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

 

1. APRESENTAÇÃO 
 

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

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

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

ofertado.  

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 
 

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

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

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

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 
 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Jacqueline Oliveira 

SUPERVISÃO Juliana Falcão 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Caroline Miguel 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Márion Fraz 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Rayana Alves da Silva,  

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Viviane Cardoso 

TÉCNICO EM QUALIDADE DE VIDA Maria do Livramento  

EDUCADOR SOCIAL Adriana Borges 

EDUCADOR SOCIAL Alessandra Alves 

EDUCADOR SOCIAL Beltrand Gouveia 

EDUCADOR SOCIAL Cícero Evaldo 

EDUCADOR SOCIAL Jeferson Antônio  

EDUCADOR SOCIAL Maria Luciana   

EDUCADOR SOCIAL  Priscila Neves 

EDUCADOR SOCIAL Rosineide Felício 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Luciene Marluce 

AUXILIAR DE COZINHA Ana Marta 

AUXILIAR DE COZINHA Josefa Tatiana 

AUXILIAR DE COZINHA Maria Josineide 

SERVIÇOS GERAIS Edjane de França 

VIGIA José Antônio 

VIGIA Joel  Gomes 

VIGIA Lucio José 

VIGIA Valmir Batista 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
mailto:atitude.apoio.cabo@gmail.com
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4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS  
 

EQUIPE  FUNÇÃO  NOME  

I 

TÉCNICO SOCIAL Jacqueline Santos 

EDUCADOR SOCIAL Adroaldo Rocha 

MOTORISTA Cleison Cavalcante 

II 

TÉCNICO SOCIAL Rejane Maria  

EDUCADOR SOCIAL Maria Cicera  

MOTORISTA Lemuel Menezes 

 

5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

Horário  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

09:00  as 
09:20 

Bom dia 

Rosineide 

Bom dia 

Márion 
 

 
 
 

Reunião 
técnica 

Bom dia 

Livramento 

Bom dia 

Beltrand 
 
 
 
 

Livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livre 

 
10:30  as 

11:30 

Oficina de 
Alfabetização e 

letramento 

 
Rose 

 
Oficina 

Culinária 

 
Patrícia 

 
Grupo 

Informativo 

Carol 

 
Autoestima 

 
Márion 

 
15:00 as 

16:30 

 
 

Qualidade de 
vida 

 
Livramento 

 
 

 
 

Redução de 
danos 

 
Rayana 

 

 
 

Videoteca 

 
Adriana 

 
Oficina de 
esporte e 

cultura 

 
Alessandra 

 
Exercendo 
cidadania 

 
Viviane 

 
Grupo 

de 
família 

 
 

 
18:40 as 

19:00 

Boa noite 

 
Rayana 

 

Boa noite 

 
Viviane 

Boa noite 

 
Adriana 

Boa noite 
 

Alessandra 

Assembléia 
 

 
 
 

Livre 

 
 
 

Livre 

20:30 as 
21:30 

Livre 
 

Livre 

 
Livre 

Oficina 
Multicultural 

 
Livre 

 

 

Grupo Bom dia 

Facilitadores: Márion Fráz (Técnico Social em Psicologia), Caroline Miguel (Técnica 

Social em Serviço Social) Maria do Livramento (Técnica Social em Qualidade de Vida) 

e Beltrand Gouveia (Educador Social) e Rosineide Felício (Educadora Social). 

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

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

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Estimular/fomentar uma reflexão sobre o como acordar se motivando e, tentando também 

motivar o outro com falas e gestos que demonstrem o desejo de querer estar bem e fazer o 

seu ambiente, juntamente com os demais também se sentirem bem! Estimulou-se a reflexão 

de que o “simples” ato de desejar o “Bom/Bem” ao outro, logo pela manhã, pode vir a fazer 

diferença ao longo do dia. Foi-se refletido que o desejo ao outro, pode sim voltar pra si 

quando colocamos em prática não só no falar, mas também no olhar, no cuidar e ajudar para 

que os outros possam se sentir melhor e, consequentemente, ter um dia melhor. 

 

Grupo Boa Noite 

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

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

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

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

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

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

motivação para o dia seguinte. 

 

Oficina de alfabetização e letramento 

Facilitadora: Rosineide Felício (Educadora Social) 

Objetivo Geral: Proporcionar aos usuários o aumento do nível de letramento e alfabetização 

estimulando assim, seu retorno à rede escolar. 

Data: 05/12/2016. 

Atividade Realizada: Ortografia “Sinais de Pontuação”. 

Objetivo: Mostrar os sinais de pontuação e como são utilizados nas produções textuais. 

Ferramentas Metodológicas: Televisão, Pen drive, cadernos, lápis, borracha  e etc.  

Avaliação: Avaliamos positivamente a participação dos usuários, onde puderam tirar suas 

dúvidas sobre o assunto exposto.  

Data: 12/12/2016. 

Atividade Realizada: Exercícios Propostos Sobre Ortografia. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Analisar o aprendizado dos usuários através dos exercícios escritos. 

Ferramentas Metodológicas: Exercícios digitalizados, lápis, borracha e etc.  

Avaliação: Os usuários gostaram da atividade sugerida e corresponderam aos resultados 

esperados. 

Data: 19/12/2016. 

Atividade Realizada: Confecção de Cartazes com Tema “Natal”.  

Objetivo: Despertar a criatividade dos usuários com a simbologia do Natal.  

Ferramentas Metodológicas: Cartolinas, piloto, lápis de cor, régua e etc.  

Avaliação: A atividade foi muito positiva, pois os usuários trabalharam em equipe onde 

fazemos uma ressalva na criatividade dos mesmos. 

 

Oficina “Movimente-se” 

Facilitadora: Alessandra Alves (Educadora Social) 

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

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

aptidão. 

Data: 01/12/2016. 

Atividade realizada: Treino de Força, para iniciantes e intermediários. 

Objetivo: Apresentar as técnicas de alongamento e treino muscular para iniciantes e 

intermediários respeitando as características fisiológicas de cada um, bem como, adaptação 

de equipamentos e movimentos. 

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

pendrive, 01 garrafão de água e 01 pacote de copos descartáveis. 

Avaliação: Os usuários demonstraram interesse em aprender as técnicas para praticarem 

regularmente, e assim, conseguirem obter uma melhora do condicionamento físico. 

Data: 08/12/2016. 

Atividade realizada: Atividade lúdica (barra bandeira) 

Objetivo: Destacar a importância da coletividade para um resultado positivo, uma vez que 

esse tipo de jogo só pode ser realizado em equipe.  

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Ferramentas Metodológicas: 02 cones, espaço amplo (CRAS), 01 garrafão de água e 01 

pacote de copo descartáveis.  

