do mosquito. 

GRUPO: QUALIDADE DE VIDA 

 

Data: 14/12/2015 - Facilitadora: Rosalia Ernesto 

Tema: Hipertensão Arterial 

Atividade realizada: iniciamos o grupo com uma sondagem dos conhecimentos 

dos usuários para podemos desmistificar algumas dúvidas acerca da 

hipertensão. No decorrer do grupo fomos discutindo o conceito da doença, ou 

seja, como a doença acontece nas pessoas; os fatores de riscos, detalhando 

cada fator e o que fazer diante daqueles que podem ser mudados, por exemplo: 

sedentarismo, más hábitos alimentares, tabagismo, etilismo, entre outros. 

Falamos dos sintomas, diagnóstico, tratamento, prevenção e possíveis 

complicações da hipertensão. No tratamento foi colocado da importância de 

tomar os medicamentos de acordo com a orientação do médico e que seu uso 

seja continuo mesmo diante da normalidade da PA – Pressão Arterial.  Ao final 

do grupo foi exibido um vídeo sobre a doença para melhor compreensão do 

assunto abordado. Também foi feita a aferição PA de todos os usuários foram 

aferidas.  
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Objetivo: informar aos usuários sobre a hipertensão arterial e como prevenir 

esta doença mudando simples hábitos em suas vidas. 

Ferramenta metodológica: Roda de conversa, notebook, data show e vídeos. 

Avaliação: os usuários interagiram no grupo com informações de familiares que 

eles conheciam que são hipertensos e mostraram-se bastante interessados nas 

informações quanto a mudança de hábitos para terem uma vida mais saudável.  

GRUPO: QUALIDADE DE VIDA 

 

Data: 21/12/2015 - Facilitadora: Rosalia Ernesto 

Tema: Diabetes Mellitus  

Atividade realizada: iniciamos o grupo conversando um pouco sobre a doença 

diabetes, pois geralmente, as pessoas descobrem estar diabéticas quando 

observam que, apesar de comer bem, estão emagrecendo ou perdendo peso 

mais do que habitualmente; ou notam que urinam em maior quantidade e 

demasiadas vezes; ou, ainda, que têm muita sede. A partir disso conversamos 

sobre os tipos de diabetes, tipo 1 e 2 e sobre o diabetes gestacional e o que 

acontece no corpo de uma pessoa ao desenvolver a diabetes. Falamos sobre os 

sinais e sintomas da doença, assim como o diagnóstico, os fatores que pode 

precipitar ou agravar a doença, o tratamento, a alimentação de uma pessoa 

diabética e como podemos prevenir esta doença, principalmente para aquelas 

pessoas que se encaixam em uma série de fatores de risco. Para uma melhor 

compreensão da temática trabalhada foi exibido um vídeo em forma de desenho 

sobre a diabetes. 

Objetivo: trabalhar com os usuários informações de como prevenir a doença 

diabetes e como lidar com ela quando esta já acometeu uma pessoa e suas 

possíveis consequências. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, notebook, Datashow e 

vídeos. 
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Avaliação: todos os usuários participaram de forma ativa e contribuiram com 

seus conhecimentos, além de terem sido informados sobre alguns mitos acerca 

da doença. 

GRUPO: QUALIDADE DE VIDA 

 

Data: 28/12/2015 - Facilitadora: Rosalia Ernesto 

 

Tema: Tuberculose 

Atividade realizada: discutimos sobre a temática: tuberculose - TB, doença 

infecciosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que afeta milhões de 

pessoas em todo o mundo e especialmente os países em desenvolvimento, 

como o Brasil. A doença de evolução crônica tem como principal medida 

preventiva a vacina BCG, cuja eficácia varia nos grupos etários, sendo eficaz na 

redução da incidência de tuberculose na infância, porém pouco eficaz em 

adultos. Conversamos sobre a forma de transmissão da doença e sintomas 

iniciais e os mais graves que são aqueles quando a TB já está em seu estado 

crônico. Discutimos sobre o diagnóstico, detalhando o exame de baciloscopia; a 

importância do tratamento e sua conclusão até os 6 meses, mesmo depois da 

ausência dos sintomas. Ao final assistimos a um vídeo animado para melhor 

visualização da temática trabalhada. 

Objetivo: trabalhar com os usuários informações como: os sintomas da doença, 

a gravidade da doença, caso não tratada ou a não conclusão do tratamento.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, notebook, Datashow e 

vídeos. 

Avaliação: os usuários trouxeram alguns relatos seus ou de parentes que já 

tiveram a doença o que enriqueceu bastante o grupo. 

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 01/12/2015 – Facilitadores: Paulo e Renato 

Atividade: Roda de Conversa sobre a importância da organização do espaço. 
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Objetivo: trazer a importância da organização do espaço. 

Materiais Utilizados: Nenhum. 

Avaliação: Os usuários trouxeram colocações boas sobre o tema trabalhado, 

também trouxeram ideias para ajudar na limpeza desse espaço. 

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 03/12/2015 – Facilitadores: Paulo e Renato 

Atividade: Roda de Conversa sobre uma retrospectiva de 2015. 

Objetivo: trazer os acontecimentos positivos e negativos de cada usuário no ano 

de 2015. 

Materiais Utilizados: nenhum. 

Avaliação: Os usuários trouxeram colocações importantes sobre o tema 

trabalhado. 

 

 

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 05/12/2015 – Facilitadores: Paulo e Renato 

Atividade: Atividades livres 

Objetivo: Criar um espaço agradável e acolhedor para os usuários com 

atividades recreativas. 

Materiais Utilizados: SOM, TV, DVD e Dominó. 

Avaliação: Os usuários gostaram das atividades propostas pela equipe. 

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 07/12/2015 -. Facilitadores: Paulo e Renato 

Atividade: Roda de Conversa sobre exemplos positivos e negativos de usuários 

no Atitude. 

Objetivo: trazer exemplos positivos e negativos de usuários no Atitude para 

reflexão dos participantes. 

Materiais Utilizados:  nenhum. 

Avaliação: Os usuários trouxeram colocações críticas sobre o tema trabalhado. 

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 09/12/2015 - Facilitadores: Paulo e Renato 
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Atividade: Atividade Esportiva (Futevôlei) 

Objetivo: Trazer um esporte adaptando a estrutura do espaço da casa para os 

usuários praticarem experimentando um lazer sem drogas. 

Materiais Utilizados: Rede e bola. 

Avaliação: Os usuários participaram efetivamente da atividade. 

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 13/12/2015 - Facilitadores: Paulo e Renato 

Atividade: Atividades livres 

Objetivo: Criar um espaço bom e acolhedor para os usuários com atividades 

recreativas, sem fazer uso de substâncias psicoativas. 

Materiais Utilizados: Bola, Rede, SOM, TV, DVD e Dominó. 

Avaliação: Os usuários participaram ativamente das atividades propostas. 

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 15/12/2015 - Facilitadores: Paulo e Renato 

Atividade:  Roda de Conversa – Reflexão sobre o dia dos usuários. 

Objetivo: Estimular os participantes a refletirem de como foi o dia deles na casa, 

fazendo um paralelo ao processo de cuidado pessoal. 

Materiais Utilizados: nenhum. 

Avaliação: Os usuários tiveram participação ativa e positiva das atividades 

realizadas durante o dia e a importância para seu processo individual. 

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 17/12/2015 - Facilitadores: Paulo e Renato 

Atividade: Dinâmica Esportiva (O maior gol do ATITUDE) 

Objetivo: Valorizar a profissão do narrador e homenagear o narrador esportivo 

pernambucano Aroldo Costa que ganhou uma disputa de O Maior Gol do Mundo 

com um grito de gol de 22 segundos. 

Materiais Utilizados: nenhum. 

Avaliação: Os usuários se divertiram bastante com a brincadeira proposta e o 

grande vencedor foi Marcelo que gritou um gol com 34 segundos. 

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 19/12/2015 – Facilitadores: Paulo e Renato 
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Atividade: Atividades livres 

Objetivo: Propiciar um lugar agradável para a prática do lazer por parte dos 

usuários. 

Materiais Utilizados: Bola, Rede, TV e DVD. 

Avaliação: Os usuários demonstraram interesse nas atividades propostas. 

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 21/12/2015 – Facilitadores: Paulo e Renato 

Atividade: Torneio de Dominó 

Objetivo: Trabalhar o respeito às regras, a interação, o jogo e o trabalho em 

equipe. 

Materiais Utilizados: Mesas, Cadeiras e Dominós. 

Avaliação: A atividade foi bem aceita pelos usuários. 

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 23/12/2015 – Facilitadores: Paulo e Renato 

Atividade: Atividades Livres 

Objetivo: Propiciar um lugar agradável para a prática do lazer por parte dos 

usuários, respeitando o direito de escolha de cada um. 

Materiais Utilizados: TV e Dominó. 

Avaliação: A maioria dos usuários estavam cansados pois durante a tarde 

participaram da festa de confraternização do núcleo Jaboatão. 

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 27/12/2015 – Facilitadores: Paulo e Renato 

Atividade: Atividades Livres 

Objetivo: Propiciar um lugar agradável para a prática do lazer por parte dos 

usuários, respeitando o direito de escolha de cada um. 

Materiais Utilizados: TV e Dominó. 

Avaliação: Foi um momento extremamente positivo, com a participação da 

maioria dos usuários. 

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 29/12/2015 

Atividade: Roda de Conversa – Preparativos da passagem de ano no Atitude. 
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Objetivo: Sondar dos participantes em relação de como poderemos se preparar 

para a virada de ano na casa. 

Materiais Utilizados: nenhum. 

Avaliação: Os usuários sugeriram atividades para a noite da virada. 

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 31/12/2015 

Atividade: Especial da Virada- Iniciamos com uma pergunta: O que espero de 

2016? em seguida o usuário Rogério tocou duas músicas, sendo uma de sua 

autoria, depois fizemos um amigo secreto simbólico, onde cada participante 

escolhia um colega e trazia uma mensagem. Finalizamos o grupo com a oração 

universal que é o Pai Nosso e depois realizamos a Ceia. 

Objetivo: Trazer um momento rico e harmonioso com mensagens positivas para 

o Ano Novo. 

 Materiais Utilizados: violão. 

Avaliação: Os usuários participaram de forma ativa das atividades. 

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 02/12/2015 – Facilitadores: Helder e Levi 

Atividade realizada: Roda de diálogo, trazendo como tema o acordo de 

convivência e construção de nosso planejamento com todos, onde será 

trabalhada nos grupos a questão da violência.  

Objetivo: sensibilizar e refletir sobre nosso acordo de convivência e da 

importância da participação nos grupos. 

Ferramentas metodológicas: nenhum. 

Avaliação: percebemos os usuários participando de forma positiva, onde eles 

ficaram bem reflexivos, alguns demonstram interesse em realizar algumas 

atividades. 

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 06/12/2015 – Facilitadores: Helder e Levi 

Atividade realizada: roda de conversa sobre posturas intolerantes no espaço, 

quebra de regras e punição.   

Objetivo: sensibilizar e refletir sobre as consequências dessa intolerância e da 

dificuldade de cumprir regras na vida. 

Ferramentas metodológicas:  nenhum. 
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 Avaliação: observamos os usuários bem atentos, participativos e focados na 

proposta do diálogo, trazem falas fazendo um paralelo de suas vidas, a vivência 

de rua e as diversas violências sofridas no decorrer da vida, trazem boas 

reflexões, de forma positiva. 

Oficina: torneio de dominó participação de 15 usuários, premiação chocolate. 

Duração 1 hora. 

Avaliação: percebe-se um aumento da autoestima e após o torneio a harmonia 

no espaço. 

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 08/12/2015 – Facilitadores: Helder e Levi 

Atividade realizada: dando continuidade ao planejamento, passamos o retorno 

das solicitações da assembleia, formamos uma roda de diálogo com o tema 

violência e suas consequências. Todos os usuários participaram.  

Objetivo: sensibilizar e refletir que violência só gera violência, que existem 

outras maneiras de resolverem os problemas e passarem pelas dificuldades da 

vida.  

Ferramentas metodológicas: nenhum.   

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

reflexões da importância de sermos multiplicadores de coisas boas, alguns 

usuários trazem uma vivência em espaços muito violentos mais reconhecem que 

não querem isso para sua vida, pois já sofreram muito. 

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 10/12/2015 – Facilitadores: Helder e Levi 

Atividade realizada: roda de diálogo tema uso de drogas no espaço e redução 

de danos. Todos participaram. 

Objetivo: refletir sobre a importância desse espaço para todos, e da 

necessidade de fazer uso de drogas nesse espaço, também em outras formas 

de redução de danos sem uso de S.P.A, e sim com estratégias para uma melhor 

qualidade de vida.  

Ferramentas metodológicas: nenhum.  

Avaliação: percebemos que vários usuários trazem críticas positivas em relação 

a importância de não fazer uso de drogas nesse espaço, porém só veem como 

forma de redução de danos o uso de uma droga menos danosa, muitos trazem 

dificuldades quando esse uso acontece dentro do espaço, também observamos 

que alguns estavam agitados, trouxeram que outros usuários mostraram o crack 

e chamaram para usar, em sua saída. Foram realizadas várias 

escutas/atendimentos, devido à demanda.     
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GRUPO: BOA NOITE 

Data: 12/12/2015 

Atividade realizada: Atividades Livres. 

Objetivo: trazer momentos descontraídos através de atividades lúdicas. 

Ferramentas metodológicas:  TV e dominó.  

Avaliação: percebemos os usuários participando de forma positiva, o aumento 

da autoestima e mostraram objetivo e foco nas atividades.  

Oficina: torneio de dominó participação de 08 usuários, premiação salgadinhos. 

Duração 1 hora. 

Avaliação: percebe-se um aumento da autoestima e após o torneio a harmonia 

no espaço. 

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 14/12/2015 – Facilitadores: Helder e Levi 

Atividade realizada: dinâmica da inversão de papéis, escolhidos alguns 

usuários para formar equipe e os educadores criam uma situação de conflito e 

ameaças, estando no papel de usuário. Após a encenação todos trazem seus 

sentimentos diante de estarem no lugar da equipe.  

Objetivo: refletir sobre violência contra equipe e usuários do espaço, as diversas 

ameaças sofridas pela equipe e a reprodução dessa violência, também as 

consequências dela na sua vida. 

Ferramentas metodológicas: nenhum. 

Avaliação: percebe-se que os usuários, valorizaram esse momento, vindo a 

perceberem que não é fácil quando se estar no outro lado. Momento muito 

positivo, usuários ficam pensativos. 

Oficina: oficina de artes participaram 05 usuários. Construção do caderno de 

artes. Duração 1 hora. 

Avaliação: percebem-se os usuários concentrados e desenvolvem um trabalho 

lindo através do desenho e pintura de seu caderno de arte. 

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 16/12/2015 – Facilitadores: helder e Levi 

Atividade realizada: Debate de um documentário sobre exclusão e inclusão 

social. (14 usuários participaram.) 
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Objetivo: sensibilizar, refletir e informar sobre reproduzir esse processo de 

exclusão e o que é inclusão social. 

Ferramentas metodológicas: TV e aparelho de DVD.  

Avaliação: os usuários demostraram-se interessados pelo documentário, 

trazem falas críticas fazendo um paralelo com sua realidade. Pontuam sobre a 

importância de se colocar quanto cidadão de direitos e deveres. E de serem 

responsáveis por suas mudanças. Momento muito positivo.  

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 20/12/2015 – Facilitadores: Helder e Levi 

Atividade realizada: Atividades Livres.  

Objetivo: estimular momentos de diversão sem uso de drogas, proporcionando 

reflexões e estratégias para usar no dia a dia, nos momentos livres. 

Ferramentas metodológicas: TV e dominó.  

Avaliação: observa-se que todos estavam bastante animados. 

Oficina: torneio de dominó participação de 12 usuários, premiação chocolate e 

pipoca. Duração 1 hora. 

Avaliação: percebe-se um aumento da autoestima.  

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 22/12/2015 

Atividade realizada: roda de diálogo sobre o significado do natal para cada um.  

Objetivo: refletir sobre esse momento de confraternizar com as pessoas amadas 

e pensar na valorização desses momentos. 

Ferramentas metodológicas: nenhum. 

Avaliação: percebemos os usuários participando de forma positiva, alguns se 

emocionam ao lembrar-se de momentos com os familiares, e o desejo de 

reconstruir suas vidas de forma positiva, todos respeitam o momento de cada 

um falar e a representatividade da época para cada um. 

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 24/12/2015 Facilitadores: Helder e Levi 

Atividade realizada: Atividades Livres – TV, dominó, DVD’S de músicas, ceia 

de natal as 00:00 horas. Rezamos um PAI NOSSO, oração universal. Todos se 

alimentam a vontade.  
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Objetivo: sensibilizar e refletir sobre a importância desses momentos, sem uso 

de drogas.  

Ferramentas metodológicas: Aparelho de TV, aparelho de DVD. 

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

após a ceia muitos se recolheram, outros ficaram assistindo filme.  

Observação: uma usuária foi desligada, pois fez uso de maconha no banheiro 

após a ceia, por questão de segurança, a mesma só saiu do espaço ao 

amanhecer. 

Observação: uma usuária sob efeito, às 05:30 horas, foi bastante intolerante e 

agressiva, agrediu verbalmente, ameaçou e chegou a puxar o cabelo do 

educador Levi.  Foi necessário acionar a polícia militar, que não atendeu a 

ocorrência. 

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 26/12/2015 – Facilitadores: Helder e Levi 

Atividade realizada: Atividades Livres. 

Objetivo sensibilizar e refletir sobre a importância desses momentos, sem uso 

de drogas. 

Ferramentas metodológicas: TV e dominó. 

Avaliação: percebem-se os usuários com a autoestima baixa e introspectivos.  

Oficina: oficina de motivação, 13 usuários participaram, passamos quatro 

vídeos motivacionais, que relatam a importância das suas escolhas, de sonhar 

e de estabelecer objetivos na vida, o resgate do ser criança e em assumir a 

responsabilidade de suas vidas. Duração 1hora. 