Avaliação: Após a atividade, fizemos uma reflexão da importância de cada jogador para o 

sucesso da equipe no jogo, bem como, o respeito mútuo para se conviver com pessoas 

diferentes em um espaço coletivo. 

Data: 15/12/2016. 

Atividade realizada: Voleibol 

Objetivo: Apresentar o tipo de alongamento e aquecimento especifico para essa 

modalidade, bem como, as técnicas de jogo e posicionamento em quadra. 

Ferramentas Metodológicas: 01 bola de voleibol, 01 rede de vôlei, 01 garrafão de água e 

01 pacote de copo descartáveis. 

Avaliação: os usuários conseguiram perceber as suas falhas e dificuldades para aprimorar 

sua postura e técnica para um próximo jogo. 

Data: 22/12/2016. 

Atividade realizada: Treino de força, nível avançado. 

Objetivo: Destacar a importância dessa modalidade como ferramenta fundamental para 

uma melhora na qualidade de vida, tendo em vista que a contração muscular exige 

oxigenação no músculo que está sendo trabalhado e para isso o oxigênio que sai e entra no 

pulmão acaba sendo filtrado, melhorando a qualidade respiratória do usuário. 

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

pendrive, 01 garrafão de água e 01 pacote de copos descartáveis. 

Avaliação: Os usuários conseguiram avaliar que após algumas sessões de treino de força e 

com a diminuição da inalação de substancias químicas a atividade física contribui para 

amenizar os danos causados pelo cigarro, crack, cola, entre outros. 

 

Grupo Qualidade de vida  

Facilitadora: Livramento 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo Geral: Informar, clarificar e sensibilizar os usuários sobre questões de saúde, 

podendo orientá-los desde a higiene pessoal, como da saúde mental e psíquica. Abordando 

assim, diversos temas, desde cuidados básicos de higiene pessoal a doenças.  

Data: 01/12/2016. 

Objetivo: Esclarecer dúvida sobre AIDS e os sintomas, uma vez que hoje é o dia 

Mundial de luta contra a AIDS. 

Atividade realizada: Foi apresentado um vídeo com o Dr. Dráuzio Varella explicando e 

esclarecendo questões relacionadas à AIDS e os sintomas. Ao no final do vídeo abrimos o 

espaço para reflexão e discussão do tema citado acima. 

Ferramentas metodológicas: TV e vídeo (Doutor Dráuzio Varella). 

Avaliação: Observamos que os usuários estavam bem atentos demonstrando interesse pela 

temática, participando ativamente da discussão, o que gerou uma multiplicação de 

conhecimento. 

Data: 05/12/2016. 

Objetivo: Explicar e esclarecer o que é, e como se contrai as “Doenças Venéreas” além de, 

orientar enquanto formas de prevenção. 

Atividade realizada: Foi exibido um vídeo sobre as doenças venéreas, e em seguida 

fizemos uma roda de conversa sobre a temática citada acima, onde os usuários puderam 

além de, se colocar, tirar as dúvidas acerca das doenças venéreas.  

Ferramentas metodológicas: Vídeo (Dr. Roberto Marques).  

Avaliação: Observamos que o tema foi bem aceito pelos usuários que demonstraram 

interesse de saber e conhecer as doenças venéreas e a forma de prevenção. 

Data: 12/12/2016. 

Objetivo: Esclarecer os usuários sobre assuntos relacionados Cirrose Hepática que são de 

interesse dos usuários e necessidade do espaço. 

Atividade realizada: Foi colocado um vídeo no qual Dra. Juliana Ramos explicava, 

mostrava os sinais, sintomas, diagnóstico do tratamento da Cirrose Hepática. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo Dra. Juliana Ramos 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: Observamos que grande parte do conteúdo passado era de total 

desconhecimento dos usuários que se mostraram bastante surpresos. 

Data: 19/12/2016. 

Objetivo: Refletir com os usuários sobre as complicações Cardíacas: causas, sintomas, 

tratamento e prevenção. 

Atividade realizada: Foi exibido um vídeo sobre as complicações Cardíacas. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo Dra. Juliana Ramos. 

Avaliação: Observamos que os usuários conseguiram refletir e entender as causas, 

sintomas e principalmente a prevenção das doenças coronárias. 

 

Grupo Informativo  

Facilitadora: Caroline Miguel (Técnica Social em Serviço Social) 

Objetivo Geral: Estimular o conhecimento da dinâmica social, seja no município, Estado, 

país ou mundo, tendo em vista a marginalização que os usuários são submetidos, 

reconhecendo o valor do conhecimento na sociedade atual. 

Data: 08/12/2016. 

Atividade realizada: Discussão sobre violência contra a mulher. 

Objetivo: Discutir os diversos tipos de violência e os espaços e políticas de proteção. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa.  

Avaliação: Contamos com a participação de nove usuários, iniciando com a apresentação 

dos marcos legal, pontuando a Lei nº 13.104 que estabelece o feminicídio como um tipo de 

homicídio qualificado, incluindo-o no rol dos crimes hediondos. Conversamos, também, 

sobre o que é violência, com uma discussão sobre os tipos em que ela se apresenta, desde 

a violência física a violência psicológica, nas suas muitas expressões, pontuando, por fim, os 

espaços de proteção do município. 

Data: 15/12/2016. 

Atividade realizada: Identidade de Raça / Cor. 

Objetivo: Trabalhar a construção de identidade de raça 

Ferramentas metodológicas: Vídeos, textos e roda de conversa. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: Foi realizada a exibição do vídeo “Como se dá o racismo no Brasil”, do coletivo 

“Levante Negro” que traz dados sobre os reflexos do racismo em nosso país. Pudemos 

trabalhar que nenhuma cor ou raça é superior às outras, pontuando nossa Constituição 

Federal que nos coloca em igualdade diante da lei. Trabalhamos a noção de respeito às 

diferenças, sejam elas de raça, cor, identidade de gênero, ou escolha religiosa. 

Data: 29/12/2016. 

Atividade realizada: Técnica da capsula do tempo. 

Objetivo: Refletir sobre o ano vivenciado, fazendo prospectos para o ano que se iniciará. 

Ferramentas metodológicas: Canetas, papel ofício, fita adesiva colorida, tesoura e uma 

garrafa pet. 

Avaliação: A técnica teve uma boa adesão dos usuários, que refletiram sobre as 

construções que cada um havia feito durante este ano de 2016, realizando a formulação de 

uma carta para si. Alguns fizeram cartas em duplas, num projeto de vida conjunto, trazendo 

boas reflexões sobre as escolhas diárias, colocando que nós formamos e seguimos nossos 

próprios caminhos. 

 

Grupo Auto Estima  

Facilitadora: Márion Fraz (Técnico Social em Psicologia) 

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

de habilidades, aptidões e potencialidades. 

Data: 08/12/2016. 

Atividade Realizada: Roda de conversa sobre Preconceito e discriminação sexual. 

Objetivo: Provocar reflexão sobre o preconceito e discriminação sexual. 

Ferramentas metodológicas: roda de conversa. 

Avaliação: A discussão pode contribuir para uma maior vivencia critica entre eles.  

Data: 23/12/2016. 

Atividade Realizada: Discussão sobre a Confraternização dos usuários. 

Objetivo: Preparar junto com os usuários a Programação da confraternização. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: Os usuários puderam participar ativamente da programação da 

confraternização do Apoio. 

 

Grupo Exercendo a Cidadania 

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

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

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

o contexto atual em que estão inseridos. 

Data: 02/12/2016. 

Atividade realizada: Roda de diálogo sobre o respeito às regras do espaço e o bom uso do 

equipamento por parte dos usuários. 

Objetivo: O grupo teve como objetivo refletir com os usuários a necessidade que eles têm 

de preservar o espaço, bem como a relação de respeito com os funcionários independente 

da vinculação ou não. Tendo em vista que alguns usuários têm fugido do contrato de 

convivência e feito mau uso do espaço. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Atividade positiva no concerne ao debate que se estabeleceu em torno do tema, 

e aos questionamentos levantados, o que mostra que os mesmos estão conseguindo refletir. 

Data: 09/12/2016. 

Atividade realizada: Reflexão sobre 2016, o que construímos? 

Objetivo: Proporcionar um momento de reflexão com os usuários sobre o que eles fizeram 

durante o ano de 2016 para que suas vidas tomassem outro rumo que não fosse o uso de 

drogas, bem como o que eles fizeram enquanto cidadãos de direitos e deveres nesse 

período. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de diálogo 

Avaliação: A atividade mexeu bastante com o emocional dos usuários, pois muitos viram 

que se limitaram ao Atitude e não buscaram nada além do que o Programa oferece. 

Data: 16/12/2016. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Atividade realizada: Passado para os usuários um vídeo motivacional, sobre a importância 

do trabalho na formação da dignidade humana. 

Objetivo: Através de um vídeo sobre mercado de trabalho e inserção produtiva, refletimos 

junto a eles como o trabalho dignifica o ser humano e traz sensação de bem estar e dever 

cumprido. Mostrando como é importante ter seu dinheiro através de seu esforço próprio, e 

ter condições de suprir suas necessidades mesmo que de maneira informal. 

Ferramentas Metodológicas: Filme, Pen drive 

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

tema e ter entendido o contexto, fazendo com que alguns percebessem que nem para o 

mercado informal eles têm se interessado em ingressar para suprir suas necessidades. 

Data: 22/12/2016. 

Atividade realizada: Leitura do contrato de convivência na íntegra 

Objetivo: Tendo em vista as últimas transgressões ocorridas na casa, e a chegada de 

usuários de outros equipamentos, realizamos a leitura do contrato de convivência durante o 

grupo, já que muitos ainda insistem em verbalizar que não têm conhecimento deste contrato 

mesmo sabendo que os têm. 

Ferramentas Metodológicas: Contrato de convivência 

Avaliação: Atividade razoável, pois os usuários sempre questionam o conteúdo no contrato 

e discordam de alguns pontos, mas no final chegamos ao consenso de que a casa tem 

regras e precisam ser seguidas. 

Data: 29/12/2016. 

Atividade realizada: Roda de diálogo sobre as metas dos usuários para 2017 

Objetivo: Visando o término de 2016, refletimos com os usuários sobre o que eles planejam 

para o ano que se iniciará, sobre seus projetos de vida e de família e o que eles têm em 

mente para que tais projetos aconteçam. Traçando metas concretas para o ano que vem. 

Percebemos muitos ainda confusos, desejando resgatar a família, sair das drogas, mas sem 

conseguir projetar algo de concreto. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de diálogo 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Avaliação: Atividade positiva, muitos se perceberam parados no tempo, sem projetos além 

de “mudar de vida”, mas mudar de vida como? O que estamos fazendo para que essa 

mudança aconteça. 

 

Grupo: Redução de Danos 

Facilitadora: Rayana Alves 

Objetivo Geral do Grupo: Através do grupo promover o emponderamento dos usuários a 

respeito da política de redução de danos, para que eles possam montar estratégias que 

buscam minimizar consequências adversas do consumo desorganizado de substancias 

psicoativas levando em consideração seus aspectos biopsicossociais. 

Data: 06/12/2016. 

Atividade Realizada: Identificar uma Crise de abstinência a partir de uma cena da novela o 

“Clone”.  

Objetivo: Esclarecer o que é uma crise de abstinência.  

Ferramenta Metodológica: TV, vídeo do youtube, cadeiras. 

Avaliação: Visualizando a cena da novela o Clone, foi possível apontar alguns pontos da 

crise de abstinência, momento muito rico onde os usuários se viram e juntos pudemos falar 

de estratégias para passar por estas crises de abstinência de forma mais saudável.  

Data: 13/12/2016. 

Atividade Realizada: Redução de danos para usuários de inalantes/solventes.  

Objetivo: pensar em estratégias para reduzir os danos causados pela inalação de SPA’s, 

junto aqueles usuários que não desejam ou não conseguem parar o uso da droga. 

Ferramenta Metodológica: cadeiras. 

Avaliação: os usuários trouxeram suas experiências diante do uso de inalantes, onde juntos 

pudemos visualizar formas de reduzir os danos causados pela droga. 

Data: 17/12/2016. 

Atividade Realizada: O Crack e as formas de redução de danos. 

Objetivo: mostrar como praticar a redução de danos para os usuários de crack. 

Ferramenta Metodológica: vídeo do youtube, TV e pen drive. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Avaliação: os usuários falaram de suas experiências e visualizaram a redução como 

possibilidade positiva. 

Data: 27/12/2016. 

Atividade Realizada: O Álcool e estratégias de redução de danos. 

Objetivo: Informa redução de danos pra o uso de álcool.  

Ferramenta Metodológica: cadeiras. 

Avaliação: Como o álcool é uma droga lícita de fácil acesso e podemos discutir formas e 

práticas de realizar a redução de danos diante do uso.  

 

Grupo Família  

Facilitadores: Marion Fraz e Rayana Alves (Técnicas Sociais em Psicologia), Caroline 

Miguel e Viviane Cardoso (Técnicas Sociais em Serviço Social). 

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

referências familiares dos usuários acompanhados pelo Programa Atitude. 

Data: 03/12/2016 

Atividade Realizada: A família ideal. 

Objetivo: refletir como seria a família ideal e como minha família é. 

Ferramenta Metodológica: roda de diálogo e Cadeiras. 

Avaliação: Conseguimos provocar a reflexão de que a família ideal é a nossa família. 

Infelizmente não tivemos participação de famílias apenas usuários. 