Avaliação: percebe-se um aumento da autoestima e aparentemente mais 

motivados para dar sequência em seus cuidados.  

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 28/12/2015 – Facilitadores: Helder e Levi 

Atividade realizada: roda de diálogo sobre violência contra equipe e usuários. 

Devido muitas ameaças e agressões verbais a equipe e usuários. Perguntamos 

o que é essa equipe para cada um? Vários usuários trazem a importância dessa 

equipe e de não entender o motivo de tanta violência, outros trazem a vivência 

como justificativa para reprodução da violência. Lançado um desafio, para serem 

mais acolhedores e multiplicadores de ações positivas.   

Objetivo: sensibilizar todos que a equipe esta nesse espaço para ajudar e que 

reproduzir essa violência, só trará consequências negativas para suas vidas. 
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Ferramentas metodológicas: nenhum. 

Avaliação: percebemos os usuários participando de forma positiva, após o 

grupo ficam reflexivos.  

GRUPO: BOA NOITE 

Data: 30/12/2015 – Facilitadores: Helder e Levi 

Atividade realizada: dinâmica do incômodo, cada um traz o seu incômodo 

dentro do espaço, pontuamos o respeito a fala do outro e a importância de 

escutar o outro.   

Objetivo: diluir os incômodos existentes com o dialogo, refletindo sobre 

perceber que é importante respeitar o espaço e o momento do outro.  

Ferramentas metodológicas: nenhum. 

Avaliação: observa-se que vários usuários ficam em silêncio, porém trazem que 

o silêncio diz muita coisa. E conseguem diluir vários incômodos. Após o grupo o 

clima fica harmonioso. 

GRUPO: EDUCAÇÃO 

Data: 12/12/15 - Facilitadora: Damiana 

Atividade Realizada: Relaxamento com a trilha sonora da serra da barriga  

Objetivo: Aproximar os usuários um pouco da história de zumbi dos palmares e 

dos personagens que compõem a identidade do povo negro, essa trilha traz 

algumas músicas e narrações de como era a luta de resistência dos quilombos, 

dos heróis negros que resistiram na Serra da Barriga em União dos Palmares na 

Alagoas, o proposito seria fazer com que os participantes pudessem sair um 

pouco de sua zona de conforto e visualizassem de como seria a luta naquela 

época, em seguida falarem um pouco do que conseguiram perceber nesse 

momento de relaxamento o que conseguiram ver, ouvir e sentir?  Quando 

acabou o momento foi sugerido que eles falassem de suas sensações e 

sentimentos um dos usuários. Em seguida foi proposto que eles se colocassem 

de pé e em dupla falassem frases preconceituosas tanto que eles já ouviram, 

quanto eles já disseram, uma pessoa iria ouvir as palavras e em seguida o outro 

iria falar. Debatemos quais as sensações experenciadas nessa dinâmica. A 

grande maioria disse que tinha raiva dos termos pejorativos que a sociedade 

dizia com eles, os participantes foram questionados do que eles estavam 

fazendo para mudar essa visão que a sociedade tinha e que inclusive os próprios 
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usam tais termos entre si. Sendo refletido que questões de cunho 

discriminatórias podem ser resolvidas através dos meios legais. 

Ferramentas metodológicas: TV e aparelho de DVD 

Avaliação: houve participação ativa dos usuários na discussão do tema.  

GRUPO: EDUCAÇÃO 

Data: 16/12/15 - Facilitadora: Damiana 

Atividade Realizada: Leitura do Texto: Sou negro 

Objetivo: Trazer a reflexão, sobre as descendências que apesar das 

pigmentações do sujeito de sua cor de pele mais clara não necessariamente ele 

é branco, que o negro faz parte de um processo histórico de afirmação e 

resistência. A leitura foi realizada por um usuário. 

Ferramentas metodológicas: copias de texto. 

Avaliação: os usuários envolveram-se com o tema, trazendo com criticidade a 

discriminação racial, o debate foi rico pois todos colocaram seu ponto de vista. 

OFICINAS: ESPORTIVAS 

Data: 18/12/2015 – Facilitadora: Maria Aparecida 

Atividade realizada: Recreação – Torneio de futebol na praia. 

Objetivo: Criar condições para que os usuários descubram através do futebol e 

da recreação o prazer de praticá-lo como forma de lazer, redução de danos e 

melhoria da qualidade de vida. 

Recursos utilizados: Bola, Apito, Cartões e medalhas (1° e 2º Colocados). 

Avaliação: Foi um momento rico e extremamente positivo para os participantes. 

OFICINAS: ESPORTIVAS 

Data: 31/12/2015 – Facilitadora: Maria Aparecida 

Atividade realizada: Recreação – Torneio de Dominó. 

Objetivo: Estimular e desenvolver o raciocínio lógico, atenção, trabalho em 

equipe, concentração e percepção visual dos usuários. 

Recursos utilizados: cadeiras, mesas, dominó e medalhas para os primeiros 

colocados. 

Avaliação: A atividade foi bem aceita pelos usuários. 

 

OFICINAS: ATIVIDADES LÚDICAS 

Data: 02/12/2015 – Facilitadora: Helaine 
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Atividade realizada: Oficina - Artes com papel e colagem. 

Objetivo: Criar enfeites de decoração natalina para Centro de Apoio e 

Acolhimento de Jaboatão. 

Recursos utilizados: Papeis, tesouras, pinceis, tintas e cola caseira. 

Avaliação: Foi uma atividade realizada com um propósito de fazer com que os 

usuários possam de maneira lúdica, criarem e interagirem juntos o clima natalino.  

OFICINAS: ATIVIDADES LÚDICAS 

Data: 09/12/2015 – Facilitadora: Helaine 

Atividade realizada: - Porta moeda artesanal  

Objetivo: Dar continuidade a criação de portas moedas em formato de 

porquinho, artesanato criado para exposição que acontecerá na faculdade 

Fafire. 

Recursos utilizados: Papeis, cola caseira, tesoura e arame.  

Avaliação: Foi uma atividade solicitada pelos usuários, onde desfrutamos de um 

momento prazeroso, todos empolgados, idealizando o dia da exposição. Foi 

percebido; entusiasmos, concentração e dedicação, para que esse trabalho 

fosse finalizado, sendo notório que atividades artesanais os mantém bastante 

concentrado.     

OFICINAS: ATIVIDADES LÚDICAS 

Data: 16/12/2015 – Facilitadora: Helaine 

Atividade realizada: - Futebol e banho de mar. 

Objetivos: Atividade ao ar livre, na perspectiva de criar um momento de 

descontração que muitas vezes é solicitado por eles. 

 Recursos utilizados: bola 

Avaliação: momento de jogaram bola ao ar livre e tomaram banho de mar, onde 

os usuários verbalizaram que sentia saudade e lembraram com nostalgia a 

última vez que o fizeram. Na praia também apareceu um cidadão com um 

cachorro, e todos se divertiram com o animal. 

OFICINAS: ATIVIDADES LÚDICAS 

Data: 23/12/2015 – Facilitadora: Helaine 

Atividade realizada: Amigo secreto doce e brincadeira do cadê o doce? 

Objetivo: Fazer com que os usuários interajam de forma positiva, harmoniosa, 

descontraída na tentativa de quebrar o gelo entre usuários e equipe. 

Recursos utilizados: Chocolates e pirulitos. 
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Avaliação: Bastante positiva, os usuários contribuíram com o planejado, onde 

foi possível perceber as particularidades e potencialidades de cada um. Inclusive 

os mesmos solicitaram mais atividades com esse viés.  

OFICINAS: ARTESANATO 

Data: 01 e 08/12/2015 – Facilitador: Adão Veras 

Atividade realizada: - Porta moeda  

Objetivo: criação de portas moedas em formato de porquinho, artesanato criado 

para exposição que acontecerá na faculdade Fafire para geração de renda. 

Recursos utilizados: Papeis, cola caseira, tesoura e arame.  

Avaliação: os participantes estavam motivados a confeccionar a peça que 

poderia lhes trazerem algum recurso financeiro. 

OFICINAS: ARTESANATO 

Data: 15, 22, 29/12/15 - Facilitador: Adão Veras 

Atividade realizada: - enfeites natalinos. 

Objetivo: criação de enfeites natalinos através de materiais recicláveis para 

decoração do Centro de Acolhimento e Apoio e também para geração de renda 

Recursos utilizados: materiais recicláveis 

Avaliação: os participantes foram colaborativos para executar os enfeites 

decorativos e deixar o Centro no clima natalino, muitos referem-se que este 

espaço é o único local onde eles podem comemorar o natal. 

 

OFICINAS: CINE ATITUDE 

Data: 11/12/2015 - Facilitadores: Paulo e Renato 

Atividade:  Filme: Presença 

Objetivo: Refletir sobre a história retratada do filme. 

Recursos Utilizados: TV e DVD. 

Avaliação: Apenas 03 usuários assistiram até o final do filme, precisamos rever 

a escolha do filme por parte deles. 

OFICINAS: CINE ATITUDE 

Data: 25/12/2015 – Facilitadores: Paulo e Renato 

Atividade: Cine Atitude – Batalha dos Mares 
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Objetivo: Refletir sobre a história retratada do filme, que traz o trabalho em 

equipe, a mudança de conduta, as regras e a perseverança. 

 Recursos Utilizados: TV, aparelho de DVD. 

Avaliação: Os usuários trouxeram reflexões pertinentes sobre o filme fazendo a 

correlação com seu processo de cuidado. 

OFICINAS: CINE ATITUDE 

Data: 04/12/2015 – Facilitadores: Helder e Levi 

Atividade realizada: Cine Atitude – filme escolhas da vida. Traz reflexão sobre 

o câncer e que o dinheiro não compra tudo, a importância de seguir em frente e 

nunca desistir, após o filme debate, participaram 12 usuários. 

Objetivo: trazer momentos de reflexão e conscientização para o grupo sobre 

nunca desistir e sobre fazer escolhas que acarretem numa melhor qualidade de 

vida.  

Recursos utilizados: TV e aparelho de DVD. 

Avaliação: observa-se que todos os usuários gostaram do filme e se colocaram 

de forma respeitosa e criticamente, fazendo um paralelo com sua realidade. 

OFICINAS: CINE ATITUDE 

Data: 18/12/2015 – Facilitadores: Helder e Levi 

Atividade realizada:  filme “o vencedor”, traz uma história real de um campeão 

mundial de boxe, e seu irmão usuário de crack. Debate sobre o filme. 08 usuários 

participaram.   

 Objetivo: sensibilizar e refletir sobre as consequências do uso irresponsável de 

drogas, nas oportunidades em suas vidas, em sair do círculo vicioso.  

Recursos utilizados: TV e aparelho de DVD. 

Avaliação: observamos os usuários participativos na construção do debate, 

fazendo um paralelo com suas realidades. 

 

 

Grupos Realizados Quantitativo Mensal 

Qualidade de Vida 04 

Redução de Danos 01 

Próximo Passo 02 

Direitos Sociais 01 
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Grupo Família 05 

Grupo Boa Noite 27 

Grupo Educação                        2 

Total de grupos                        42 

 

 

 

 

 

 

 

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

5.1 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. 

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. Como retornamos com o grupo família. 

5.2 Saúde  

 

Neste mês encaminhamentos alguns usuários para o CAPS AD Recanto 

dos Guararapes todos foram triados e alguns já estão frequentando. A 

sensibilização e conscientização da necessidade de praticar o sexo seguro, 

permanece ocorrendo, criando estratégias junto aos usuários para que 

possam dar continuidade ao seu processo de cuidado, pois a maioria vive em 

situação de rua e muitas vezes interrompem este processo. As doenças 

sexualmente transmissíveis vêm sendo um grande desafio, pois o uso da 

camisinha é uma dificuldade entre os usuários que acompanhamos. 

Oficinas Realizadas Quantitativo Mensal 

Oficina de Culinária 04 

Oficina de Artes, esportes e 

lazer 

14 

Oficina Cine ATITUDE 04 

Total de Oficinas 22 
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Inclusive, diagnósticos de HIV/AIDS, tiveram uma maior incidência, assim 

como usuárias gestantes acessando o serviço. 

Realizamos encaminhamentos para UPA, Hospital e Policlínica de Prazeres, 

por demanda significativa de queixa odontológica, inflamação de folículos 

capilares (furúnculos), dor muscular e queixas de sinais e sintomas da febre 

chikungunya.  Todos os usuários encaminhados para as unidades de saúde 

foram atendidos e medicados. Um dos usuários que foi encaminhado para o 

Hospital e Policlínica de Prazeres com queixa de odontalgia recebeu 

encaminhamento para realizar raio –x bucal na Policlínica Carneiro Lins. 

Foi articulado via e-mail consulta com uma médica gineco obstetra do Cisam 

para acompanhamento do pré-natal de uma usuária que se encontra no pernoite. 

A usuária foi atendida em 15/12/2015 pela médica Laura, esta solicitou uma série 

de exames laboratoriais e uma US obstétrica. Todos os exames serão realizados 

no Cisam. 

Uma de nossas usuárias é portadora da doença autoimune Lúpus, ficamos 

sabendo dessa informação recentemente, estamos tentando uma consulta 

dermatológica para a mesma, enquanto isso a usuária foi orientada quanto aos 

cuidados que precisa ter. 

Houve a necessidade de encaminhar e acompanhar um usuário da UPA de Barra 

de Jangada, pois o usuário apresentou sinais de sintomas de abstinência, o 

referido foi atendido e medicado. Foram realizados uma série de atendimento de 

qualidade de vida aos usuários, entre os quais foram feitos curativos, 

administração de medicamentos, orientações quanto aos cuidados de higiene 

corporal e bucal. Foram realizados grupos de qualidade de vida com temas 

diversificados, com intuito de levar informações e conhecimentos sobre as 

práticas de saúde e qualidade de vida. A finalidade do grupo é conscientizar e 

orientar sobre os cuidados que o usuário precisa ter com sua saúde. 

 

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. 
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Além de fortalecer junto a eles o gerenciamento do dinheiro recebido por seu 

trabalho. Utilizando técnicas e orientações com objetivo de planejar gasto do 

dinheiro para que isto 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 de Final de Ano, 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. EDUCAÇÃO  

A equipe vem fortalecendo em sua prática ações que estimule e oriente 

os usuários a dá sequência a escolaridade em 2016, como também, a inserção 

no Programa Paulo Freire e EJA.  

Os usuários que possuíam CPF foram encaminhados para inscrição no 

curso de qualificação profissional como garçom, oferecido pelo município. Este 

será iniciado em janeiro. 

6.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL  

A construção do plano individual de atendimento (PIA) é uma prática 

contínua e ocorre a partir das demandas do usuário, visando autonomia, para 

serem capazes de preservar e efetivar seus direitos enquanto cidadãos. É uma 

ferramenta que irá ajudar o usuário a analisar a situação em que se encontra 

definindo os objetivos para seu processo de mudança e construir um plano de 

ação para essa mudança, aumentando suas chances de sucesso.  

A partir das demandas de cada usuário, encaminhamos 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 que tenham acesso a escolas e cursos profissionalizantes. 

Avaliamos este serviço de extrema importância para os usuários e suas famílias. 
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Articulamos e encaminhamos para a rede SUAS e SUS, e para 

Comunidades Terapêuticas. Continuamos em parceria com o CAPSad, CAPS 

de transtorno e Centro POP, que tem como objetivo estender o cuidado ao 

usuário. Realizamos, também, encaminhamento à urgência hospitalar 

atendendo a necessidade do usuário.   

Cotidianamente ocorre o Bom dia e o Despertar, tendo como objetivo 

reunir os usuários para um primeiro momento de acolhida e reflexão. Neste 

momento informamos as 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. 

 

6.7. AVANÇOS E DESAFIOS 

DESAFIOS 

Continuamos com o desgaste e a dificuldade em relação ao recebimento 

do nosso salário. Neste mês, uma parcela da equipe, convênio 41, recebeu o 

salário de novembro, apenas no dia 30 de dezembro. Ressaltando o atraso do 

mês de outubro, como também, a dificuldade em relação ao recebimento do 

cheque da Caixa Econômica, para quem é do Convênio 41. Abrimos uma conta 

salário no Banco Bradesco que ficou sem utilidade para as pessoas do Convênio, 

além do fato de termos que ir buscar fora do ambiente de trabalho o nosso salário 

na Sede do IEDES, ocasionando transtornos, gastos e ausência no serviço. 

Apesar de várias tentativas em acessar a equipe do IEDES, ainda tivemos 

dificuldades na comunicação e proximidade. 

Neste mês, trabalhamos ainda com a ausência de um computador na sala 

da equipe técnica, de um notebook, de um data show, da falta de créditos nos 

aparelhos celulares, para realizarmos contato com a rede e com familiares, com 

a ausência de alguns materiais de expediente, para grupos, encaminhamentos 

e atividades em geral, dessa forma, restringindo as possibilidades de ações mais 

efetivas e de qualidade. 
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Realizar o preenchimento de um novo instrumental, sem estrutura física e 

tempo, devido à intensa e flutuante dinâmica do Apoio. Ocasionando maior 

burocracia e menos contato humano na relação com os usuários. 

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. Acreditamos que o grande quantitativo de usuários com 

referência de Recife em Jaboatão, seja devido ao Apoio Recife ainda não estar 

em funcionamento. 

 

AVANÇOS 

O quadro de profissionais ficou completo, dessa forma, nosso trabalho 

começou a fluir de maneira mais eficaz. Recebemos os novos educadores que 

somaram bastante as nossas ações e práticas cotidianas. 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. 

Percebemos que o quantitativo dos usuários no serviço aumentou e 

muitos vieram por indicação de outro usuário. Realizamos mais triagens e 

retriagens. 

Conseguimos reunir o núcleo Cabo e o núcleo Jaboatão para um 

momento de discussão e reflexão sobre as nossas condições de trabalho, com 

a presença de representantes do IEDES e da Secretaria.  

A equipe de cada turno devido à situação do Programa e condições de 

trabalho se uniu e começou a olhar e a cuidar mais do colega de trabalho. 

Participação da equipe e de usuários em dois Seminários: I Seminário de 

Saúde Mental, Álcool e outras Drogas do Sistema Carcerário de Pernambuco e 
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Seminário Estadual - A interface da Política de Drogas nos Direitos Humanos, 

como objetivo oportunizar momentos de reflexão, diálogo, contribuindo para 

ampliação de informações e conhecimentos. 

A Confraternização dos usuários, Apoio e Intensivo Jaboatão, onde 

possamos perceber que esses encontros são de extrema importância, 

contribuindo com o processo de cuidado de cada usuário, onde também alguns 

familiares puderam estar presentes. 

Percebemos a importância da continuidade das trocas de informações, 

entre o Serviço Social e o de Psicologia, nas realizações de suas funções, sendo 

uma atuação mais rica e produtiva. 

 

6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

 

Neste mês o Equipamento do ATITUDE nas ruas voltou a realizar as 

atividades diárias de maneira mais sistemática visando aprimorar a qualidade 

dos acompanhamentos uma vez que as equipes voltaram a estar completas e 

podendo dedicar-se quase integralmente às atividades da rua.  

 6.1. Atendimento individual 

Seguem algumas considerações acerca de casos acompanhados 

pelas equipes e que merecem algumas pontuações. 

A usuária J.M.S. (JB.1289) é acompanhada pelo Programa desde o 

ano de 2014. É residente em Socorro, Jaboatão e é menor de idade. Demonstra 

dificuldade em vincular com a equipe e com os serviços já tendo se evadido de 

diversos locais. Atualmente encontra-se em situação de risco e vulnerabilidade 

pelo uso abusivo de crack e por práticas ilegais, além da exploração do próprio 

corpo para obtenção da droga. O acompanhamento da usuária é feito em 

parceria com o Conselho Tutelar de sua região e com o CAPS ADi. A usuária já 

ficou no CAA através de uma medida concedida pelo Conselho, mas não aderiu 

e deixou o serviço em 5 dias. Atualmente foi feita nova tentativa de acolhimento 

da usuária no Apoio mediante solicitação do Conselho, mas ela recusa-se a 
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cumprir o encaminhamento. Segue em trâmite, tendo como objetivo a proteção 

da vida da usuária, uma tentativa de internação compulsória sendo levada à cabo 

pelo Conselho Tutelar com contribuições dos demais serviços que a acompanha. 

Dada a gravidade da situação da usuária, o risco eminente de CVLI e a 

negativa/recusa dela aos cuidados, destacamos este como sendo um caso 

emblemático no curso atual dos acompanhamentos. 

A usuária J.S.P.N (não cadastrada) é acompanhada no Mercado de 

Cavaleiro tem 22 anos e é acompanhada pelo ANR desde 2014. Sempre foi 

receptiva com a equipe; relata que deixou, em outubro de 2015, a unidade 

prisional do Bom Pastor onde cumpria pena por tráfico de drogas. A equipe não 

tinha notícias anteriores por não estarem realizando as atividades nas ruas. No 

retorno às atividades, em atendimento à referida usuária, a equipe foi informada 

que atualmente ela encontra-se em liberdade condicional aguardando 

julgamento. A mesma relata não estar fazendo uso de crack e apenas uso 

pontual de maconha (como estratégia de redução de danos). No momento 

trabalha na feira com seu pai e em outros vínculos informais. Apresenta higiene 

pessoal adequada e aparente organização pessoal. A equipe percebe e avalia 

estes aspectos como sinais de evolução/progresso em seu processo de cuidado. 

6.2. Abordagem nas ruas 

Foram realizadas abordagens de rotina nos territórios acompanhados, 

visando à preservativos, lubrificantes íntimos e pontualmente, água. As equipes 

têm discutido estratégias para a realização identificação e sensibilização de 

novos usuários, os atendimentos aos já acompanhados e a divulgação do 

Programa como um todo. As abordagens tiveram como insumos básicos 

panfletos, de ações de grande impacto, através, inclusive, de articulações com 

equipes de outro núcleo. 

6.3. 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, focou-se 

nesse momento em localizar os usuários e fortalecer o vínculo com a rede. 
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Abaixo seguem as localidades mapeadas pelas equipes. Mapeamentos 

realizados em Barra de Jangada, Ilha de Deus, Pina, Candeias, Jardim Piedade, 

Dois Carneiros e Monte Verde. 

6.4. Articulação com a rede 

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

as demais organizações, as equipes continuam a fortalecer e estreitar, visando 

articulações e prospectando novas atividades. Houveram articulações com os 

CRAS (Barra de Jangada, Currado, Cavaleiro, Socorro, Jaboatão Centro), 

Estação do Governo Presente (Ação de impacto na Escola Municipal José 

Rodovalho, em Dom Helder. Usuários do CAA foram deslocados para solicitação 

de documentos), PSF (Petrônio Portela II), Conselho Tutelar 5ª Regional, UPA 

(Barra de Jangada, Curado - Serviço Social) CREAS (Cavaleiro), CAPS ADI 

(Cavaleiro) NASF (Curado), CAPS AD (Imbiribeira), CAPS David Capistrano, 

PFDB (Complexo prisional do Aníbal Bruno), SERES, Associação Maria Amélia 

- AMA (Vitória), Associação dos moradores da UR 11 (AMUR 11) 

6.5 Palestra/Seminário  

No dia 08/12/15 realizamos palestra na Escola Municipal Visconde de 

Suassuna, em Piedade tratando a temática das drogas e as atribuições do 

Programa. Utilizamos recurso de vídeo para instigar a discussão. Estiveram 

presentes cerca de 60 estudantes do 7° ano. 

No dia 09/12/15 ministramos palestra no Seminário sobre Saúde Mental 

e Dependência Química realizado pela Secretaria de Ressocialização do Estado 

de Pernambuco (SERES – PE) com o Tema Redução de Danos no contexto 

prisional: tecendo redes e possibilidades. 

No dia 10/12/15 houve o Seminário Municipal dos Direitos Humanos 

Guerra às drogas ou às pessoas? “O impacto na política de drogas na provação 

de liberdade” ao qual levamos um usuário do CAA para participar do momento 

de discussão.  

No dia 11/12/15 as equipes estiveram presentes no Seminário sobre 

drogas e Direitos Humanos realizado pela Secretaria Executiva de Políticas 
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sobre Drogas do Estado de Pernambuco. As equipes participaram das 

discussões e deslocaram usuários do CAA para divulgar/vender suas produções 

artesanais.  

6.6 Ações Integradas de Impacto  

          No dia de ano novo (31/012/15) realizamos um grupo no Mercado do 

Curado II no qual participaram sete usuários. Foi utilizado um texto reflexivo e 

posterior discussão. No final, foi realizado um brinde simbólico com água 

pactuando os cuidados a partir das estratégias de redução de danos. 

 

7.  DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 

Iniciamos o mês de Dezembro recebendo novos funcionários no espaço, 

o que trouxe um novo ânimo a equipe. 

Foi iniciado junto a supervisão uma reorganização das reuniões de turno 

e acompanhamento de casos. 

Recebemos no centro de Acolhimento e Apoio a equipe da secretaria, 

sendo representada por juliana, Sandreany e Priscila Linhares e funcionários dos 

equipamentos do apoio e intensivo Cabo para conversarmos sobre o convenio 

41. Momento muito positivo, pois foi esclarecido várias dúvidas, ficando como 

encaminhamento um outro momento com representantes da executora. 

Recebemos a orientação da secretaria através de Alexandre e Rebeca, 

de um novo preenchimento de dados de acompanhamento de usuários que vai 

nos dar mais respaldo com relação aos dados quantitativos, tal apresentação foi 

repassado a todas as técnicas sociais, técnica de qualidade de vida e 

supervisoras. Os dados dos usuários serão enviados mensalmente através do 

sistema. Neste mesmo momento as coordenadoras técnicas do Cabo e 

Jaboatão juntamente com Priscila Linhares, alinhamos o horário das técnicas de 

qualidade de vida. 

Retomamos as reuniões com o equipamento do Atitude nas Ruas, na 

perspectiva de alinhar e acompanhar os casos, e demos continuidade as 

reuniões setoriais 
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No mês citado tivemos um grande suporte da secretaria e da executora 

que sempre esteve junto nos momentos mais precisos. 

No dia 23 deste mês realizamos no equipamento do intensivo, um 

momento festivo de final de ano. Neste momento contamos com a apresentação 

do grupo de percussão da Ilha do maruim (Olinda), que animaram o evento 

tocando sambas, realizamos concurso de dança e desfile fashion. Familiares, 

usuários e equipe participaram deste momento. 

A atuação da Supervisão persiste no viés de planejamento junto ao corpo 

técnico, estimulando e desenvolvendo estratégias para que o funcionamento do 

Centro ocorra de forma propositiva às demandas surgidas. Neste mês, com a 

equipe recomposta, as atividades do centro e seu funcionamento retoma a rotina, 

ou seja, os atendimentos voltam a ter a frequência estipulada, as reuniões de 

turno para discussões de casos e alinhamento dos turnos também foram 

retomadas.  

A Supervisão vem atuando junto à equipe, buscando trabalhar alguns 

pontos essenciais que possibilitem as relações interpessoais no que tange aos 

ruídos na comunicação, espírito de equipe, discussões de casos e seus 

encaminhamentos, contribuindo para que os objetivos e metas do serviço sejam 

alcançados com qualidade.  

01,02, 22, 28 e 29/12/15 – Reunião de turno; 

02/12/15 – Reunião com Sandreane (SEPOD); 

          03, 08, 21 e 30/12/15, ocorreram as reuniões técnicas, onde discutimos 

sobre o funcionamento do serviço, relações interpessoais da equipe, estudo de 

casos e os possíveis encaminhamentos; 

08/12/15 – Reunião com os educadores sociais; 

09/12/15 – Reunião com o IEDES e SEPOD; 

10/12/15 – Reunião com a equipe da cozinha;  

11/12/15 – Seminário Politicas sobre Drogas e Direitos Humanos 

realizado pela Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas do Estado de 

Pernambuco; 

23/12/15 – Festividade de encerramento do ano e comemoração do natal 

com os usuários do Apoio e Intensivo. 
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a. AGENDAS DE GESTÃO (COLEGIADO DE GESTÃO, REUNIÃO DE 

NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 

 

DAT
A 

ATIVIDA
DE 

LOCA
L 

PARTICIPANT
ES 

PAUTA 
DA 
REUNIÃ
O 

ENCAMINHAMENT
OS 

      

      

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA LOCAL 
PARTICIPANTE
S 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTO
S 

03/12/201

5 

Centro de 

acolhiment

o e Apoio 

Jaboatão 

12 

Pauta 

administrativa – 

processos diários 

da unidade; 

Discussão dos 

casos em 

acompanhamento

s. 

 

Direcionamento dos 

casos discutidos 
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08/12/201

5 

Centro de 

acolhiment

o e Apoio 

Jaboatão 

15 

Pauta 

administrativa – 

processos diários 

da unidade; 

Discussão dos 

casos em 

acompanhamento

s. 

Direcionamento dos 

casos discutidos 

 

 

16/12/201

5 

Centro de 

acolhiment

o e Apoio 

Jaboatão 

13 

Pauta 

administrativa – 

processos diários 

da unidade; 

Discussão dos 

casos em 

acompanhamento

s. 

 

Direcionamento dos 

casos discutidos 

c. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 

DAT
A 

ATIVIDA
DE 

LOCA
L 

PARTICIPANT
ES 

PAUTA 
DA 
REUNIÃ
O 

ENCAMINHAMENT
OS 

      

      

      

  

8.DESCRIÇÃO QUANTITATIVAGERALDASAÇÕESREALIZADAS NO 
CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS  

REUNIÃO ADMINISTRATIVA  
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REUNIÃO INTERSETORIAL  

ESTUDO DE CASO  

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS  

CONSULTORIA  

REUNIÃO COM A EXECUTORA  

TOTAL  

8.1. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / 

PERNOITES: 

 

9. DETALHAMENTOQUANTITATIVODOSDADOSDO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO E APOIO 

 

TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO  02 
 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04  

AÇÕES 
META 
MÍNIM
A 

METAS 
EXECUTADAS 

Acolhimento dia (Total de atendimentos no 
mês) 

900 
atend. 
Mês 

1323 

Acolhimento Noturno (Pernoites Mês) 

450 
atend. 
Mês 
(15 por 
noite) 

426 

Sexo 

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 Total 

M 0 0 15 21 18 07 0 0 61 

F 0 0 03 03 04 02 0 0 12 

Total 0 0 18 24 22 09 0 0 73 
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TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 

11 37 48 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

01 02 03 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

00 00 00 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

Orientação Sexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

71 02 00 73 

Identidade de Gênero 

Travesti Transexual Total 

00 00 00 

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

 Cor/Raça Total 

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) 

29 1323 10 
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Preta Branca Parda Amarela Indígena Não 

informado 
73 

17 19 35 02 00 00 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Situação Socioeconômica Qtd 

SEM RENDA 40 

1/4 SALÁRIO MÍNIMO 11 

1/2 SALÁRIO MÍNIMO 06 

1 SALÁRIO MÍNIMO 09 

2 SALÁRIOS MÍNIMOS 02 

3 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

ACIMA DE 3 SALÁRIOS 

MÍNIMOS 
00 

NÃO INFORMADO 05 

TOTAL 00 

TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

Grupos Operativos Meta Mínima - 04 

Grupo Psicólogo 01 

Grupo de Serviço Social 03 

Grupo de Qualidade de Vida 04 

Total 08 

Atendimento Individual Meta Mínima - 50 

Atendimento Assistente Social 180 

Atendimento Psicólogo 189 

Atendimento Qualidade de Vida 21 

Total 390 

AÇÕES 
Meta 
Mínima 

Metas Executadas 

Oficinas 15 22 

Atendimento à Família 50 45 

Grupo Família 4 05 

Demanda de Atendimento TOTAL 

Atendimento de Triagem, Acolhimento de novos Usuários e 

Usuários Re-acolhidos 
37 

Atendimento Individual à Família 45 

Visita Domiciliar 00 
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TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

Motivação Total 

Crack 67 

Álcool 03 

Maconha 03 

Cocaína 00 

Outros 00 

Total 

Geral 
73 

 

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

Tipo Total 

Espontânea 33 

Aproximação de rua 00 

ATITUDE nas Ruas 12 

Rede SUAS 05 

Rede SUS 06 

Segurança Pública 00 

Conselho Tutelar 00 

Ministério Público 00 

Mídia 00 

Assembleia 03 

Atendimento no Território (em conjunto com o ATITUDE nas 

Ruas) 
--- 

Outros/Quais? 00 

TOTAL GERAL  
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Outro Usuário 12 

Outra Origem  05 

0800 (OUVIDORIA) 00 

Poder Judiciário 00 

Total Geral 73 

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 04 

AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL 00 

AFASTAMENTO USO DE DROGAS 00 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 01 

Áreas Integradas de 

Segurança 

Quantidade 

AIS 01 10 

AIS 02 02 

AIS 03 12 

AIS 04 01 

AIS 05 01 

AIS 06 38 

AIS 08 06 

AIS 09 00 

AIS 10 01 

AIS 11 00 

AIS 14 01 

Total Geral 73 
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OUTROS (02- abandono) 02 

TOTAL 7 

TABELAXI – POTENCIAL DE RISCO 

 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 40 

NÃO 33 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 73 

 

  

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 53 

NÃO 20 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 73 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 44 

NÃO 29 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 73 
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TABELAXII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 REDE SUAS QUANT. 

CRAS 06 

CREAS 00 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO DE RUA 

03 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 10 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

CENTRO DA JUVENTUDE 00 

OUTROS  00 

TOTAL 19 

  

REDE SUS QUANT. 

NASF 0 

PSF/UBS 0 

CTA 01 

CAPS II 01 

CAPS III 0 

CAPS Adi 0 

CAPS AD 08 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 0 

POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 0 

HOSPITAL GERAL 12 

UPA 04 

OUTROS  0 

TOTAL 26 

  

 

 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 00 
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MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

AGÊNCIA DO TRABALHO 01 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 04 

INSS 00 

ONG 00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 01 

OUTROS  00 

TOTAL 06 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 00 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 

TRABALHO INFORMAL 00 

TRABALHO FORMAL 00 

OUTROS 00 

TOTAL 00 

 

 

 

10. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS 

 
 
 
 
 

AÇÕES 
META 
MÍNIMA 

METAS EXECUTADAS 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 0 

ABORDAGENNAS RUAS (PESSOAS) 600 0 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 0 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 0 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 9 0 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 9 0 
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11.CONSIDERAÇÃOES FINAIS 
Na perspectiva de alinharmos e definimos fluxos estamos sempre realizando 
reuniões com a Executora e com a Secretaria. Tal fato nos traz grande nível de 
segurança e resolutividades nas questões. 
Temos trabalhado junto com a equipe técnica o acolhimento e formas de 
condução técnica. 
Outro ponto positivo a ser ressaltado é o fato da equipe estar completa o que 
nos traz uma maior qualidade na prestação de serviço 
 
Manassés Manoel dos Santos 
Diretor Presidente IEDES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇÕES 
METAS EXTRAS 

EXECUTADAS 

BUSCA ATIVA 0 

VISITA DOMICILIAR 0 

ABORDAGEM DE RUA 0 

REUNIÕES 01 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 0 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 0 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 0 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 0 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 0 

OUTRAS AÇÕES 0 

AÇÕES INTEGRADAS E DE 
IMPACTO REALIZADAS 

0 

TOTAL 01 
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12. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

Assembleia
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Oficina: Atividades Lúdicas
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Grupo: Família

Oficina: Cine Atitude 
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 Usuário 

participando da 3º Conferência Municipal de Direitos Humanos – Jaboatão dos 

Guararapes.
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Palestra do  ATITUDE Nas Ruas 
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Oficina de Artesanato 

 

Apresentação do Grupo de Percursão dos usuários do Núcleo Jaboatão no 

Seminário de Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos realizado pela 

Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas do Governo do Estado.  
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Exposição de Artesanato realizado pelos usuários do Nucleo Jaboatão na 

FAFIRE. 