Data: 10/12/2016. 

Atividade realizada: Exibição de vídeo Família a base de tudo. 

Objetivo: Refletir com os usuários sobre a importância da família na formação de cada 

indivíduo, tendo em vista que a maioria tem os vínculos familiares rompidos e/ou fragilizados 

pelo uso da droga, e que muitos mais foram parar nas drogas por conta da fragilidade da 

família quando ainda eram crianças. 

Ferramentas metodológicas: Pen drive, Tv. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Avaliação: Atividade bastante positiva, falar de família é sempre importante em qualquer 

momento. Traz aos usuários memórias muitas vezes perdidas pela vivência de rua e reaviva 

neles o desejo da reaproximação. 

 

Oficina de Culinária  

Facilitadores: Patrícia Barkokébas (Oficineira) 

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

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

profissionalmente através das oficinas. 

Data: 06/12/2016. 

Atividade realizada: pão de queijo 

Objetivo: proporcionar aos usuários uma alternativa de geração de renda, com a 

preparação de pão e queijo. 

Ferramentas metodológicas: leitura e orientação na execução da receita, além do 

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

plástica, rolo, ralo, forma, forno. Ingredientes usados na preparação: trigo, ovos, sal, açúcar, 

margarina, óleo, queijo parmesão, queijo mussarela, maisena, fermento biológico seco. 

Avaliação: Os usuários puderam aprender de maneira prática e rápida como fazer um pão 

de queijo, observando também a postura mediante a preparação da massa, tempo de 

fermentação, tempo de forno e modelagem, analisando também o custo e o valor pelo qual 

poderia ser vendido cada unidade. 

Data: 13/12/2016. 

Atividade realizada: pão de laranja com recheio de caramelo 

Objetivo: proporcionar aos usuários uma alternativa de geração de renda, com a fabricação 

de pão de laranja. 

Ferramentas metodológicas: leitura e apresentação da receita a ser elaborada, 

acompanhamento da execução feita pelos usuários. Foi utilizado os seguintes utensílios: 

bacia plástica, forma, faca, colher plástica, fogão, forno. Foram utilizados os seguintes 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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ingredientes: ovos, margarina, trigo, açúcar, óleo, sal, creme de leite, leite condensado, 

laranja, fermento biológico seco. 

Avaliação: Os usuários conseguiram compreender como se prepara o pão de laranja com 

recheio, além de, saber modelar, o tempo de fermentação, tempo de forno, o valor de custo, 

além de, saber o valor de cada unidade poderá ser vendido, e como deveria ser embalado. 

Data: 20/12/2016. 

Atividade realizada: Cupcakes natalinos e pavê 

Objetivo: proporcionar aos usuários uma alternativa de geração de renda, com a fabricação 

de cupcakes e pavê, que são ótimas opções para sobremesas natalinas. 

Ferramentas metodológicas: apresentação e explicação da preparação a ser realizado, 

acompanhamento da elaboração pelos usuários. Utensílios usados na preparação: fogão, 

forno, batedeira de bolo, panelas, formas de alumínio, colheres plásticas, bacias plásticas, 

Ingredientes usados: trigo, ovos, açúcar, margarina, leite em pó, leite condensado, creme de 

leite, biscoito Maria, uvas passas, frutas cristalizadas, pasta americana, laranja. 

Avaliação: Os usuários conseguiram compreender como se prepara e decora o cupcake e o 

pavê, além de, aprender a calcular o valor de custo, e saber o valor de cada unidade poderá 

ser vendida.  

Data: 27/12/2016. 

Atividade realizada: Pizza queijo e queijo com calabresa. 

Objetivo: Proporcionar ao usuário uma forma de geração de renda. 

Ferramentas metodológicas: apresentação da receita a ser elaborada e acompanhamento 

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

liquidificador, colher plástica, formas, fogão. Ingredientes usados na preparação: trigo, leite, 

ovos, margarina, açúcar, leite, óleo, extrato de tomate, cebola, alho, orégano, queijo 

mussarela, calabresa, fermento biológico seco. 

Avaliação: Os usuários conseguiram compreender como se prepara a pizza e aprender a 

calcular o valor de custo, e saber o valor de cada unidade poderá ser vendida. 

 

 Oficina de Esporte, Cultura e Lazer 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Facilitadora: Elaine Cristina (Educadora Social) 

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

e lazer. 

Data: 07/12/2016. 

Atividade realizada: Filme motivacional (a procura da felicidade). 

Objetivo: aumentar a motivação dos usuários para conseguir melhores resultados em sua 

trajetória de vida. 

Ferramentas Metodológicas: aparelho de DVD, filme e pipoca. 

Avaliação: Percebemos que conseguimos atingir o objetivo do grupo, uma vez que, os 

usuários verbalizaram suas metas para se obter uma melhor qualidade de vida. 

Data: 14/12/2016. 

Atividade realizada: oficina de dança 

Objetivo: Mostrar os diversos ritmos dança, para despertar nos usuários uma forma de 

diminuir o estresse, aumentar a autoestima e a qualidade de vida, visto que, através da 

dança são liberados hormônios que desencadeiam a sensação de prazer e bem estar.   

Ferramentas Metodológicas: Pen drive e TV. 

Avaliação: Após a atividade, fizemos uma avaliação do quanto a dança é importante para o 

corpo e a mente. 

Data: 21/12/2016. 

Atividade realizada: guerra de bexiga. 

Objetivo: trabalhar o contrato de convivência deixando os usuário ciente das regra da casa.  

Ferramenta metodológica: Bexiga água.    

Avaliação: bem avaliado, pois os usuários têm reforçado a pratica das regras do espaço. 

Data: 25/12/2016 

Atividade realizada: Vídeo motivacional (coragem, dedicação, medo e superação) e roda 

de diálogo. 

Objetivo: mostra para cada usuário história de superação para eu ele exerça suas atitudes 

com, mas responsabilidade.  

Ferramenta metodológica: pen drive, TV. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Avaliação: atividade bem aceita fazendo com que os usuários possa pensar em suas 

práticas,    

 

 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal – 50hs  

Oficina de Alfabetização e Letramento   03 - 12hs 

Oficina de Culinária 04 - 16hs 

Oficina de Esporte, Cultura e Lazer. 04 - 12hs 

Oficina Movimente-se  04 - 16hs  

Total - (Meta 50hs)  15 - 56hs  

 

 

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

6.1 Família – Concernente às famílias, ainda estamos realizando aquele trabalho de 

formiguinha, de reestruturação de vínculos com ligações sistemáticas, já que as visitas dos 

familiares são muito escassas ainda. Visitas domiciliares também vêm sendo realizadas no 

intuito de fortalecer e resgatar o que a droga destruiu na vida dessas pessoas. 