 

Oficina de Artes Visuais 
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Grupo Educação 
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Grupo Qualidade de Vida 

             
Grupo Próximo Passo 
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Atividade na 

praia 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO  

 NÚCLEO: Jaboatão                 MÊS/ANO: Dezembro/ 2015 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

Acolhimento Intensivo durante o mês de Dezembro. 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 
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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 

LAIS BOTELHO 

TÉCNICO EM QUALIDADE 
DE VIDA 

ROSALIA E. DA SILVA 

CUIDADORA CRISTIANE LINS DE LIRA 

CUIDADORA IVANEIDE MARIA DOS SANTOS 

EDUCADORA SOCIAL MARCIA MARIA DE OLIVEIRA 

EDUCADOR SOCIAL CRISTIANO JOSÉ DA SILVA 

EDUCADORA SOCIAL 
DAYANE PATRICIA BOYER OLIVEIRA DE 

MORAES 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

GLECIA REIS DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLAUDIA XAVIER DE OLIVEIRA BEZERRA 

AUXILIAR DE COZINHA MARIA JOSE DOS SANTOS DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLÁUDIA LIMA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS 

MOTORISTA ERIVAN LIRA DO NASCIMENTO 

MOTORISTA ERISVALDO MENDES 
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VIGIA JOSÉ ALVES BARBOSA IRMAO 

VIGIA SILVIO GOMES DA SILVA 

VIGIA JADILSON RAMOS DE FREITAS 

VIGIA JONES GOVEIA DA SILVA 

 

 

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 - 
Denise 
 

Grupo 
Expressão 
Téc. Social em 
Psicologia. 
Cristina. 

 
OFICINA DE 
CULINÁRIA 
Facilitadora 
Patrícia 
9h às 10h 

Grupo Despertar 
Téc. Social em 
Psicologia - 
Denise 

Grupo 
Prevenção 
Téc. Social em 
Psicologia - 
Denise. 

Visitas 
09n às 12h 

Visitas 
9h às 12h 

OFICINA COM 
EDUCADOR - 2 

Assembléia 

8h30às 9h30 

Reunião Técnica 

Das 9h às 12h 
10h às 
10:30 

Horário livre 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 
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1. GRUPOS 

1.1. GRUPO DESPERTAR  

Facilitadoras: Denise de Faro Fernandes e Cristina Chagas 

Objetivo Geral: Trabalhar temáticas referentes à motivação e incentivo aos 

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

a reflexão sobre experiências singulares e coletivas. 

 

Data: 07/12/2015 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Neste encontro conversamos sobre a dinâmica referente 

ao final de semana. No geral destacaram suas saídas e as visitas de familiares. 

Em seguida trouxemos dois informes, o primeiro referente à problemática da falta 

de água, temporária, neste dispositivo. Foi sinalizado que se fazia necessário 

economizar ao máximo a água da unidade. Salientamos ainda que, se 

necessário, pediríamos um carro pipa para suprir a necessidade do serviço e 

que por esse motivo o mutirão de limpeza deveria ser adaptado a esta 

problemática, a fim de evitar o desperdício de água. O segundo informe foi sobre 

um evento que aconteceria na FAFIRE, “Seminário Estadual – A interface da 

Política de Drogas nos Direitos Humanos”, promovido pelo CEPAD. Foi feito um 

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 - Laís 

Grupo 
Qualidade de 
Vida 
Téc. Qualidade 
de Vida - Rosalia 

 
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 

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

Horário Livre Horário Livre 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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levantamento dos usuários interessados em participar deste evento através da 

apresentação de capoeira ou da venda de artesanatos.  

Objetivo: Dialogar sobre o final de semana e compartilhar informes.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes queixaram-se da falta de água, verbalizando que 

precisavam lavar suas roupas. Pontuamos que esse problema era temporário e 

que pedíamos a compreensão de todos, pois caso a água terminasse e não 

conseguíssemos carro pipa, o serviço precisaria fechar, temporariamente, 

porque é impossível funcionar sem água. Por fim, compreenderam e se 

disponibilizaram a cooperar.  

 

 

 

 

Data:10/12/2015 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Foi realizada uma reflexão sobre a frequência com que os 

usuários veem descumprindo o planejamento de seu PIA, bem como parte das 

regras deste equipamento. Sinalizamos que, a maioria, estava usufruindo de 

saídas e retornando fora do horário acordado e muitas vezes dias depois do 

combinado. Quando retornavam informavam que haviam “perdido a hora”. 

Todavia, esses fatos, antes isolados, tornaram-se corriqueiros e justamente por 

este motivo, foi decidido, em reunião técnica, que a partir deste momento, não 

seria mais admitido que um usuário deixasse de cumprir o horário de suas saídas 

e que aqueles que descumprissem deveriam justificar, caso contrário, levariam 

advertência. Sinalizamos ainda que com três advertências o usuário seria 

avaliado pela equipe para desligamento deste serviço. Ressaltamos ainda que, 

os que permanecerem 24 horas ou mais fora do serviço e sem entrar em contato 

com a equipe, seriam desligados automaticamente por abandono. Frisamos que 

essa medida, pensada no resgate das regras, diante da banalização destas no 

serviço, por parte dos usuários, fazia-se necessário dar esse corte, objetivando 

assim que eles consigam se organizar, se responsabilizar e cumprir com o 
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planejamento do PIA. Dando sequencia, trouxemos a informação de que iria 

iniciar um curso de garçom, oferecido pelo PRONATEC (Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) e que aqueles que tivessem interesse em 

participar deveriam dar o nome para a equipe para que pudesse ser feita a 

inscrição.  

Objetivo: Refletir sobre o descumprimento do PIA e regras do serviço. Trazer 

informes sobre um curso do PRONATEC. 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa. 

Avaliação: os usuários verbalizaram satisfação em relação a essa medida de 

advertências, destacando que não estavam levando o planejamento a sério 

porque sabiam que, quando descumpriam a equipe conversava e oferecia uma 

nova chance. Acreditam que, a partir dessa medida, consigam se organizar e 

cumprir com o próprio planejamento. Ficaram bastante animados com essa 

possibilidade de participarem de um curso de garçom, podendo assim ingressar 

no mercado de trabalho devidamente preparados.  

 

 

Data: 14/12/2015 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Iniciamos o grupo conversando sobre a dinâmica do final 

de semana, onde cada participante pode falar sobre o que havia feito nesse 

período. Em seguida foi feita uma reflexão sobre as advertências. Sinalizamos 

que a equipe se surpreendeu com a quantidade de usuários que levaram 

advertência esse primeiro final de semana e em especial por retornar somente 

no dia seguinte do prazo estipulado de sua saída. Muitos se desculparam e 

verbalizaram que precisarão de tempo para se adequar a essa regra. Todavia, a 

equipe informou que continuaria adotando as advertências e que, infelizmente, 

aqueles que atingissem a meta de três seriam desligados. Por fim, refletimos 

sobre a necessidade de cumprir regras, ressaltando que estas são algo comum 

em uma sociedade e que quando concluírem seu tempo aqui no Intensivo 

Jaboatão precisarão seguir essas regras e em especial aprender a cumprir com 

horários, pois tudo na vida exige pontualidade, por exemplos: curso, trabalho, 
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igreja, médico, etc. Dando sequencia, conversamos sobre alguns furtos que 

aconteceram dentro do serviço. Os participantes pontuaram que acreditam que 

esse pequenos delitos tem acontecido para causar irritabilidade no colega, pois 

os objetos que sumiram são de pouco valor (cueca, calcinha e produtos de 

higiene). Alguns verbalizaram que acreditam que isso tem acontecido para 

deixar o colega fora de si ao ponto de agredir verbalmente ou fisicamente o outro, 

ferindo assim uma das regras de convivência e acarretando em um possível 

desligamento. Por fim, conversamos sobre a necessidade de se disponibilizarem 

em participar da oficina de capoeira, pois a equipe tem notado frequência baixa 

dos usuários nesse grupo. Eles trouxeram que não se interessam pela arte da 

capoeira. Foi pontuado que refletissem sobre de que maneira esse grupo poderia 

ficar interessante e atrativo e que a educadora estava aberta para sugestões.  

Objetivo: Conversar sobre o final de semana, sobre as advertências, sobre 

furtos na unidade e sobre a oficina de capoeira.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa.  

Avaliação: Os usuários se comprometeram a tomar um maior cuidado com seus 

objetos, evitando deixa-los pelo espaço, a fim de evitar que sejam furtados e que 

também ficarão atentos a qualquer objeto que sumir, alertado a equipe sempre 

que isso acontecer para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Eles também 

frisaram que vão se disponibilizar a frequentar a oficina de capoeira e que trarão 

dicas de como torná-la mais atrativa para que a educadora as adote.  

 

Data: 21/12/2015 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Como de praxe, neste grupo, realizado nas segundas-

feiras, conversamos sobre os acontecimentos do final de semana. Alguns 

usuários se queixaram da ausência de familiares, destacando que acreditam que 

estejam envolvidos na dinâmica das festividades de Final de Ano. Em seguida 

foi recolhido o nome dos voluntários para participar do mutirão e, para nossa 

surpresa, quase todos se colocaram a disposição para ajudar na limpeza do 

equipamento.  
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Objetivo: Conversar sobre a dinâmica do final de semana e articular os 

voluntários para o mutirão de limpeza.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Eles se conscientizaram da importância do mutirão e quase todos 

participaram, realizando assim uma grande limpeza no ambiente.  

 

Data: 28/12/2015 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Iniciamos o grupo conversando sobre a importância do 

mutirão e da necessidade do comprometimento de todos. Ressaltamos que um 

espaço limpo promoverá um maior bem estar para todo o grupo. Os usuários 

aproveitaram para conversar sobre a necessidade de que todos os dias os 

usuários cumpram com a tabela de limpeza dos quartos e dormitórios, 

objetivando assim um espaço asseado. Dando sequencia conversamos sobre a 

dinâmica do final de semana. Os usuários questionaram sobre as saídas no 

Réveillon. Foi frisado que, conforme já explicado anteriormente, aqueles que 

tivessem a possibilidade de usufruir dessa festividade em família, seria acordado 

com seus familiares sua saída. Todavia, aqueles que expressaram o desejo de 

aproveitar a virada do ano na orla da praia, deveriam refletir melhor, visto que 

essa é uma época de excessos, tanto de uso exacerbado de SPA quanto de 

possibilidade de tumulto e brigas.  

Objetivo: Refletir sobre a importância do mutirão, sobre a dinâmica do final de 

semana e sobre o período de Réveillon.   

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários ficaram chateados frente o posicionamento da equipe 

de que permaneçam no Intensivo nessa festividade de Réveillon, mas 

compreenderam que é uma medida protetiva.  

 

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

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

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

pertinentes a condução dos seus Planos Individuais de Acompanhamento, em 
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pequeno grupo, tentando ainda diluir e mediar possíveis conflitos e motivar 

reflexões do cotidiano. 

 

Data: 10/12/2015 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Foi feita uma roda de conversa onde focamos na avaliação 

da Equipe quanto aos constantes descumprimentos dos acordos de retorno ao 

espaço, dos PIAs, sendo dialogado que será adotado a partir de hoje a 

responsabilização do usuário pelo fato, assinando um documento, no qual citará 

advertência. Foi colocado que serão dadas duas oportunidades para reflexão, 

caso o usuário mantenha a conduta nos atrasos, será desligado do Programa e 

encaminhado à rede socioassistencial e de saúde disponíveis, dependendo de 

cada caso. 

Objetivo: Trabalhar a avaliação de mudança em algumas regras de 

permanência dentro do espaço. 

Ferramentas metodológicas: Roda e conversa 

Avaliação: Os participantes foram totalmente a favor desta alteração, 

reconhecendo que existem muitos usuários no serviço que não estão 

valorizando o momento atual de vida.  

 

Data: 10/12/2015 

Facilitadora: Laís Botelho 

Atividade realizada: roda de conversa sobre mudanças de regras no espaço. 

Pontuamos que, diante de tantas transgressões, a equipe sentiu a necessidade 

de redefinir e/ou reafirmar as regras de convivência do espaço. Foram 

informados que, a partir de agora, trabalharemos também com advertências, 

sendo a terceira o comunicado de desligamento/afastamento do serviço. 

Também refletimos sobre condutas inadequadas no espaço e sobre a 

importância de cumprir regras e planejamentos.  

Objetivo: trabalhar mudanças no acordo de convivência do Centro de 

Acolhimento Intensivo.  

Ferramenta metodológica: roda de conversa 
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Avaliação: os usuários compreenderam a necessidade de rever certos 

comportamentos, concordando que as regras do Centro estão sendo 

frequentemente desrespeitadas, reconhecendo que a equipe tem flexibilizado 

bastante nas intervenções, contudo, isto não foi avaliado positivamente por eles.  

 

Data: 30/12/2015 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Foi realizada uma roda de conversa, para que os usuários 

falassem sobre o atual momento de convivência dentro do espaço, como 

também suas perspectivas para o próximo ano. 

Objetivo: Favorecer a reflexão sobre questões relacionais e sobre os 

descumprimentos de regras ocorridos ultimamente. 

Ferramenta metodológica: Roda de conversa 

Avaliação: Os usuários mantiveram um discurso unânime sobre a necessidade 

da regra quanto ao prazo de retorno ao Centro, e também trouxeram reflexões 

quanto ao consumo abusivo de SPA’s, concordando que haja planejamento para 

tais coisas.   

 

Data: 22/12/2015 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Neste grupo foi realizada uma reflexão sobre as 

festividades de Natal e Réveillon, ressaltando que são eventos que além de 

regados ao uso exacerbado de SPA’s, o índice de violência é aumentado. A 

proposta foi sensibilizar os usuários de referência a evitarem sair neste período, 

evitando assim colocarem-se em situação de vulnerabilidade e risco. Por fim, foi 

pontuado que, aqueles que estiverem com boa articulação familiar e que 

puderem ir para sua residência participar do convívio familiar seriam liberados, 

mas que mesmo assim refletissem se não poderiam aguardar essas festividades 

cessarem para terem um momento de reunião familiar.  

Objetivo: Conversar com os usuários de referência sobre as festividades de final 

de ano.  

Ferramenta metodológica: Roda de conversa 
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Avaliação: A maioria chegou à conclusão de que seria mais interessante 

permanecer no serviço nesse período, destacando que poderiam usufruir dessas 

festividades no próximo ano.  

 

1.3 GRUPO FAMÍLIA 

Facilitadoras: Cristina Chagas e Laís Botelho. 

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.    

 

Facilitadoras: Cristina Chagas e Laís Botelho 

Data: 03/12/2015  

Atividade realizada: Foi exibido um filme chamado “Reunião de Família”, o qual 

favoreceu a reflexão sobre os sentimentos que envolvem os laços familiares, 

estimulando os diversos resgates. 

Objetivo: Estimular a reflexão sobre a importância da família nas várias histórias 

de vida de cada um. 

Ferramentas metodológicas: TV, Pendrive e filme. 

Avaliação: Os usuários interagiram de modo satisfatório, trazendo situações 

pessoais na relação com os pais e irmãos; outros do desejo em resgatar os 

vínculos com os filhos e outras pessoas da família. Percebemos que alguns 

usuários se emocionaram ao comentarem episódios felizes com os seus entes 

queridos. 

 

Data: 23/12/2015 

Justificativa: O grupo Família foi transferido para esta data, haja vista ter 

ocorrido o momento de confraternização e comemoração do Natal entre 

usuários, familiares e funcionários do Núcleo Jaboatão.  

 

1.4. GRUPO CIDADANIA 

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

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

desenvolvimento da autonomia a partir do conhecimento dos direitos vigentes 

em nossa Constituição. 

 

Facilitadora: Laís Botelho 

Data: 07/12/2015 

Atividade realizada: Apresentação do filme “Clube de compras Dallas”  

Objetivo: Promover reflexão sobre o tema HIV – AIDS e o preconceito 

vivenciado por seus portadores. 

Ferramenta metodológica: TV 

Avaliação: Alguns usuários estavam bastante dispersos, demonstrando grande 

dificuldade de concentração. Contudo, acreditamos que uma possível causa 

tenha sido a condição do áudio do vídeo, bastante baixo. Pactuamos com o 

grupo que semana que vem faríamos o debate sobre os principais pontos do 

filme. 

 

Data: 14/12/2015 

Atividade realizada: Debate sobre o filme Clube de Compras Dallas e 

apresentação do curta “HIV HOJE”, com Dráuzio Varela. No momento do debate, 

os usuários trouxeram os aspectos que consideraram mais interessantes do 

filme (como o processo de humanização do personagem após a descoberta da 

doença, o monopólio da indústria farmacêutica, a guerra com o tráfico de 

medicações e o preconceito sofrido pelos pacientes soropositivos) e tiraram 

algumas dúvidas sobre o longa-metragem. 

Ferramentas metodológicas: TV e roda de conversa. 

Avaliação: O debate foi bastante produtivo, pois todos expuseram suas 

experiências de vida, seus preconceitos e os mitos relacionados à doença. 

Obtiveram novas informações, a exemplo da PEP – Profilaxia Pós Exposição, 

onde se usam medicamentos que devem ser administrados em até 72h após a 

relação sexual, quando houver falha ou não uso da camisinha com soropositivos. 
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Outros assuntos como a importância do autocuidado e do diagnóstico precoce 

também foram tratados.  

Data: 21/12/2015 

Atividade realizada: Apresentação do curta “30 artigos da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos” e leitura de trechos do texto “Os mitos do direito penal – 

‘bandido bom é bandido morto’”. Ambos os instrumentos trazem uma reflexão 

sobre a história dos direitos humanos e sua representação enquanto conjunto de 

regras pelas quais o Estado e os cidadãos precisam e devem respeitar para viver 

bem em sociedade. 

Objetivo: Promover debate sobre a essência social, política e econômica dos 

Direitos Humanos. 

Ferramentas metodológicas: TV e texto. 

Avaliação: Grupo disperso e demonstrando pouco interesse na temática. Ao 

final, poucos conseguiram contribuir, ainda que superficialmente, com o debate.  

 

Data: 28/12/2015 

Atividade realizada: Exibição de dois vídeos do MDS sobre o CADÚNICO, 

posteriormente foi feita uma apresentação de todos os benefícios que compõem 

o cadastro e o perfil das famílias beneficiárias; prazos para atualização e 

condições para acesso e permanência nos benefícios. 

Objetivo: Explanar sobre os princípios do CADÚNICO e trabalhá-lo como 

estratégia de prevenção da vulnerabilidade social.  

Ferramenta metodológica: TV e roda de conversa 

Avaliação: O grupo demonstrou compreensão sobre as reflexões trazidas pelos 

vídeos, além de contribuir com experiências pessoais e tirar algumas dúvidas 

sobre inclusão e atualização cadastral no CADÚNICO.  

 

1.5 GRUPO EXPRESSÃO 

Facilitadora: Cristina Chagas 

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

sentimentos, emoção e sensibilização dentro do desejo individual para a 

construção da mudança de qualidade de vida de cada um. 
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Data: 01/12/2015 

Atividade realizada: Utilizada roda de conversa, estimulando as falas sobre a 

importância do Natal; experiências de vida e formas de perceber tal contexto. 

Objetivo: Favorecer a reflexão sobre o significado do Natal em suas histórias de 

vida. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes falaram sobre suas reflexões sobe o tema onde 

alguns partilharam ter passado vários anos nas ruas, afastados de seus 

familiares, fato que provocou intenso sofrimento e que neste momento, desejam 

fazer diferente, contemplando o real significado do Natal que é o renascer para 

a vida. 

 

Data: 08/12/2015 

Atividade realizada: Trabalhamos a reflexão sobre a vida, processos de 

mudança e planejamento, utilizando um vídeo chamado: “O trem da vida”, o qual 

traz um repensar sobre as perdas e conquistas. 

Objetivo: Favorecer uma reflexão e avaliação sobre a vida de cada um, 

conquistas, perdas e desafios. 

Ferramentas metodológicas: TV e vídeo. 

Avaliação: Os usuários trouxeram perdas de pessoas queridas em suas 

histórias de vida e episódios do uso abusivo de drogas como fator de 

desorganização de vida. O grupo se mostrou motivado e mobilizado em seus 

processos de reflexão. 

 

Data: 18/12/2015 

Atividade realizada: Foi solicitado que os usuários escrevessem num papel o 

que estava sentido em relação ao início ou final do ano, escolhendo uma palavra 

ou frase que representasse o momento para si; em seguida que dobrassem o 

papel para por dentro do balão entregue a eles, pedimos que enchessem e 

sacudissem ao alto, proporcionando um momento de integração e descontração, 
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não deixando cair no chão os balões. Pedimos que estourassem e lessem os 

papéis para poderem perceber o sentimento do grupo. 

Objetivo: Estimular um espaço de interação, com a expressão de sentimentos 

e/ou expectativas quanto ao ano que se finda e o início do próximo. 

Ferramentas metodológicas: Balões, lápis e papel.  

Avaliação: Os usuários participaram ativamente da dinâmica, conseguindo 

expor de modo espontâneo e sensível seus planejamentos para a sua vida. 

Data: 22/12/2015 

Atividade realizada: Realizada uma técnica pedindo que os usuários 

escrevessem num papel duas coisas que não gostam em si e dez que apreciem 

neles mesmos. Em seguida, pedimos que compartilhassem com o colega para 

que pudessem ajudar na identificação destes aspectos. Pra finalizar, os 

participantes falaram de suas facilidades e dificuldades em realizar a dinâmica. 

Objetivo: Favorecer um momento de reflexão sobre o auto-reconhecimento das 

qualidades e defeitos de cada um, como também formas de melhorar. 

Ferramentas metodológicas: Papel e lápis.     

Avaliação: Os usuários denotaram entrosamento e interesse em realizar a 

atividade proposta, havendo alguns depoimentos de ter encontrado dificuldades 

em perceber as qualidades.        

 

1.6 GRUPO DE PREVENÇÃO DE RECAÍDAS 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes  

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

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

 

Data: 11/12/2015 

Atividade realizada: Foi realizada uma reflexão grupal sobre os boatos que 

haviam surgido de que alguns usuários estariam fazendo uso de SPA’s 

(maconha) no banheiro masculino. A maioria dos participantes demonstrou 

estranheza frente a este fato. Foi pontuado, mais uma vez, que neste Programa 

a equipe não tem a postura de criticar o uso de SPA’s, mas sim trabalhar a 

Política de Redução de Danos, por compreender que o uso de drogas é uma 
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escolha do sujeito. Por fim, os participantes concordaram que esse tipo de 

comportamento não deve acontecer dentro do Serviço e que, quando 

perceberem qualquer movimentação, será sinalizado para a equipe.  

Objetivo: Conversar sobre o uso de drogas no serviço. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa.  

Avaliação: Os participantes verbalizaram que acham que esses boatos são 

falsos e que surgiram para prejudicar alguns usuários.  

 

Data: 18/12/2015 

Atividade realizada: Neste encontro apresentamos apenas os seis primeiros 

passos que antecedem uma recaída, porque nos estendemos na discussão, não 

dando tempo para concluir os 12 passos. Os próximos seis passos ficarão para 

um próximo encontro. A proposta, neste grupo, era discutir cada um desses 

passos na tentativa de fazer com que cada participante se observasse e a partir 

de então, pudesse traçar estratégias de prevenção para enfrentá-las.  

Objetivo: Realizar reflexão grupal sobre os 12 passos que antecedem um 

processo de recaída.  

Ferramentas metodológicas: Data show e roda de conversa.   

Avaliação: Durante apresentação dos passos, os usuários puderam se 

identificar em algumas etapas e conversamos sobre esse momento em grupo.  

 

1.7 GRUPO QUALIDADE DE VIDA 

Facilitadora: Rosália E. da 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: 08/12/2015 

Atividade realizada: O grupo foi realizado com a temática DENGUE. Teve início 

com uma rodada de informações dos conhecimentos dos usuários. Com isso, 

pudemos desmistificar algumas informações equivocadas. Conversamos um 

pouco sobre a origem do mosquito, sinais e sintomas da doença, assim como o 

diagnóstico, tratamento e prevenção. Na prevenção discutimos, também, os 
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vários locais potenciais onde o mosquito pode se reproduzir e como 

fazer/proceder quando encontramos um criadouro, pois as larvas não devem ser 

descartadas em locais que vá desaguar em rios ou esgotos. Ao final do grupo 

foram expostos dois vídeos. O primeiro com informações sobre a doença dengue 

e segundo foi uma paródia da música Gangnamstyle, sobre a dengue.   

Objetivo: Informar os sinais e sintomas da dengue, o que fazer diante deles, 

como nos proteger desses mosquitos e como eliminá-los. 

Ferramentas metodológicas: Notebook, data show e vídeos.  

Avaliação: A maioria dos usuários demonstrou bastante interesse nas 

informações passadas e contribuíram com o acréscimo de seus conhecimentos 

sobre a doença. 

 

Data: 15/12/2015 

Atividade realizada: Iniciamos o grupo com uma sondagem dos conhecimentos 

dos usuários sobre o tema hipertensão arterial, para podemos desmistificar 

algumas dúvidas acerca do assunto. No decorrer do grupo fomos discutindo o 

conceito da doença, ou seja, como a doença acontece nas pessoas; os fatores 

de riscos, detalhando cada fator e o que fazer diante daqueles que podem ser 

mudados, por exemplo: sedentarismo, maus hábitos alimentares, tabagismo, 

etilismo, entre outros. Falamos dos sintomas, diagnóstico, tratamento, 

prevenção e possíveis complicações da hipertensão. No tratamento foi colocado 

da importância de tomar os medicamentos de acordo com a orientação do 

médico e que seu uso seja contínuo mesmo diante da normalidade da PA – 

Pressão Arterial.  Ao final do grupo foi exibido um vídeo sobre a doença para 

melhor compreensão da doença. Também foi feita a aferição PA de todos os 

usuários.  

Objetivo: Informar sobre a hipertensão arterial e como prevenir esta doença 

mudando simples hábitos em suas vidas. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, notebook, data show e 

vídeos. 

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 

Avaliação: Os usuários interagiram no grupo com informações de familiares que 

eles conheciam que são hipertensos e mostraram-se bastante interessados nas 

informações quanto à mudança de hábitos para terem uma vida mais saudável.  

 

Data: 22/12/2015 

Atividade realizada: Iniciamos o grupo conversando um pouco sobre a doença 

diabetes mellitus, pois geralmente, as pessoas descobrem estar diabéticas 

quando observam que, apesar de comer bem, estão emagrecendo ou perdendo 

peso mais do que habitualmente; ou notam que urinam em maior quantidade e 

demasiadas vezes; ou, ainda, que têm muita sede. A partir disso conversamos 

sobre os tipos de diabetes, tipo 1 e 2 e sobre o diabetes gestacional, e o que 

acontece no corpo de uma pessoa ao desenvolver a diabetes. Falamos sobre os 

sinais e sintomas da doença, assim como o diagnóstico, os fatores que podem 

precipitar ou agravar a doença, o tratamento, a alimentação de uma pessoa 

diabética e como podemos prevenir esta doença, principalmente para aquelas 

pessoas que se encaixam em uma série de fatores de risco. Para uma melhor 

compreensão da temática trabalhada, foi exibido um vídeo em forma de desenho 

sobre a diabetes. 

Objetivo: Trabalhar com os usuários informações de como prevenir a doença 

diabetes, como lidar com ela quando esta já acometeu uma pessoa e suas 

possíveis conseqüências. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, notebook, Datashow e 

vídeos. 

Avaliação: Todos os usuários participaram de forma ativa e contribuíram com 

seus conhecimentos, além de terem sido informados sobre alguns mitos acerca 

da doença. 

 

Data: 30/12/2015 

Atividade realizada: Discutimos sobre a temática tuberculose - TB, doença 

infecciosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que afeta milhões de 

pessoas em todo o mundo, e especialmente os países em desenvolvimento, 

como o Brasil. A doença de evolução crônica tem como principal medida 
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preventiva a vacina BCG, cuja eficácia varia nos grupos etários, sendo eficaz na 

redução da incidência de tuberculose na infância, porém pouco eficaz em 

adultos. Conversamos sobre a forma de transmissão da doença e sintomas 

iniciais e os mais graves que são aqueles quando a TB já está em seu estado 

crônico. Discutimos sobre o diagnóstico, detalhando o exame de baciloscopia; a 

importância do tratamento e sua conclusão até os seis meses, mesmo depois da 

ausência dos sintomas. Ao final, assistimos a um vídeo animado para melhor 

visualização da temática trabalhada. 

Objetivo: Trabalhar com os usuários sobre os sintomas e a gravidade da doença 

se não tratada ou com o tratamento não concluso.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, notebook, Datashow e 

vídeos. 

Avaliação: Os usuários trouxeram alguns relatos seus ou de parentes que já 

tiveram a doença, o que enriqueceu bastante o grupo. 

 

1.8 OFICINA: CAPOEIRA 

Facilitadora: Márcia Maria de Oliveira 

Objetivo geral: Estimular a prática de atividades físicas através da arte da 

capoeira e seus conhecimentos teóricos e práticos, resgatando a auto-estima 

dos participantes, divulgando nossa cultura na intenção de formar 

multiplicadores da arte desenvolvida. 

Data: 10/12/15 

Atividade realizada: Discussão sobre as atividades que serão realizadas nas 

festividades do final do ano. Foram levantadas sugestões e observadas as 

potencialidades e habilidades dos usuários, como canto e dança, que 

desejassem se apresentar na confraternização.  

Objetivo: Trabalhar as atividades que poderão ser apresentadas no final do ano. 

Ferramenta metodológica: Roda de conversa. 

Avaliação: Havia poucos usuários nesse grupo, mas trouxeram algumas 

sugestões, mostrando interesse em construir alguma atividade lúdica. 

 

Data: 16/12/15 
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Atividade realizada: Alongamento e ginga. 

Objetivo: Trabalhar o corpo e a ginga utilizada na capoeira. 

Ferramentas metodológicas: Som e roda de conversa. 

Avaliação: Houve a participação de poucos usuários, pois os outros não 

demonstraram interesse em atividades relacionadas à capoeira. 

 

Data: 17/12/15 

Atividade realizada: Discussão com o grupo em relação às sugestões para as 

oficinas, possibilitando a participação de todos. 

Objetivo: Conhecer e valorizar as ideias dos usuários sobre a oficina. 

Ferramenta metodológica: Roda de conversa. 

Avaliação: Percebe-se que o grupo atual não apresenta interesse em participar 

das oficinas de capoeira, mas o diálogo desse encontro trouxe algumas reflexões 

sobre as atividades sugeridas por eles para serem desenvolvidas. As mesmas 

serão trabalhadas no próximo encontro.  

 

Data: 21/12/15 

Atividade realizada: Alongamento, funcional, básico de capoeira, relaxamento 

e aula de cânticos de capoeira. 

Objetivo: Trabalhar flexibilidade do corpo, respiração e condicionamento físico. 

Ferramentas metodológicas: Timbal, som, e roda de conversa. 

Avaliação: Houve uma maior participação do grupo, assim como um número 

maior de usuários. 

 

Data: 24/12/2015 

Atividade realizada: Condicionamento físico, alongamento e trabalho de 

reflexo. 

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

dos golpes e o senso de interação entre os participantes. 

Ferramentas metodológicas: Aparelho de som, DVD e roda de conversa. 

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

totalidade. Os mesmos permaneceram atentos e bastante participativos. 
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Data: 22/12/2015 

Atividade realizada: Alongamentos básicos de capoeira. 

Objetivo: Desenvolver o básico de capoeira, coordenação motora e preparar o 

corpo para as atividades físicas da capoeira. 

Ferramentas metodológicas: Som, multimídia e roda de conversa. 

Avaliação: Percebemos poucos participantes nesta data, porém a atividade foi 

proveitosa para os que participaram. 

 

1.9 OFICINA DE ESPORTE E LAZER 

Facilitador: Márcia Maria de Oliveira 

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. 

 

Data: 02/12/15 

Atividade realizada: alongamento e futebol 

Objetivo: Trabalhar o condicionamento físico. 

Ferramentas metodológicas: Bola e roda de conversa. 

Avaliação: Houve uma boa interação dos usuários, onde puderam também 

colocar com quais atividades se identificam mais. 

Data: 14/12/2015 

Atividade realizada: Trabalho de coordenação motora, ginástica localizada e 

abdominal. 

Objetivo: Desenvolver a coordenação motora e preparar o corpo para as 

atividades físicas da capoeira. 

Ferramentas metodológicas: Som, multimídia e roda de conversa. 

Avaliação: Percebemos poucos participantes nesta data, porém a atividade foi 

proveitosa para os que participaram. 

 

Data: 26/12/15 

Atividade realizada: Técnica de relaxamento e roda de conversa. 

Objetivo: Trabalhar corpo e mente.  
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Ferramentas metodológicas: Som. 

Avaliação: Os usuários interagiram de forma positiva, sinalizando a contribuição 

do relaxamento como forma de aliviar as tensões. 

 

1.10 OFICINA: PERCUSSÃO 

Facilitador: Cristiano Silva  

Objetivo geral: Transmitir aos participantes o conhecimento da linguagem 

percussiva, buscando motivar o sentimento de identidade cultural, contribuindo 

assim para promover o respeito à diversidade e singularidade humana. 

 

Data: 03/12/15 

Atividade realizada: Discussão sobre o planejamento da oficina para o mês de 

dezembro, seguindo para as práticas de percussão. 

Ferramentas metodológicas: Instrumentos de percussão, roda de conversa e 

técnicas de grupo. 

Avaliação: Participação efetiva dos usuários que, inclusive, pontuaram como 

positivo o planejamento para o mês. 

 

Data: 08/12/2015 

Atividade realizada: Ensaio para apresentação em ações durante a semana. 

Tanto para a apresentação no I Seminário de Saúde Mental e Dependência 

Química do Sistema Prisional de PE, realizado no Centro de Formação do 

Servidor Público do Estado de PE (CEFOSPE), quanto para a apresentação no 

Seminário Estadual – A Interface da Política de Drogas nos Direitos Humanos, 

na Faculdade Frassinetti do Recife (Fafire). A atividade do ensaio foi realizada 

no Apoio Jaboatão.  

Objetivo: Ensaiar para as apresentações de percussão nos eventos externos do 

mês. 

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

Avaliação: Observamos grande evolução dos participantes. 

 

Data: 11/12/2015 

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 

Atividade realizada: Apresentação no Seminário Estadual – A Interface da 

Política de Drogas nos Direitos Humanos, ocorrido na FAFIRE. 

Ferramentas metodológicas: Os instrumentos da percussão e roda de 

conversa. 

Avaliação: Como o automóvel (ducato), que iria buscar os usuários para a 

apresentação, quebrou, só foi possível que os mesmos participassem do evento 

na Fafire e não no anteriormente citado, no CEFOSPE. Os usuários, em eventos 

como esses, expressam que têm sentimentos gratificantes quando podem se 

apresentar e exibir para o público o que eles entendem de percussão, o resultado 

de seus esforços e treinos. Como disse a sambista Laura Abreu: “o artista vive 

de aplauso”. Logo, eles se mostraram entusiasmados e recompensados ao 

poder ver, de forma mais nítida, o retorno de seus empenhos.  

 

Data: 17/12/2015 

Atividade realizada: Não foi realizada a atividade de percussão, mas a 

ornamentação da casa para a confraternização natalina, juntamente com os 

usuários. 