6.2. Saúde  

No decorrente do mês foram realizadas atividades multidisciplinares, contanto com suporte 

das educadoras, tendo realizado as seguintes atividades: aferição de pressão, IMC, 

temperatura, administração de medicação, atendimento e acolhimento aos usuários 

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

Foram realizados diversos encaminhamentos nos mais variados níveis de complexidade da 

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

Ortopedista Geral, Vascular, Neurologista, Ortopedista Joelho, Dermatologista, Psiquiatra, 

Pneumologista, Urologista, Mastologista, Geriatria, Cirurgião Geral, Raios-X, Ginecologista 

e Odontologia), Pré Natal, Centro de Testagem e Acolhimento (CTA) além de exames 

ambulatoriais (Hemograma, Sífilis, HIV, Hepatite B, Sumário de urina, entre outros, bem 

como, Hospital Mendo Sampaio, Hospital Oswaldo Cruz, 
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 CAPS-AD, PSF Rosário, PSF Vila Roca, PSF São Francisco II, PSF Charneca II, Hospital 

Dom Helder, UPA COHAB, Posto Médico Manoel Gomes, Maternidade de Padre Geraldo 

Leite Bastos, PSF Vila Roca, Policlínica Vicente Mendes Saúde da Mulher.  

 

6.3. Inserção sócia produtiva – Em relação a inserção sócio produtiva, temos conseguido 

inserir bastante usuários no mercado de trabalho informal, já que para o trabalho formal, 

necessitam de documentação mínima e a grande maioria não possui porque nunca tirou, ou 

porque perdeu fazendo uso de drogas pelas ruas aonde passam a maioria do tempo antes 

de procurarem o Programa, ou ainda os extraviam pelo uso abusivo nas ruas. 

6.4. Cultura, esporte e lazer 

Na oficina apresentada buscamos desenvolver atividades com base nos três eixos citados a 

cima, sendo assim, destacamos a importância do nível de aptidão e a disciplina exigida na 

prática do treinamento de força e futebol como ferramenta esportiva. Em relação ao eixo 

cultura resgatamos alguns jogos populares como barra bandeira, dono da rua e queimado 

que são atividades que geralmente a maioria dos usuários brincavam no período da infância, 

o que faz emergir recordações e sentimentos. Para o eixo lazer buscamos sempre estimular 

o planejamento de atividades, momentos e lugares que possam estar acessando de forma 

gratuita e livre do uso de SPA’s.  

6.5. Educação 

 Não desenvolvemos atividades especificas neste eixo levando em consideração que 

dezembro concluiu o ano letivo. Demos continuidade as atividades internas e lúdicas do qual 

estimula a escolaridade  

6.6. Assistência Social -  Enquanto equipamento da Assistência Social, temos 

desempenhado nosso papel no resgate da dignidade desses usuários, bem como dos 

projetos de vida que muitos não conseguem enxergar pela vivência de rua e muitas vezes 

pelo envolvimento coma criminalidade. O trabalho desenvolvido no âmbito da assistência 

social vai além dos acolhimentos e atendimentos individuais diários que são uma das 

prioridades do nosso serviço. Trabalhamos para compreender a complexidade de tais 

questões sociais para poder orientar, sensibilizar e direcionar em conjunto com nossos 
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usuários seus Planos de Atendimento Individual para melhor atender as necessidades de 

cada um, e ajudá-los a reinserção social e garantia dos direitos que em sua maioria estão ou 

foram já violados. 

 

 

7. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 
 

 Relatório Qualitativo – Atitude nas Ruas 
Dezembro/2016 

 
 
1. Atendimento individual 

No mês referenciado, o Atitude nas Ruas (ANR) operou no contexto de risco 

psicossocial e uso de substâncias psicoativas (SPA´s) com a perspectiva de 

acompanhamento de usuário no território, intensificou-se as estratégias de sensibilização na 

redução de danos, levando em conta o tempo e a escolha em relação ao consumo de 

drogas utilizadas pelos usuários. 

Assim, atuamos de maneira lúdica com o fomento de roda diálogos nas comunidades, 

focalizando os grupos de jovens e adultos. Essas ações possuem como objetivos o trabalho 

com questões dos direitos e deveres do cidadão, como também a ampliação do debate 

sobre a cidadania e prevenção da violência e uso de SPA´s. Dessa forma, foi possível 

identificar demandas de usuários nos territórios com a possibilidade da realização de 

acompanhamento in loco. Desta forma, inserimo-nos no contexto familiar destes sujeitos 

para melhor intervir na reinserção social destes usuários e no fortalecimento dos vínculos 

familiares. 

Ainda, intensificamos a (re) construção dos PIAs (Plano Individual de Atendimento) no 

território e a sensibilização dos usuários para o retorno ao serviço, tendo em vista a redução 

de danos e os cuidados necessários para o público em tela. 

Foram realizadas ações de busca ativa e visitas domiciliares de usuários que não 

estavam frequentando o serviço. O Atitude nas Ruas avaliou o contexto de vulnerabilidade e 
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risco, e as condições de vida desses usuários e acolheu suas demandas, priorizando os 

encaminhamentos para a rede de saúde e assistência do município, e o acolhimento para 

Atitude Apoio Cabo e Intensivo Jaboatão como medida protetiva e reconstrução do PIA 

(Plano Individual de Atendimento).  

2. Abordagem nas ruas 

Foram realizados ações sistemáticas de abordagem de rua na praia, praça, orla e 

quiosque de Gaibu e Suape, bar dos Engenhos (Centro do Cabo), Praça da Estação, bem 

como na sala de espera do CRAS da Charnequinha e Charneca, e nos Postos de Saúde da 

Família (PSF) de Nossa Senhora Ó, Charneca, com entrega de insumos (preservativos 

masculinos e gel lubrificantes) e panfleto, visto a divulgação do Programa com indivíduos e 

grupos. Foram utilizadas rodas de diálogo que tiveram como tema a redução de danos e uso 

de substâncias psicoativas.  

  As abordagens e rodas de diálogos foram intensificadas na Praça dos Eucaliptos em 

Pontes dos Carvalhos, onde é possível encontrar um público em potencial para o Programa, 

em Pontezinha, no bairro da COHAB e no Centro do Cabo. 

As referidas ações possibilitaram a divulgação e visibilidade do Programa, 

estabelecendo um vínculo com a população in loco, com sujeitos multiplicadores de 

informações, além de possibilitar o encaminhamento de novos usuários para o serviço. 

3. Mapeamento do Território 

No mês atual realizamos mapeamento nos bairros do Alto da Bela Vista, Alto de 

Santa Rosa em Ponte dos Carvalhos e na COHAB, na perspectiva de conhecer mais de 

perto a dinâmica da localidade, os equipamentos, as instituições e possíveis parcerias que 

possam potencializar as nossas ações nos locais mencionado. 