Objetivo: Organizar o espaço para as festividades natalinas. 

Ferramentas metodológicas: Malhas, Voal, Pisca-Pisca e árvore de Natal. 

Avaliação: Foi produtivo. Os participantes se empenharam na ornamentação do 

espaço. É válido destacar que a decoração natalina feita, só foi possível por 

conta da disponibilidade e empréstimo de enfeites e materiais decorativos e de 

ornamentação conseguida por parte da equipe de profissionais da Unidade.  

 

 

 

1.11 OFICINA: COMISSÃO 

Facilitadoras: Dayane Boyer e Cristiane Lins 

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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Data: 09/12/2015 e 23/12/2015 

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

Refletimos a importância de ter uma casa limpa e organizada. 

Objetivo: Refletir sobre a importância e necessidade da limpeza dos ambientes 

e o bem-estar de todo grupo.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Participação ativa de muitos usuários. Observamos que alguns 

usuários se disponibilizaram com maior facilidade para tal. No momento da 

oficina, os usuários colocam os nomes para ficarem responsáveis pela limpeza 

de determinado local, porém a equipe passa a observar que o cumprimento do 

acordo não está sendo feito de forma efetiva. 

 

1.12 OFICINA: CINE ATITUDE 

Facilitadoras: Dayane Boyer e Cristiane Lins 

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

principalmente 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: 05/12/15 

Atividade realizada: Exibição do filme “Minions”, uma animação 

computadorizada estadunidense, um spin-off/prequela da animação “Meu Malvado 

Favorito”, lançado em 2015. Produzido por Illumination Entertainment e distribuído 

por Universal Pictures, esse longa foi escrito por Brian Lynch, dirigido por Pierre 

Coffin e Kyle Balda e produzido por Chris Meledandri e Janet Healy. O longa foi um 

sucesso de bilheteria. 

Objetivo: Proporcionar um momento de entretenimento e bem-estar aos 

usuários. 

Ferramentas metodológicas: Data show, computador, aparelho de som e 

lanche (pipoca). 

Avaliação: Os participantes avaliaram a atividade como bastante prazerosa e 

agradável e, pelas características do filme, os mesmos fizeram relação com a 

infância. 
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Data: 19/12/15 

Facilitadora: Cristiane Lins e Dayane Boyer 

Atividade realizada: Exibição do filme “Perdido em Marte”. Esse é de ficção 

científica, dirigido por Ridley Scott. Escrito por Drew Goddard, e foi baseado 

no romance “The Martian” (2011), de Andy Weir. Fala sobre um astronauta que 

estava supostamente morto após uma missão em Marte e é deixado para trás 

enquanto o resto da equipe planejam evacuar o planeta e regressar à Terra. Sozinho 

e abandonado, em difícil situação, utiliza-se se sagacidade, destreza e outros 

elementos para sobreviver e encontrar uma maneira, mesmo improvável, de ser 

salvo. Esse longa foi aclamado pela crítica, recebendo uma classificação de 93% 

no Rotten Tomatoes. 

Objetivo: Proporcionar um momento de reflexão aos usuários, focando no 

conteúdo do filme, fazendo um paralelo sobre as vivências de abandono e 

sobrevivência. 

Ferramentas metodológicas: Data show, computador, aparelho de som e 

lanche (pipoca). 

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

escolha do filme e puderam dialogar sobre os temas abordados. 

 

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. 

 

Data: 23/12/2015 

Atividade realizada: Preparo das comidas da festa do natal com as famílias do 

Núcleo Jaboatão dos Guararapes - preparações da festa - uma torta decorada 

com o tema natalino; coxinhas; bolinhos de carne; pastel de forno; salgadinhos 

de queijo; brigadeiro e beijinhos. Foi realizada a leitura da receita, demonstração 

de como dever ser feito, e acompanhamento do preparo. 
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Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

fogão, luvas e toucas. 

Avaliação: Ótima participação de todos. Usuários bem atentos e emprenhados 

para finalização dos preparos. 

 

Data: 30/12/2015 

Atividade realizada: Tartalete com abacaxi (preparo da massa, recheio, 

cobertura e decoração). Feita a leitura e explicação da receita, demonstração de 

como deve ser feito, e acompanhamento do preparo, utilização de utensílios e 

ingredientes culinários. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

fogão, luvas e toucas. 

Avaliação: Observamos maior interesse, dedicação, aprendizado e interação 

dos participantes durante as atividades desenvolvidas.  

 

1.14. Oficina Temática 

Facilitadoras: Dayane Boyer e Cristiane Lins 

Obs.: essa oficina não consta no quadro de atividades. Ocorreu diante da 

necessidade identificada, no período, no plantão noite. 

Data: 07/12/2015 e 13/12/2015 

Atividade realizada: Ornamentação do Espaço.   

Objetivo: Construir enfeites natalinos para ornamentação do espaço. 

Ferramentas metodológicas: Papelão, areia prateada, cola e tesoura. 

Avaliação: Os momentos ocorrerão de forma alegre e descontraída, com a 

participação de grande parte dos usuários, o que foi positivo para o momento de 

integração. O resultado final da proposta decorativa ficou belo. 
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Grupos Realizados Quantitativo Mensal  

Despertar 05 

Grupo de UR’s 04 

Prevenção de Recaídas 02 

Expressão 04 

Cidadania 04 

Qualidade de Vida 04 

Família 02 

Total de Grupos 25 

 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal  

Capoeira 8h 

Percussão 16h 

Culinária 8h 

Cine Atitude 5h 

Esporte e lazer 6h 

Comissão 2h 

Temáticas 5h 

Total de oficinas 50h 

 

 

6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

6.1. Família  

Neste período, o atendimento às famílias, no geral, foi referente às 

articulações de saídas para que os usuários pudessem participar do convívio 

familiar, tendo assim a possibilidade de estreitar os laços afetivos com seus 

parentes. Também foram articuladas saídas para acompanhamento dos 

usuários em consultas médicas, documentações e questões judiciais. Frisa-se o 

convite aos familiares para participarem da confraternização de Natal dos 

usuários, realizada no Intensivo no dia 23/12/2015. Ressalta-se que muitos 
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atendimentos às famílias foram feitos via telefone ou de maneira presencial nos 

finais de semana.  

6.2. Saúde  

 No quesito saúde, pontuamos que um de nossos usuários que estava se 

submetendo a sessões de psicoterapia, através de parceria com a Faculdade 

Guararapes, teve as sessões interrompidas porque o serviço da Faculdade 

entrou em recesso, e o retorno dar-se-á somente no mês de fevereiro. Quando 

do retorno, haverá tentativa de inserção de outros usuários que também têm 

indicação para tal. Dos usuários inseridos na Unidade, seis estão em 

atendimento no CAPS AD Recanto dos Guararapes, realizando os 

acompanhamentos necessários nessa esfera. Nesse mês, mais um usuário 

solicitou a possibilidade de caminhadas matinais, tendo por objetivo melhorar 

sua qualidade de vida, almejando que a partir dessa atividade, ele possa ter 

maiores condições para diminuir o uso do tabaco. Ele tomou como exemplo outro 

usuário, o qual apresentava problema vascular e o médico que o acompanha 

prescreveu esta terapia. Inclusive, diante da melhora no quadro de saúde, 

possibilitou seu retorno ao mercado de trabalho como motorista e vigia num 

momento anterior. Ainda, continuam os atendimentos pela UBS Galba Matos, 

UPA’s e Policlínica Carneiro Lins, todos no município de Jaboatão dos 

Guararapes. Vale ressaltar que temos um usuário idoso que iniciará 

acompanhamento geriátrico na Policlínica Gouveia de Barros, em Recife, por 

não ter conseguido em Jaboatão tal especialidade. 

6.3. Inserção Sócio-Produtiva 

Neste referido mês, contamos com a introdução de mais cinco usuários 

no mercado de trabalho informal. Um deles iniciou a atividade em um açougue. 

Outro, no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco – CEASA/PE, 

tendo a função de carga e descarga de mercadoria. Um terceiro, como pintor de 

paredes, também de modo informal. E, os dois últimos, como flanelinha de 

automóveis. Somando, atualmente, cinco usuários que se encontram no 

Intensivo Jaboatão, com essa atividade. Quatro deles o fazem em Jaboatão dos 
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Guararapes e um em Recife. Os que trabalham em Jaboatão realizam esse oficio 

somente no final de semana, já o que trabalha em Recife, optou por trabalhar de 

quarta-feira até domingo. Destacamos um de nossos usuários que continuou 

exercendo a função de diarista em uma lava jato no bairro de Candeias. Vale 

salientar que esse ofício ainda é informal, mas que o patrão faz 

planos/promessas de regularizar a situação do supracitado. O usuário que 

trabalha com a arte de digitopintura (pintura feita com os dedos), começou, 

também, a realizar o trabalho de cantor de música popular nos coletivos, junto 

com um amigo. Além disso, o usuário que está como mecânico de motos, numa 

oficina próxima ao Centro, permanece no trabalho e os demais que trabalham 

informalmente, continuam vendendo artesanato (pipas e maquetes de casas, 

ambos com materiais recicláveis) nas praias. Acrescentamos, ainda, que os 

usuários participaram com a exposição e venda dos artesanatos do Seminário 

Estadual realizado na FAFIRE.  

6.4. Cultura, esporte e lazer. 

A realização das oficinas de percussão e capoeira são elementos 

importantes de estímulo para os usuários no tocante a produção cultural. Em 

dezembro, por ser época de festividade natalina e final de ano, antecedendo o 

réveillon, foram feitas atividades nesse sentido, principalmente no que diz 

respeito à decoração e ornamentação do Espaço com a temática referente a 

esse período. Ainda, o grupo de percussão pôde se apresentar no Seminário 

realizado na Fafire, mostrando com esmero a dedicação tida nos ensaios. Por 

fim, as atividades físicas continuam, posto que são de fundamental importância 

na vida dos sujeitos e, o cine atitude permanece trazendo momentos que além 

de outros, podem ser entendidos como de lazer.  

6.5. Educação  

Nesse período, seis usuários foram inscritos em um dos Cursos 

Profissionalizante do PRONATEC, sob a responsabilidade do SESC, em 

Candeias. O curso inicializado foi o de Garçom, em dezembro/2015, que dará 

seguimento em 2016. Para além, resultado da sensibilização, feita pela equipe, 
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com relação à importância da elevação de escolaridade na vida das pessoas, 

alguns usuários sinalizaram o desejo de retomar os estudos no início do ano 

letivo de 2016.  

6.6. Assistência Social  

Neste referido mês, um de nossos usuários realizou agendamento de 

perícia médica, no site da Previdência Social, com data para 24/03/2016. 

Tivemos um usuário que teve seu documento de CTPS – Carteira de Trabalho e 

Previdência Social – extraviado e por este motivo foi realizado um boletim online 

de extravio do mesmo. Em parceria com a junta militar de Prazeres, dois usuários 

retiraram 2ª via da Reservista. Em agendamento no site do IITB – Instituto de 

Identificação Tavares Buril -, três usuários conseguiram retirar 2ª e 3ª via da 

carteira de identidade (RG) no Expresso Cidadão do Shopping Rio Mar. Destaca-

se que um usuário já pegou o documento e que o outro somente pegará o RG a 

partir de 11/01/2016. Findando, dois usuários foram inseridos no Programa Bolsa 

Família neste mês. 

6.7. Avanços e desafios  

Podemos destacar, neste período, a confraternização de Natal dos 

usuários em parceria com a equipe e usuários do Apoio Jaboatão. Salientamos 

que foi uma oportunidade de usuários, familiares e funcionários usufruir de um 

momento para se confraternizarem.  

Também, a chegada da nova gestão, que se coloca entusiasmada para 

trabalhar com afinco nas melhorias necessárias ao Equipamento e ao Programa, 

podendo provocar reflexos positivos nas vidas das pessoas acompanhadas, 

motivo cerne do desenvolvimento do Atitude.  

Salientamos que os funcionários foram convidados a participar da palestra 

com o Psicólogo Antônio Lancetti, no auditório do IMIP; e participaram de 

capacitação com a Equipe da Secretaria de Políticas sobre de Drogas, para 

conhecimento e orientações sobre o novo instrumental de acompanhamento dos 
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usuários, que será preenchido pelos técnicos e enviado online para a Secretaria 

de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, a partir de janeiro do próximo 

ano. 

Continuamos com dificuldades em marcação, na rede de saúde do 

município, de especialidades médicas, como, oftalmologista, angiologista, 

dermatologista e ortopedista, haja vista ser um problema que atinge toda 

comunidade.  Observamos um aumento de oferta do mercado de trabalho 

informal, em diversas categorias, diferentemente do formal, onde os usuários 

procuraram diversas vezes a Agência de Trabalho, mas sem sucesso.  

Em relação às dificuldades enfrentadas no serviço, continuamos com 

algumas das demandas já anteriomente citadas. Dentre essas demandas, 

voltamos a destacar: falta de material de expediente – papel ofício, caneta 

esferográfica, lápis grafite, etc – e questões pertinentes a própria estrutura da 

unidade – banheiros com vazamentos e entupimentos, interruptores de luz sem 

funcionamento, ventiladores quebrados, inexistência de campanhia na unidade, 

telefones celulares sem crédito, etc. Ainda, colocamos que o liquidificador da 

Unidade encontra-se em estado periclitante, podendo causar um acidente; como 

a situação do fogão, que  está tendo mudanças de temperatura  repentinamente, 

e algumas vezes causa pequenos vazamentos de gás; e, do contumaz o retorno 

da fossa. Fatos esses, que somados a outros, já foram repassados à Executora. 

Necessário frisar que, aliada à essas dificuldades citadas acima, continua  

insatisfação dos funcionários frente aos atrasos salariais. Neste mês, a equipe 

mostrou inquietação quando ocorreu, primeiramente, o pagamento do Núcleo 

Cabo e, apenas posteriormente, o de Jaboatão. Colocaram seu desconforto 

nesse quesito e a preferência para que os pagamentos dos funcionários das 

Unidades que têm a mesma Executora, sejam todos na mesma data.  

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

Esse mês iniciou com a oficial e efetiva chegada da nova supervisora, 

Jeane Tonéo, vinda da equipe do Atitude Nas Ruas de Jaboatão e, logo após, a 
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chegada da nova coordenadora, Monalisa Acioli, que estava como supervisora 

técnica no Centro de Acolhimento e Apoio Recife. Ambas com histórico no 

Programa Atitude, chegam para contribuir, agora, nesses novos lugares. Assim 

sendo, esse primeiro momento foi o de ambientação com o espaço. Período de 

conhecer a equipe, os usuários, a dinâmica do equipamento, se apropriar do 

funcionamento, do modus operandi, dos processos de trabalho, enfim, de toda a 

rotina atual e se empoderar das diversas questões que se fazem necessárias. 

Para além disso, foram realizadas atividades de gestão padrão como reuniões 

de supervisão, de turno, administrativas, de gestão, de referência, técnicas etc.  

É válido pontuar que a equipe se apresentou de forma muito positiva 

quanto à recepção da nova gestão. Mostraram-se acolhedores e satisfeitos com 

essa chegada. No entanto, foi observado que essa equipe mostra um cansaço, 

um desgaste, uma desmotivação resultante de muitos fatores, principalmente, 

dos momentos difíceis passados pelo Programa. Também, ficou claro que a 

saída da gestão anterior, os afetou. Afinal, não há mudança que passe sem 

deixar sinais. A saída da coordenação anterior foi recebida com tranqüilidade 

posto que a mesma teve seu trabalho reconhecido, angariou crescimento 

profissional e continuou no Programa. Já a saída da supervisora anterior, Márcia 

Cristina,- com quem tinham forte vinculação -, apesar de ter sido por solicitação, 

fez com que sentissem e se mobilizassem. 

Ocorreu, no dia 11.12.15, o Seminário Estadual: A Interface da Política de 

Drogas nos Direitos Humanos, no auditório da Fafire, esse momento contou, com 

a participação da gestão, parte da equipe técnica da Unidade e, como já 

explicitado, com a participação ativa dos usuários do Intensivo Jaboatão, que 

além da apresentação de percussão, tiveram um espaço destaque para 

exposição e venda de suas artes. Esse evento aconteceu com a participação de 

usuários, gestores, profissionais da rede de assistência social, saúde, rede 

complementar de serviços aos usuários de drogas e seus familiares, estudantes, 

entre outros. 

Gestão e parte da equipe técnica do Intensivo Jaboatão, no dia 15.01.15, 

no auditório da CEFOSPE, participou da capacitação - com Priscila Linhares e a 
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equipe de monitoramento da SDSCJ/ SEPOD, nas pessoas de Alexandre 

Cardoso e Rebeca Benevides - sobre a nova planilha de indicadores. Diante da 

apresentação dessa planilha, visualizamos a necessidade da coleta de dados 

específicos para preenchimento completo desse instrumental, que para se ter, 

será preciso de balança e fita métrica, que a Unidade não disponibilizava. Sendo 

assim, foi discutido com a executora para pensarmos em qual estratégia 

utilizaremos na solução da questão.   

Com relação ao Intensivo, em dezembro ocorreu um problema pela falta 

de água, sendo necessário fazer um poço para amenizar a demanda. Assim 

como, foi necessário administrar pendências em vários quesitos, tanto 

estruturais, como materiais e humanos. Um vigia (dia) estava de licença médica 

e seu plantão estava funcionando descoberto. Foi pactuado com o IEDES o 

pagamento de horas-extras para que outro vigia cobrisse esse plantão e assim 

ocorreu. Do mesmo modo, um plantão noturno estava com a lacuna de uma 

educadora (já ocorreu a seleção ainda na gestão antecedente) e foi pactuado 

com ela (que só tinha disponibilidade para iniciar em janeiro) que dia 05 ela 

começaria seus plantões no Intensivo. Também foi visto com outro vigia que está 

afastado pela previdência, da situação atual do mesmo para planejamento e 

organização dessa categoria no funcionamento da Unidade. 