O Mapeamento se faz necessário para que seja realizado um serviço qualificado, 

eficiente, e com conhecimento prévio para a realização das nossas ações nos territórios. 

Podemos vê-lo como um produto de uma rede de atores sociais num espaço geográfico em 

seus métodos de organizações diversas. 
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4. Articulação com a rede 

Algumas articulações foram realizadas de forma sistemática, tendo em vista uma 

maior parceria com os serviços da rede SUS e SUAS, possibilitando um trabalho em 

conjunto com os usuários atendidos no território. Foi possível viabilizar a resolução e 

garantia de direitos dos usuários em vulnerabilidade e risco social.   

Nesse mês conseguimos realizar articulações com o CRAS e CREAS de Ponte dos 

Carvalho, o CAPS/AD, Hospital Mendo Sampaio (HMS), Hospital Correia Picanço (HCP) e 

Hospital Agamenon Magalhães (HAM), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Conselho 

Tutela, Unidades de Saúde e Escolas de Ponte dos Carvalhos, Pontezinha e Centro do 

Cabo. 

Realizamos ainda, articulação com o CRAS, PSF da charneca e Nossa Senhora do 

Ó, CRAS da Charnequinha, CRAS (Gaibu), centro de Testagem e Aconselhamento em DST 

e AIDS (CTA). 

Desta forma, foi possível realizar encaminhamentos dos usuários e seus familiares 

nos devidos serviços e nas várias demandas, como também, debater a resolutividade dos 

casos e firmar acompanhamento sistemático em conjunto com o intuito de viabilizar o 

acolhimento destes indivíduos e famílias de maneira Inter setorial. 

Entendemos que essas ações são essenciais para o desenvolvimento a efetivação de 

um trabalho em conjunto e ativo.  

 

5. Palestras/seminários 

Foi realizada palestra no CRAS da Charnequinha e no PSF de Nossa Senhora do Ó 

(Ipojuca), objetivando a temática sobre drogas e a divulgação do Programa nos referidos 

territórios. 

 Foi possível dialogar sobre a realidade da comunidade, visto a violência, os altos 

índices de CVLI, e uso de substâncias psicoativas.  

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Essa ação potencializou a comunidade a se perceber e atuar enquanto agente 

multiplicador, levando-os a refletir e dialogar sobre a temática em questão. Além de 

identificar demandas para ações de busca ativa e possíveis acompanhamentos.   

Participamos conjuntamente com a equipe do Atitude Apoio e Intensivo Cabo da 

Palestra com a temática LGBT. A mesma proporcionou a desmistificação de alguns mitos 

relacionada ao entendimento sobre transexual idade e outros aspectos ligados a 

sexualidade. 

A palestra foi enriquecedora no sentido de trazer informações e conhecimentos, 

proporcionando tirar as duvidadas mais frequentes, rever a linguagem do senso comum e 

determinadas ações negativas que praticamos no cotidiano. 

 

6. Oficinas educativas 

No mês corrente, realizamos duas Oficinas Socioeducativas de Capoeira e Percussão 

na Praça dos Eucaliptos em Ponte dos Carvalhos, com o Grupo de Capoeira Dendê Marou 

(nosso convidado). Nessas ações, aproveitamos o público usuário do local para participar 

das oficinas, como também, realizar a divulgação do Programa (com a distribuição de 

panfletos) e abordagens com distribuição de insumos (preservativos masculinos). 

Tais ações se tornam importantes para que o público alvo do Programa tenha 

aproximação com a Equipe e participe do evento, tanto quanto proporcionar a comunidade 

em geral o conhecimento de umas das funções do trabalho realizado pelo Atitude nas Ruas. 

 

7. Ações Integradas de Impacto 

Devido à transição política no município, não foi possível realizaras as articulações 

necessárias para a realização da Ação de Impacto no mês de referência. 

 

8.  Registros Fotográficos  

Busca ativa em conjunto com o CREAS 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Local: Boca do lixo 

 

Acolhimento Individual no território 

Local: Pedras de Gaibu 

 

 

8. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

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

CAPACITAÇÕES). 
 

 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

23/12 Colegiado SEPOD 

Coordenações e 
supervisões dos 
núcleos Cabo, 

Caruaru, Jaboatão 
e Recife. 

Relacionamento 
interpessoal entre 

equipes; 

 Posturas da equipe; 
Comunicação/Diálogo; 
Retrospectiva do ano; 

 Expectativas para 
2017; 

 

No último colegiado do ano foi 
possível fazer uma reflexão sobre o 

ano de 2016 e dialogar sobre as 
expectativas do ano que estar por vir. 

 

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

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

07/12 
Capacitação 
de Gênero 

Apoio 
Cabo 

Gestores, técnicos e 
educadores do 
núcleo Cabo. 

 
Fernanda 

(Palestrante/ 
Secretaria) 

Orientação 
Sexual 

Identidade de 
gênero 

Sexo biológico 
Órgão 

extensivo 
Homem 

Trans/Mulher 
Trans 

Nome social 
Homofobia 

 

Foi possível ampliar o olhar sobre o 

conhecimento da temática discutida. 

 

14/12 
Reunião de 

Equipe 
Apoio 
Cabo 

Coordenação, 
supervisão, 

educadores e 
Técnicos. 

Intervenção  
Metas  
Atividades 
natalinas  

Foi avivado a necessidades de evoluir ainda 
mais as solicitações nas pastas dos 
usuários. 
Acordamos sobre as metas com o objetivo 
que garantir ao máximo a vida.  
Realizado o planejamento das festividades.   

28/12 
Reunião 
Técnica   

Apoio 
Cabo 

Coordenação, 
supervisão, 

educadores e 
Técnicos. 

Avaliação do 
ano de 2016 

Realizamos a avaliação anual. 

 

 

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

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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02/12 
Reunião com 

Executora 
IEDES 

APOIO 
CABO 

Jacqueline Oliveira 
Ana Paula 

Angélica Brandão 
Suelen Lopes 
Monalisa Acioli 
Catarina Dias  

 
Planejamento 

2017 
Recurso 

Lista de feira 
Fardamento  

Planilhas 
Relatórios 

 
 

 
 

Diálogo sobre as demandas referentes ao 
próximo ano; 

Repasse sobre a atual situação dos 
repasses financeiros; 
O pedido de feira deve ser enviado para 
Angélica dentro do prazo estipulado; 
Reflexão sobre as atribuições dos 
administrativos; 
A executora está aguardando a nova 
logomarca do Programa ser enviada pela 
Secretária, para poder confeccionar o 
fardamento; 
A alimentação das planilhas precisa ser 
supervisionadas pela coordenação; 
Será enviado email com as datas limites de 
entrega dos relatórios referentes ao ano de 

2017. 
 