A gestão da Unidade também participou, inclusive colaborando com 

pontuais questões operacionais, da Palestra “Contrafissura e plasticidade 

psíquica: conversação com Atitude”, ministrada por Antônio Lancetti, realizada 

no IMIP no dia 19.12.15. Momento avaliado como rico e ampliador de olhares. 

Aqui fica os parabéns e o agradecimento à equipe da Secretaria por se 

empenhar em proporcionar encontros como esse. 

Ainda, juntamente com as equipes de cozinha e serviços gerais do Núcleo 

Jaboatão, as supervisoras e coordenadoras dessas duas Unidades participaram 

da capacitação dos manipuladores, realizada por Arícia Medeiros, Nutricionista 

e Supervisora de Segurança Alimentar da Secretaria, no dia 21.12.15, ocorrida 

no Centro de Acolhimento e Apoio Jaboatão. Infelizmente, não foi possível a 
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presença de representante do IEDES no momento, justificada por conta de um 

imprevisto.  

A confraternização de natal do Núcleo Jaboatão foi elaborada contando 

com muita disponibilidade e agregação das equipes. Frente ao cenário de 

contenção, não existia ornamentação e recursos para promoção de outros 

elementos além da alimentação ofertada na festa. Mas os funcionários junto às 

gestões dos dois equipamentos, se organizaram, somaram esforços, utilizaram 

da criatividade e de parcerias com outros atores e instituições, para construir um 

ótimo momento para finalização do ano. A decoração natalina ficou digna de 

aplausos, a festa foi um momento dito como especial pelos os usuários – que 

por sua vez também muito contribuíram na montagem da decoração – e 

pudemos contar com o empenho de todos para confeccionar este evento 

animado e agradável. A festa foi feita com a participação da equipe, usuários e 

seus familiares, tanto do Apoio, como do Intensivo, realizada em 23.12.15, 

ocorreu no horário da tarde no Intensivo Jaboatão. O momento teve concurso de 

maquiagem; concurso de beleza; desfile fashion; concurso de dança 

(profissionais e usuários); entrega de brindes; premiações; música; diversas 

atividades lúdicas; leitura de textos, bilhetes e mensagens; grupo de samba 

infanto-juvenil (estilo D’breck) de um trabalho social da Ilha do Maruim – 

Olinda/PE e, ainda, a participação de um usuário do Programa que está 

trabalhando tocando em transportes coletivos, junto com um amigo. 

Em dezembro, o IEDES junto com o profissional responsável pelo serviço 

de manutenção das Unidades, esteve visitando o Centro para poder avaliar, 

diante da situação financeira atual, o que seria possível, dentro das emergências 

e prioridades das inúmeras necessidades atuais de consertos, fazer. 

Como pactuado em reunião, as coordenadoras dos Apoios e Intensivos 

do Cabo e de Jaboatão, receberam uma discreta quantia monetária referente a 

compra de alimentos para que pudessem fazer a feira de hortifrútis, frente a 

necessidade de não deixar que os Serviços passassem por privações nesse 

quesito, levando em consideração o fato dos fornecedores se encontrarem de 

recesso. Assim sendo, no dia 28.12.15, as quatro coordenadoras seguiram para 
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realizar tal feito, juntas, no intuito de maior economia e poder de negociata 

(quantidade maior), fazer essa feira no CEASA. Também, parcela da compra foi 

feita em outros espaços que tinham um melhor preço, como no Mercado de 

Prazeres.   

Com relação ao Natal e Réveillon ocorridos na Unidade, foram seguidas as 

receitas disponibilizadas para os Serviços, de maneira homogenia, pelo IEDES. 

Contamos com lasanha de frango, chester, salada de sardinha, refrigerante, 

delícia de abacaxi, salpicão, farofa e manjá de goiaba no cardápio. O ano 

terminou com um jantar especial.  

 

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

NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 

 

DAT
A 

ATIVIDADE LOCAL 
PARTICIPANT
ES 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENT
OS 

03/1
2 

Reunião de 
Núcleos 
Jaboatão e 
Cabo e SDSCJ 

Apoio 
Jaboatão 

Apoio Jaboatão 
(Equipe 
técnica, 
Supervisão e 
Coordenação 
Técnica); 
Intensivo 
Jaboatão 
(Supervisão e 
Coordenação 
Técnica); Apoio 
Cabo (Equipe 
técnica e 
Coordenação 
Técnica); 
Intensivo Cabo 
(Equipe 
técnica, 
Supervisão e 
Coordenação 
Técnica) e 
Sandreany da 
SDSCJ 

- Atrasos 

salariais; 

- Falta de 

comunicação 

da Executora e 

SDSCJ; 

- Dissídio e 

Diárias; 

- Férias 

Vencidas; 

- Convênio 41; 

- Rodizio de 

Profissionais. 

 

- A SDSCJ marcará 
uma reunião com a 
Executora – IEDES 
– Departamento 
Pessoal; 

- SDSCJ trará 
devolutivas sobre 
as datas de repasse 
do Convenio 41; 

- Reunião com os 
Núcleos Cabo e 
Jaboatão, SDSCJ e 
IEDES (como 
sugerido) para data 
de 09/12/15 no 
Apoio Cabo, no 
turno da tarde; 

- SDSCJ verá a 
possibilidade da 
realização dos 
rodízios, quando 
houver atraso; 

- SDSCJ reforça a 
impossibilidade do 
pagamento para 
quinto dia útil, no 
momento. 
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07/1
2 

Reunião com a 
Equipe do 
Aluguel Social 
Jaboatão e 
Recife 

Intensivo 
Jaboatão 

 A equipe do 
Aluguel Social 
de Jaboatão 
(Mirtes e 
Jandilson), 
Supervisora 
Jeane Tonéo, 
Técnicas 
Sociais (Laís 
Botelho e 
Cristina 
Chagas) e o 
Aluguel Social 
de Recife 
(Luciana, 
Wesley e 
Alexandre) 

- Discussão dos 

casos que 

serão avaliados 

para inserção 

no Aluguel 

Social; 

- Conversa com 

os usuários a 

serem inseridos 

no Aluguel 

Social; 

- Planejamento 

de data para 

inicialização do 

acompanhame

nto dos 

usuários.  

- Atendimento 
Individual de cada 
caso; 

- Inicialização dos 
acompanhamentos 
para inserção no 
Aluguel Social; 

- Apresentação da 
proposta da 
inserção de cada 
usuário no 
benefício; 

- Agendado o 
acompanhamento 
para o dia 16/12/15 
no Intensivo Mulher. 

09/1
2 

Reunião de 
Núcleos 
Jaboatão e 
Cabo, IEDES e 
SDSCJ 

Apoio 
Cabo 

Núcleo 
Jaboatão e 
Cabo; IEDES 
(Ana Paula e 
Angélica); 
SEPOD/SDSC
J (Sandreany 
Lima) e Coord. 
Téc de Gestão 
– SEPOD 
(Priscila 
Linhares) 

- Legislação 

Trabalhista 

(Cópias dos 

contratos de 

trabalhos; 

Pagamento do 

dissídio 

(retroativo); 

Multas por 

atrasos 

salariais; 

Rescisão 

indireta do 

contrato de 

trabalho; 

Pagamento dos 

salários 

independente 

do repasse; 

Flexibilidade 

para construção 

de escaladas de 

trabalho quando 

do atraso 

salarial; Faltas 

mesmo quando 

do atraso no 

pagamento das 

passagens; 

Pagamento das 

- 15 dias para 
devolutiva dos 
contratos (Ana 
Paula – IEDES); 

- O pagamento do 

dissídio não está 

previsto para esse 

ano, tendo 

regularização 

planejada para 

próximo ano, 

contudo não existe 

prazo; 

- 11/12/15 devolutiva 

sobre o rodizio de 

Profissionais, caso o 

salário atrase; 

- Executora 

comprometeu-se em 

não atrasar a recarga 

do VEM. Para 

funcionários que não 

recebem VEM será 

discutida 
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horas extras e 

das diárias; 

Programação 

de férias; 

Pagamento do 

Auxílio-creche; 

Alimentação: 

refeição dos 

funcionários na 

unidade, ticket 

alimentação 

para os 

funcionários 

diaristas e 

Carga horária 

da reunião). 

- Relação 

empregador x 

empregado 

(Dificuldade na 

comunicação 

com a empresa: 

fragmentação 

das 

informações e 

contraditórias, 

perca de 

documentações

, ausência no 

IEDES de um 

profissional de 

referência para 

tratar do 

Programa; Falta 

de orientação 

aos 

trabalhadores 

no que diz 

respeito aos 

direitos 

trabalhistas; 

Morosidade nas 

devolutivas das 

solicitações 

feitas; Falta de 

autonomia das 

coordenações; 

possibilidade da 

escala reduzida; 

- Para esse ano não 

existe possibilidade 

de pagamento das 

horas extras e 

diárias. Executora 

informa regularizar 

pagamentos no 

próximo ano; 

- Programação de 

férias prevista a partir 

de Fevereiro/2016. 

- Janeiro/2016 será 

agendado roda de 

conversa com 

funcionários do RH 

para tratar 

questionamentos 

dos funcionários. 

Angélica será 

referência para 

Manutenção, Infra 

Estrutura e Aluguel 

Social; 

- Segundo 

Sandreany, não 

existem cortes 

previstos para 

Programa até o 

presente momento. 

Cargos extintos não 

serão 

recontratados. 

Quanto a reabertura 

dos equipamentos 

dos Núcleos 
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Estabeleciment

o de prazos 

oficializados por 

escrito; 

Morosidade na 

contratação de 

novos 

profissionais; 

Falta de 

segurança nas 

unidades; 

Projeto da 

equipe externa 

responsável 

pela 

manutenção 

das unidades, 

equipamentos e 

veículos.). 

- Perspectivas 

(Discussão e 

prognósticos do 

novo formato do 

Programa: 

redução de 

quadro? 

Redução de 

equipamento? 

Recontratação 

de cargos 

extintos? 

Organização e 

planejamento 

da Secretaria no 

que diz respeito 

à reabertura ou 

fechamento 

definitivo das 

Unidades de 

Recife e 

Caruaru.) 

Caruaru e Recife, a 

Secretaria está 

aguardando 

resolutiva das 

questões 

burocráticas. 

- Será discutido com 

coordenações para 

devolutiva aos 

funcionários. 

11/1
2 

Seminário 

Estadual- 

Interface da 

Política de 

Drogas nos 

FAFIRE 

Equipe do 
Intensivo 
Jaboatão e 
usuários do 
Serviço 

- Participação 

no Seminário; 

- Exposição e 

venda dos 

Artesanatos 

confeccionados 

Sem 
encaminhamentos. 
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Direitos 

Humanos 
pelos usuários 

(Apoio e 

Intensivo 

Jaboatão); 

- Apresentação 

da Percussão. 

15/1
2 

Capacitação 
para execução 
do formulário 
de 
acompanhame
nto e 
construção de 
indicadores. 

CEFOSP
E 

SDSCJ/ 
SEPOD 
(Alexandre 
Cardoso, 
Rebeca 
Benevides e 
Priscila 
Linhares); 

Coord.Téc – 
Monalisa Acioli, 
Supervisão 
Jeane Tonéo e 
Técnica Social 
do Intensivo 
Jaboatão 
Cristina 
Chagas; 
Supervisão 
Chistiane Tadu 
e as Técnicas 
Sociais do 
Apoio Jaboatão 
(Dayula e 
Nathalia); 

Supervisão 
Marina Félix e 
Técnicos 
Sociais do 
Intensivo Cabo; 
Técnica Social 
do Apoio Cabo 
(Juliana 
Falcão); 

- Apresentação 

do Formulário 

de 

Acompanhame

nto e 

Construção de 

Indicadores; 

- Orientação 

para o 

preenchimento 

pelos Técnicos 

do formulário; 

- Prazos para 

preenchimento

s; 

- A importância 

do consolidado 

do PIA para 

pesquisas 

futuras e traçar 

um perfil do 

usuário. 

 

 

- Os formulários têm 
que ser alimentado 
todo mês; 

- Será validado a 
partir de 
Janeiro/2016; 

- A planilha 
(formulário) 
qualitativa será 
monitorada pela 
SDSCJ; 

- Em dezembro já é 
para ir 
experienciando o 
instrumental e 
dialogando sobre; 

- Realizar conversa 
com as executoras 
para solucionar 
pendências que 
prejudiquem o 
preenchimento do 
formulário. 

 

 

 

 

 

19/1
2 

Palestra  
Auditório 
do IMIP 

Equipes do 
Programa 
ATITUDE 
(Recife, Cabo e 
Jaboatão) 
SEPOD – Malu 
Freire e Priscila 
Linhares e 
Usuários dos 
Serviços. 

Diálogo com 

Antônio 

Lancetti e 

lançamento de 

seu Livro 

“Contrafissura 

e Plasticidade 

Psíquica”. 

Sem 
encaminhamentos 

21/1
2 

Capacitação 
dos 
Manipuladores 
de Alimentos 

Apoio 
Jaboatão 

Equipe Apoio 
Jaboatão 
(Coord. Téc. 
Apoio Aiala 
Souza; 
Supervisão 
Apoio Chistiane 

- Trabalhar a 

importância do 

Manipulador de 

Alimentos e 

suas 

atribuições; 

- Ter um próximo 
encontro 
posteriormente. 
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Tadu; Aux. 
Cozinha Apoio 
Vânia, Adriana 
e Juvanery e 
ASG: Angela); 
e Equipe 
Intensivo 
Jaboatão 
(Coord. Téc. 
Monalisa Acioli; 
Supervisão 
Jeane Tonéo; 
Aux. Cozinha 
Claudia Lins, 
Claudia Xavier 
e Maria José, 
ASG: 
Lucicleide e 
Adm: Glecia 
Reis) 
Nutricionista : 
Arícia Medeiros 

- Higiene 

pessoal; 

- Cuidados 

necessários 

desde o lavar 

as mãos à 

manipulação 

dos alimentos; 

- Equipamento 

de Proteção 

Individual; 

- Prevenção de 

Acidentes; 

- Controle de 

Qualidade dos 

alimentos;  

- 

Armazenament

o de alimentos. 

22/1
2 

Reunião de 
Referência 

SEPOD 

Coordenações 
Técnicas dos 
Núcleos Cabo 
e Jaboatão e 
Priscila 
Linhares 
(Coordenadora 
Técnica de 
Gestão - 
SEPOD) 

- Repasse da 

última reunião 

com a 

executora;  

- Contexto atual 

da situação dos 

funcionários 

nas Unidades 

do Cabo e de 

Jaboatão; 

- Aumento no 

número de 

atestados/ 

licenças 

médicas dos 

profissionais/ 

processo de 

adoecimento 

das equipes; 

- Dificuldades 

por carência de 

materiais/ 

utensílios/ 

equipamentos/ 

estrutura 

adequada nas 

Unidades; 

- A escala reduzida 
não será autorizada 
por ausência de 
aparato legal. 
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-Escala 

reduzida 

(rodízio); 

- Atrasos de 

salário; 

- Questões 

diversas do 

funcionamento 

das Unidades. 

 

29/1
2 

Reunião para 
repasse com 
Priscila 
Linhares  

SEART 

Monalisa Acioli 
(Coord. 
Técnica 
Intensivo 
Jaboatão) e 
Priscila 
Linhares (Ex 
Coord. Técnica 
do Intensivo 
Jaboatão e 
atual Coord. 
Técnica de 
Gestão – 
SEPOD/SDSC
J)  

- Repasse de 

informações 

diversas sobre 

a Unidade; 

- Manutenção e 

estrutura física 

do espaço – 

Necessidades; 

- Perfil dos 

profissionais; 

- Realidade/ 

panorama da 

Unidade – 

Funcionamento

. 

 

- Verificar com o 
IEDES situação 
atual com relação 
aos vigias que se 
encontram 
afastados pela 
previdência.  

 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

02/12 
Reunião de 
Gestão 

Intensivo  

Coordenadora 
Técnica - Priscila 
Linhares, 
Supervisora- 
Jeane Tonéo 

- Discussão de Pauta  

- Repasse de Informações 
sobre o serviço; 

Sem encaminhamentos. 

02/12 
Reunião 
Técnica  

Intensivo 

Coordenadora 
Técnica Priscila 
Linhares, 
Supervisora- 
Jeane Tonéo e 
Toda Equipe 

- Informes; 

- Apresentação da 
Supervisão (Jeane Tonéo) 
e da Técnica de Qualidade 
de Vida (Rosalia Silva) e 
despedida da 

 

- Lista de usuários que 
participarão do 
Seminário na FAFIRE; 

- Definir horário da 
Técnica de Qualidade de 
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Coordenação Técnica 
(Priscila Linhares) 

- Estudo de Casos para o 

Aluguel Social; 

- Mudança da próxima 

reunião para diálogo com 

o IEDES; 

- Lista com usuários para 

participar do Seminário 

Estadual - Interface da 

Política de Drogas nos 

Direitos Humanos; 

- Discussão sobre os 

horários de troca de 

plantão; 

- Confraternização. 

Vida, incluído os finais 
de semana. 

 

09/12 
Reunião 
Técnica 

Intensivo 
Supervisora- 
Jeane Tonéo e 
Toda Equipe 

- Elaboração de pauta 
para reunião com o 
IEDES, SEPOD e 
trabalhadores dos 
Núcleos Cabo e Jaboatão; 

- Repasses de plantão; 

- Falta de comunicação do 
plantão; 

- Dificuldades de 
relacionamento; 

- Quebra de Regras dos 
usuários; 

- Curso de Garçom – 
PRONATEC/ SESC. 

- Seguirá para reunião 
no Cabo (Supervisão, 
Motorista e Adm.); 

- Definição quanto às 
regras/limites;  

- Levantamento dos 
usuários para inserção 
no curso do 
PRONATEC. 