13/12 
Reunião 
IEDES E 

SECRETARIA  
SEPOD 

 
Jacqueline Oliveira 

Fátima Lindoso 
Rúbia Patu 

Arícia Medeiros 
Ana Paula 

Angélica Brandão 
Cristiane Tadu 
Monalisa Acioli 
Suelen Lopes 

 
 

Alimentação 
Auxiliares 

Administrativos 

 
Diálogo com a nutricionista do Programa 
sobre o panorama financeiro; 
A nutricionista enviará email com o 
quantitativo máximo de cada item que as 
Unidades podem solicitar; 
Os pedidos devem ser pautados de acordo 
com esse quantitativo; 
As festividades de final de ano terão 
cardápio e itens diferenciados para 
elaboração das ceias; 
Diálogo sobre as atribuições dos 
administrativos e planilhas; 
Será agendada reunião com os 
administrativos e coordenações para 
alinhamento das informações pertinentes às 
planilhas. 

 
 

 

 

 

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

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 01 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 03 

REUNIÃO INTERSETORIAL 00 

ESTUDO DE CASO 57 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 00 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 02 

TOTAL 63 

 

 

 

 

10. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / PERNOITES: 
 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

Acolhimento dia (Total de atendimentos no mês) 900 atend. Mês 909 

Acolhimento Noturno (Pernoites no Mês) 450 atend. Mês (15 por noite) 431 

 

 

11. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO APOIO 
 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 
 

SEXO 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

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

60 EM 
DIANTE 

N.I. 

M 01 22 19 17 19 00 00 78 

F 00 14 06 10 00 01 00 31 

 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

TOTAL DE PESSOAS QUE 
PERNOITARAM 

TOTAL DE USUÁRIOS ATENDIDOS 
(Atendimentos individuais) 

TOTAL DE NOVOS USUÁRIOS NO 
PROGRAMA 

(Usuários que aderiram ao programa 
no mês corrente) 

431 909 09 

 

POPULAÇÃO DE RUA  

FEMININO MASCULINO TOTAL 

28 67 95 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

02 03 05 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

COLEGIADO 02 01 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 03 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

00 00 00 

 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 
 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL IDENTIDADE DE GÊNERO TOTAL 

Heterossexual Homossexual Bissexual Não Informado 
109 

Travesti Transexual 
00 

96 10 02 01 00 00 

 

 

 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 
 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA BRANCA PARDA AMARELA INDÍGENA 109 

29 16 62 02 00 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 86 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 01 

½ SALÁRIO MÍNIMO 04 

01 SALÁRIO MÍNIMO 09 

02 SALÁRIOS MÍNIMOS 04 

03 SALÁRIOS MÍNIMOS 01 

ACIMA DE 03 SALÁRIOS MÍNIMOS 01 

NÃO INFORMADO 03 

TOTAL 109 

 

 

TABELA VI – ATENDIMENTOS REALIZADOS  
 
 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 09 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 05 

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

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

09 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL À FAMÍLIA 69 

VISITA DOMICILIAR 08 

ASSEMBLÉIA 02 

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

OUTROS/QUAIS? 00 

TOTAL GERAL 88 

 
 
 
TABELA VII SUBSTANCIA PSICOATIVA  
 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 87 

ÁLCOOL 15 

MACONHA 02 

COCAÍNA 01 

SOLVENTE 04 

TOTAL GERAL 109 

 

 

TABELA VIII ORENGEM DAS DEMANDAS  
 

TIPO Total 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 04 

TOTAL 18 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 404 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 657 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 98 

TOTAL  1159 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

OFICINAS 50hs 56 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 69 

GRUPO FAMÍLIA 04 02 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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ESPONTÂNEA 41 

ATITUDE NAS RUAS 18 

REDE SUAS 20 

REDE SUS 02 

SEGURANÇA PÚBLICA 00 

CONSELHO TUTELAR 01 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

MÍDIA 00 

OUTRO USUÁRIO 24 

OUTRA ORIGEM (QUAIS?) 03 

0800 (OUVIDORIA) 00 

Total Geral 109 

 

 

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

ÁREAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA QUANTIDADE 

AIS 01 08 

AIS 02 00 

AIS 03 03 

AIS 04 00 

AIS 05 00 

AIS 06 14 

AIS 07 00 

AIS 08 01 

            AIS 09 00 

AIS 10 80 

AIS 11 00 

AIS 12 00 

AIS 13 00 

AIS 14 03 

TOTAL GERAL 109 

 

 

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

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 02 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 01 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO 00 

RELAÇÃO SEXUAL 00 

USO DE DROGAS 03 

CONCLUSÃO DO PIA 00 

OUTROS 00 

TOTAL 06 
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TABELA X – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 55 

NÃO 53 

NÃO INFORMADO 01 

TOTAL GERAL 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA XII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 
 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 11 

CREAS 28 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA POPULAÇÃO DE 
RUA 

00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 14 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 00 

CENTRO POP 00 

CONSELHO TUTELAR 01 

CENTRO DA JUVENTUDE 00 

OUTROS? 00 

TOTAL 54 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 03 

PSF/UBS 07 

CTA 16 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 19 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 00 

POLICLÍNICA 09 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 69 

NÃO 40 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 109 

DÍVIDAS COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 51 

NÃO 57 

NÃO INFORMADO 01 

TOTAL GERAL 109 
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HOSPITAL GERAL 06 

UPA 04 

OUTROS? 00 

TOTAL 64 

 

DEMAIS POLÍTICASSETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 09 

INSS 00 

AGÊNCIA DO TRABALHO 05 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 01 

ONG 00 

OUTROS? 00 

TOTAL: 15 

 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS 

INCLUSÕES 
QUANT. 
TOTAL 

EDUCAÇÃO FORMAL 00 00 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 00 

TRABALHO FORMAL 00 00 

TRABALHO INFORMAL 00 118 

OUTROS? 00 00 

TOTAL: 00 118 

 

 

12. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS  
 

AÇÕES  
META MÍNIMA  METAS 

EXECUTADAS  

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 100 132 

ABORDAGEM NAS RUAS (PESSOAS) 600 1537 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 02 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 24 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 09 03 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 09 02 

 

 

DEMAIS POLÍTICASSETORIAIS QUANT. 

BUSCA ATIVA 10 

VISITA DOMICILIAR 19 

ABORDAGEM DE RUA 46 

REUNIÕES 03 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 10 
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ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 07 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 12 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 42 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 69 

OUTRAS AÇÕES 21 

AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO REALIZADAS 00 

TOTAL: 239 

 

 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    O mês de Dezembro nos proporcionou junto aos usuários reflexões voltadas para 

uma análise do que avançamos nesse ano.  

O mês também nós trouxe perdas significativas com o um CVLI e um óbito de causas 

naturais, onde a equipe ficou bastante fragilizada.  Com está fatalidade tivemos uma queda 

em nossas metas, sendo necessária a transferência de vários usuários por medida de 

proteção. 