16/12 
Reunião 
Técnica 

Intensivo 

Coordenação 
Técnica Monalisa 
Acioli, 
Supervisora 
Jeane Tonéo, 
Toda Equipe e 
Coordenação 
Técnica de 
Gestão 
SEPOD/SEDSCJ 
(Priscila Linhares) 

- Boas-vindas a nova 
Coordenação Técnica – 
Monalisa Acioli; 

- Escalas reduzidas; 

- Convênio 41; 

- Troca de horário de 
educadora; 

- Capacitação com 
Lancetti; 

- Registro da reunião; 

- Armários dos usuários; 

- Importância da 
comunicação; 

- Fazer inscrição dos 
interessados em 
participar da palestra 
com Lancetti; 

- Criação de um livro de 
pauta para as reuniões; 

- Em janeiro o relato da 
reunião passará a ser 
digitado; 

- Modificação do local 
dos armários dos 
usuários; 

- Será revisto o atual 
modo de funcionamento 
das ligações dos 
usuários. 
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- Imprevistos, faltas, 
trocas, folgas; 

- Organização do Espaço; 

- Ligações telefônicas dos 
usuários. 

16/12 
Reunião com 
o Turno da 
Noite 

Intensivo 

Supervisora - 
Jeane Tonéo, 
Cuidadora 
Ivaneide; 
Motorista 
Erisvaldo e Vigia 
Jones 

Repasses de plantão; 

- Falta de comunicação do 
plantão; 

- Dificuldades de 
relacionamento entre o 
plantão. 

Sem encaminhamentos. 

21/12 
Reunião com 
o Turno da 
Noite 

Intensivo 

Coordenadora 
Monalisa Acioli e 
plantonistas 
(Cristiane, 
Dayane e Silvio) 

- Situação atual do 
plantão. Sem encaminhamentos. 

23/12 
Reunião 
Técnica 

Intensivo 

Coordenação 
Técnica Monalisa 
Acioli, 
Supervisora 
Jeane Tonéo e 
Toda Equipe 

- Informes; 

- Repasse das devolutivas 
referentes a pauta da 
reunião com o IEDES, 
Secretaria e os 
trabalhadores dos 
Núcleos Cabo e Jaboatão. 

 

30/12 
Reunião 
Técnica 

Intensivo 

Coordenação 
Técnica Monalisa, 
Supervisora- 
Jeane Tonéo e 
Toda Equipe 

- Informes; 

- Salário; 

- Formulário de 
Indicadores; 

- Dificuldades da equipe; 

- Programação de 
Atividades; 

- Sensibilização das 
famílias; 

- Fluxo do data-show entre 
Apoio e Intensivo; 

- Fluxo de ligações dos 
usuários; 

- Furtos; 

- Ceia de réveillon – 
cardápio. 

- Verificar as condições 
das duas balanças que 
existem no Apoio; 

- Levantamento de 
novas propostas para os 
grupos/ oficinas 
ofertadas no Serviço;  

- Será discutido com a 
gestão do Apoio sobre o 
fluxo do data-show nas 
duas Unidades. 

30/12 
Reunião com 
o Turno da 
Noite 

Intensivo 

Coordenação 
Monalisa Acioli e 
os plantonistas 
(Ivaneide, 
Erisvaldo e Jones) 

- Situação atual do 
plantão. 

- Sem 
encaminhamentos. 
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c. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 

DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCAL 
PARTICIPANTE
S 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTO
S 

17/12 

Reunião 
com a 
Executora 
e 
Secretaria 

IEDES 
(Dantas 
Barreto
) 

Coordenações de 
Jaboatão e Cabo 
(Atitude), Ana 
Paula e Angélica 
(IEDES), Priscila 
e Sandrielle 
(SEPOD/SDSCJ)  

Retorno da 

reunião 

ocorrida com 

os 

trabalhadores:  

- Escala 

reduzida; 

- Folha de 

ponto dos 

funcionários; 

- 

Funcionament

o dos Serviços; 

- Atraso 

salarial, 

passagens – 

paralelo com 

legislação 

trabalhista; 

- Previsão para 

pagamento 

dos 

funcionários; 

- Hora-extra; 

- Compra de 

hortifrútis no 

período de 

recesso dos 

fornecedores; 

- Entrega do 

contrato de 

trabalho da 

- Colocar em reunião 
com as equipes a não 
autorização da escala 
reduzida por ausência 
de aparato legal; 

- Será confirmada data 
para entrega dos 
contratos de trabalho 
que faltaram; 

- Possibilidade de 
marcação de reunião 
com o Departamento 
de Pessoal do IEDES 
para tirar dúvidas das 
equipes; 

- A ida de 
representante do 
IEDES (Angélica) na 
capacitação com a 
nutricionista; 

- As coordenadoras 
receberem quantia do 
IEDES para realizar 
compra de hortifútis no 
CEASA.  
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maioria dos 

funcionários. 
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8. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

a.DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 

 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES 
INTERNAS 

02 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 03 

REUNIÃO INTERSETORIAL 00 

ESTUDO DE CASO 31 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
EXTERNOS 

02 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 00 

TOTAL 38 

 

 

 

 

 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS DE DEZEMBRODE 2015 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA TOTAL 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO 2 00 

REUNIÃO TÉCNICA DA 
EQUIPE 

4 05 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 
20 adolescente 

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

DIANTE 
N.I. 

M 0 8 9 11 5 1 0 34 

F 0 0 3 3 0 0 0 6 

TOTAL 0 8 12 14 5 1 0 40 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

1 1 2 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

0 0 0 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL / IDENTIDADE GÊNERO 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 

Heterossexual 

36 

Homossexual 

3 

Bissexual 

1 

Não informado 

0 40 

Travesti 

0 

Transexual 

0 0 

 

 

 

 

 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

14 

BRANCA 

5 

PARDA 

21 

AMARELA 

0 

INDÍGENA 

0 

 

40 

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 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

SITUAÇÃO 
SOCIOECONÔMICA 

TOTAL 

SEM RENDA 20 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 6 

½ SALÁRIO MÍNIMO 7 

1 SALÁRIO MÍNIMO 3 

2 SALÁRIO MÍNIMO 3 

3 SALÁRIO MÍNIMO 0 

ACIMA DE 3 SALÁRIO 
MÍNIMO 

0 

NÃO INFORMADO 1 

TOTAL 40 

 

TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 33 

ÁLCOOL 2 

MACONHA 4 

COCAÍNA 0 

SOLVENTE 1 

TOTAL GERAL 40 
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TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA 
PRISIONAL 

TOTAL 

SIM 16 

NÃO 24 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 40 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR 
AGRESSÃO FÍSICA 

0 

DESLIGAMENTO POR 
SOLICITAÇÃO 

4 

DESLIGAMENTO POR 
ABANDONO 

2 

RELAÇÃO SEXUAL 0 

USO DE DROGAS 0 

CONCLUSÃO DO PIA 0 

AVALIAÇÃO TÉCNICA 4 

OUTROS 0 

TOTAL 10 

  

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 31 

NÃO 9 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 40 
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TABELA IX - ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificativa: No mês passado houve mudança de configuração do grupo 
família, com o objetivo de tentar atender um maior número dos familiares, 
mudando o dia do grupo para o final de semana. No entanto, mesmo assim 
percebemos que o número de familiares presentes nas visitas foi mínimo. Esse 
mês iniciou-se o retorno do grupo para dia de semana. Todavia, o problema 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA – 04 

GRUPO PSICÓLOGO 16 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 5 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 4 

TOTAL 25 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA – 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 95 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 179 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 21 

TOTAL 295 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 50 

ATENDIMENTO À 
FAMÍLIA 

30 
42 

GRUPO FAMÍLIA 4 2 
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persiste. Foi possível ter apenas um grupo família e uma culminância. Essa sim, 
contou com a presença de um número significativo de familiares. 

AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 21 

VISITA DOMICILIAR     00 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E 
ACOLHIMENTO DE NOVOS USUÁRIOS 

11 

SAÍDA TERAPÊUTICA 17 

ASSEMBLÉIA 02 

OUTROS/QUAL 00 

TOTAL GERAL    34 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 3 

CREAS 0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
(TRANSFERÊNCIA) 

0 

ALUGUEL SOCIAL 0 

CONSELHO TUTELAR 1 

OUTROS 0 

TOTAL 4 

 

 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 0 

PSF/UBS 11 

CTA 0 

CAPS II 0 

CAPS III 0 

CAPS Adi 0 
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CAPS AD 2 

EMERGÊNCIA 
PSIQUIÁTRICA 

0 

POLICLÍNICA 0 

HOSPITAL GERAL 0 

UPA 0 

OUTROS 0 

TOTAL 13 

 

 

 

DEMAIS POLÍTICAS 
SETORIAIS 

QUANT. 

DELEGACIA 1 

DHPP 0 

JUDICIÁRIO 0 

MINISTÉRIO PÚBLICO 0 

GOVERNO PRESENTE 2 

RETIRADA DE 
DOCUMENTAÇÃO 

5 

INSS 2 

AGÊNCIA DO TRABALHO 5 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 0 

ONG 0 

OUTROS? 0 

TOTAL: 15 

 

INCLUSÃO 
SOCIOPRODUTIVA 

NOVAS 
INCLUSÕES 

QUANT. 
Inseridos nos 

meses 
anteriores 

EDUCAÇÃO FORMAL 1 5 

CURSO 
PROFISSIONALIZANTE 

5 0 

TRABALHO FORMAL 0 1 
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TRABALHO INFORMAL 5 15 

OUTROS 5 0 

TOTAL: 16 21 

 
8. Aluguel Social-Núcleo Jaboatão– DEZEMBRO / 2015 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL 

SOCIAL 

Modalidade segue com atividades previstas em TR do Programa 

ATITUDE, a Equipe Técnica do Aluguel Social (Técnica Social e o Motorista) tem 

participado das Reuniões Técnicas de modo quinzenal; realizado visitas 

domiciliares; articulações com rede de saúde e proteção social; e prestado 

suporte no processo de inserção de 02 usuários (ALEXSANDRO FRANCISCO 

e JOSÉ RODRIGO), que serão inseridos através do Núcleo Recife.  

No dia 07/12/2015 foi realizada reunião no Intensivo Jaboatão para 

discussão da inserção dos usuários no aluguel social, participando as Técnicas 

de Referências e Supervisão, juntamente com a Equipe Técnica do Aluguel 

Social do Núcleo Recife e Cabo/ Jaboatão. 

Dialogou-se sobre o atual panorama das inserções do Núcleo Jaboatão 

dos Guararapes, que no momento está aguardando posicionamento da 

Executora IEDES para reinicialização das inserções do Aluguel Social, o que 

prevê meados de Janeiro/2016.  

Após discursão sobre cada caso, ficou como encaminhamento um 

encontro com a equipe Técnica do Aluguel Social Recife e os usuários do Núcleo 

Jaboatão, focando a inicialização do acompanhamento para inserção no Aluguel 

Social. Para além, houve uma entrevista inicial como forma de apresentação da 

proposta da inserção de cada usuário no benefício.  

No dia 16/12/15, no Intensivo Mulher – Recife, realizou-se um novo 

atendimento aos usuários, nesse momento a Equipe Técnica do Aluguel Social 

Jaboatão participou do atendimento a princípio, ficando, posteriormente, a 

Equipe do Núcleo Recife com o planejamento dos usuários, trabalhando o 

instrumental para organização no momento da inserção. O instrumental trouxe 
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itens para inserção, além de planejamento dos meses de janeiro e fevereiro, 

contendo os eixos: Família, Saúde, Educação, Geração de Renda, Relação com 

uso, entre outros. 

Em relação ao usuário KLEBERMIGUEL, o mesmo segue inserido com 

familiares, inicializando os encaminhamentos para o término do seu Aluguel 

Social. 

Foram trabalhados os seguintes eixos com os usuários: 

  

9.1. Família: 

 

Usuário KLEBERMIGUEL segue com vínculos fortalecidos com filhos. 

Através das redes sociais, localizou familiares no Rio Grande do Sul e 

ultimamente tem mantido contato com irmãos, com os quais não falava há mais 

de 20 anos. 

Já os usuários que serão inseridos em Recife, nos atendimentos foram 

destacados a importância dos vínculos familiares para estruturação de novos 

projetos de vida. Trazido a necessidade da mediação de conflitos com familiares, 

em especial o usuário ALEXSANDRO FRANCISCO. 

 

9.2. Saúde: 

 

Usuário KLEBERMIGUEL e seus filhos estão com demandas de Clínica 

Médica, Oftalmologia, Otorrino e Odontologia encaminhadas através da 

Estratégia de Saúde da Família do bairro de Barra de Jangada. Usuário traz 

satisfação para com resolução e encaminhamentos das suas demandas de 

saúde, juntamente com dos seus filhos. 

 

9.3. Inserção Sócia Produtiva: 

 

Usuário KLEBERMIGUEL segue trabalhando com a manutenção de 

aparelhos eletrônicos, conseguido reservar economias, na medida em que se 

aproxima do término do aluguel social.  
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Já os usuários a serem inseridos em Recife, estão sendo estimulados à 

inserção no mercado de trabalho formal ou informal. 

 

9.4. Cultura, Esporte e Lazer: 

 

Usuário KLEBER MIGUEL segue com atividades em Família, como visita 

a familiares e passeios em parques e praças. Teve, esse mês, convite de clientes 

para seus filhos frequentarem espaço de lazer dos imóveis destes, como piscina 

e campo de futebol. 

9.5. Educação: 

Usuário trouxe possibilidade dos filhos seguirem para Escola Integral de 

Jaboatão dos Guararapes. A técnica do Aluguel Social segue aguardando 

devolutiva da articulação para matrícula.  

Em relação aos usuários a serem encaminhados para Núcleo Recife, 

apenas ALEXSANDRO FRANCISCO apresenta desejo em retomar os estudos. 

 

9.6. Assistência Social: 

Repassado para usuários a serem inseridos orientações referentes 

CADÚNICO e ACESSUAS. 

 
9.7. Avanços e desafios 

Fortalecer pactuação com Núcleo Recife, além do desafio em inserir 

usuários através do Núcleo de origem, favorecendo a importância do território, 

além da articulação com a rede socioassistencial. 

Atividades descritas remetem importância da modalidade para 

continuidade do PIA dos usuários que apresentam perfil para inserção, levando 

em consideração monitoramento Técnico em meio sócio comunitário, reforçando 

potencialidades dos usuários e autonomia junto a rede. A Equipe Técnica segue 

aguardando devolutiva da Executora, remetendo fragilidades das inserções não 

estarem partindo do Núcleo Jaboatão. 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 
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GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  10  01 

VISITA TÉCNICA NA 
RESIDÊNCIA 

20 08 

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 
SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 10 
Beneficiados 

06 

Justificativa: No momento estamos apenas com um usuário inserido no 
Aluguel Social. Todavia, há uma previsão de retomada do Aluguel Social de 
Jaboatão a partir do mês de março. 

USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 
(MÊS/ANO) 

MOTIVO DE 
DESLIGAMENTO 

NO DE VISITAS 
REALIZADAS NO 
MÊS 

Kleber Miguel 

Kley 
14.01.2015 

Em 

Acompanhamento 
08 

 

 

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Enquanto proposta de serviço de Acolhimento Institucional, o Centro de 
Acolhimento Intensivo Jaboatão continua garantindo a proteção 
integral/abrigamento e atendimento a usuários de drogas com vínculos familiares 
fragilizados ou rompidos, com grande exposição a violência, que vivenciem 
situações de ameaça e conflitos decorrentes do uso de crack e/ou outras drogas, 
oferecendo um ambiente favorável ao (re)estabelecimento de vínculos e a 
ressocialização do usuário. Bem como, permanece desenvolvendo suas 
atividades cotidianas organizadas em consonância com os princípios, as 
diretrizes e os objetivos da Política Nacional da Assistência Social. 

 
Considera-se necessário destacar a aproximação e suporte que a 

Executora (IEDES) tem realizado para com a Unidade, no sentido de procurar 
meios para solucionar as demandas, principalmente, no que se diz respeito às 
estruturais, de material de consumo, equipamentos e utensílios que estão 
pendentes. Almejamos que seja possível, de maneira efetiva, dar resolutividade 
a essas questões.  

 
Salienta-se o comprometimento da equipe técnica, que apesar da 

mudança na gestão e algumas dificuldades estruturais, continua com o 
compromisso e a responsabilidade de acolher de forma humanizada os usuários 
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que são inseridos no serviço e, assim sendo, 2015 é termina do melhor modo 
possível. 

 
Findando, gostaria de parabenizar Malu Freire, tendo a certeza que essa 

nova e nossa superintendente nos representa e desenvolverá um trabalho digno 
e sério de condução do Programa Atitude e na Política de Drogas do Estado. Do 
mesmo modo, à Priscila Linhares, pelo espaço que hoje está ocupando, mérito 
de sua trajetória no Programa. Ponho-me, aqui, plena de gás para continuar e 
somar com o belo trabalho que era desenvolvido sob sua gestão. E, aproveito 
para me dizer grata pela aposta, confiança e convite, vindo da SDSCJ, para 
assumir a coordenação do Intensivo Jaboatão. Não medirei esforços para 
superar as expectativas. Avante, que 2016 nos espera.  
 

 

 

 

Manassés  
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11. ANEXOS 

 

 

Capacitação: Manipuladores de Alimentos 

Apresentação da Percussão e Exposição dos Artesanatos 
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Oficina de Culinária 

Aluguel Social: acompanhamento Material Didático do Curso de Garçom 

Palestra: Contrafissura e Plasticidade Psíquica – Antônio Lancetti 
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 Festa Natalina do Núcleo Jaboatão – Apoio e Intensivo 

 Comemoração do Natal 

Festa Natalina do Núcleo Jaboatão – Grupo de 

Samba 

Festa Natalina do Núcleo Jaboatão – Apoio e 

Intensivo 

Ornamentação do Espaço, realizado em oficinas. 
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Oficina: Esporte e Lazer 

 

 Comemoração do Réveillon 2016 
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