   

 
Jacqueline Oliveira 
Coordenação técnica 

 

 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente IEDES 
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14. QUADRO DE Cis. MÊS E ANO (Acompanhamento) 
 
 
ITEM  Nª DA CI  DATA  DESTINATÁRIO  ASSUNTO SITUAÇÃO 

      

Não houve solicitações no referido mês. 

 

15. ANEXOS 

 

 
 

 

 

Grupo Qualidade de Vida 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Grupo Qualidade de Vida 

 

 

Grupo Auto Estima 
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Oficina de Letramento 

 

Oficina de letramento 
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CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO – NÚCLEO: CABO DEZEMBRO/2016 
 

6. APRESENTAÇÃO 
 

 Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de Acolhimento 

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

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

serviço ofertado.  

 

7. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

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

Agostinho/PE. 

Telefone de contato: 98923 9621 (claro) 98448 9691 (oi) 3522 6677 (fixo) 

E-mail da instituição: intensivocabo@gmail.com 

Executora: Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES 

 

8. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Suelen Lopes 

SUPERVISÃO Marina Félix 

APOIO ADMINISTRATIVO Jailson da Silva Filho 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Welumma Francilyne 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Mamedes Gonçalves da Silva 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Genésia Cristina Oliveira dos Santos 

TÉCNICO EM QUALIDADE DE VIDA Maria do Livramento Da Silva Irmã 

CUIDADORES Kátia Rosangela Carnaúba de Souza 

CUIDADORES Jeyse Santos de Barro Correia 

EDUCADOR SOCIAL Maria Joselita Pereira Barreto 

EDUCADOR SOCIAL Ranielle Patrícia Cabral Santana 

EDUCADOR SOCIAL Cristina Maria da Silva 

EDUCADOR SOCIAL Sônia do Espírito Santo Souza 

AUXILIAR DE COZINHA Marilene Maria Da Silva 

AUXILIAR DE COZINHA Maria Ercílica Da Silva 

SERVIÇOS GERAIS Edvaldo Francisco de Oliveira 

MOTORISTA Simone Fernanda Da Silva Barbosa 

MOTORISTA Valdeci José da Silva 

VIGIA Valdemir Aureliano da Silva 

VIGIA Marcos Kennedy Nascimento 

VIGIA Josevaldo Pedro de França 
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VIGIA Aílton Galdino Da Silva 

 

 

9. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 
 

FUNÇÃO NOME 

ASSISTENTE SOCIAL Mirts Lopes Vasconcelos 

MOTORISTA Jandilson Florentino de Souza 

 

 

10. PROGRAMA DE ATIVIDADES 
 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar 

Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã 

Bom dia 
Welumma 

Bom dia 
Livramento 

Bom dia 
Mamedes 

Bom dia 
Educador 

Plantonista 

Bom dia 
Educador 

Plantonista 

Livre Livre 

 
 

LIVRE 
 

 
Grupo 

Bem-Estar 
Livramento 

CINE 
INTENSIVO 

Grupo 
“Sobre drogas” 

Welumma 

 

Reunião de 
Supervisão 

CINE 
INTENSIVO 

 
LIVRE 

 
 

LIVRE 
 Assembléia 

(Quinzenal) 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

Livre Livre Livre Livre Livre Livre Livre 

Grupo  
Janair 

 
Reunião de 
Supervisão 

 
 
 

Reunião Técnica 

 

Encontro de 
UR’s 

 Grupo 
Família 

Percussão 

Grupo 
Conheça-se 
Mamedes 

Visita família 
Visita família 

 

LIVRE LIVRE 
Oficina do 

Cuidar 
Cuidador 

Encontro de 
Quinta 

Educador 

 
LIVRE 

 
LIVRE LIVRE 
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GRUPO BOM DIA 

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

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

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

do espaço e da manutenção deste. 

Facilitadora: Márcia 
Data: 01/12/2016 

Facilitadora: Márcia 

Atividade Realizada: Orientação Sobre opção Sexual Fazendo menção a Semana LGBT 

Objetivo: Conscientização sobre respeito mútuo. 

Ferramenta Metodológica: Panfletos. 

Avaliação: Boa, pois puderam expressar opiniões diversas, onde o respeito foi 

predominante. 

Data: 02/12/2016 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade Realizada: Música de Tim Maia- Como uma onda no mar 

Objetivo: Compreender que o espaço em que se encontram é momentâneo, e que eles não 

estão na vulnerabilidade de antes. 

Ferramentas Metodológicas: TV e Pendrive. 

Avaliação: Alguns ainda estão desestimulados em obter uma vida organizada, mas ao 

serem estimulados, ao menos procuram tentar. 

Data: 05/12/2016 

Facilitadora: Márcia 

Atividade Realizada: Dinâmica do “Papel Amassado” 

Objetivo: Conscientizar que apos o papel ter sido amassado não tem como ser o que era 

antes, assim como a confiança que depositamos  no outro. 

Ferramenta Metodológica: Folha de Papel Ofício 
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Avaliação: Proveitosa, após um silêncio coletivo de reflexão, na ocasião puderam dialogar 

entre sim. 

Data: 06/12/16. 

Facilitadora: Maria do Livramento 

Objetivo: Iniciar o dia de uma maneira mais leve e tranqüila diluindo, por ventura, 

acontecimentos que provoque incômodos. 

Atividade Realizada: Legião Urbana (mais uma vez). 

Ferramentas Metodológicas: Vídeo com musica. 

Avaliação: Foi positivo para o momento. 

Data: 07/12/2016 

Facilitador: Mamedes Gonçalves  

Atividade Realizada: Devido à capacitação técnica não pode ser realizado o “Bom Dia.” 

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 08/12/2016 

Atividade Realizada: A mensagem foi o vídeo musical “A lista” cantado por Oswaldo 

Montenegro. A canção esclarece aos usuários uma verdade, nem todos os que prometeram 

amizade e amor são os que realmente ficam. Que se devem praticar sempre boas ações 

para preservar as amizades, às vezes, fazemos muito pouco para cultivar uma relação de 

amizade. 

Objetivo: Praticar sempre boas ações para preservar as amizades. 

Ferramentas Metodológicas: TV, Pen drive, vídeo com a música. 

Avaliação: Os usuários contribuíram expressando sua opinião sobre a mensagem. 

Data: 09/12/2016  

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade Realizada: Diálogo. 

Objetivo: Trabalhar com os usuários os retornos dos fins de semanas, pois muitos ainda 

têm em mente que suas reduções estão atreladas aos finais de semana e feriados. 

Ferramentas Metodológicas: Pequeno debate. 

Avaliação: Realmente devido à rotatividade de usuários e novatos no programa, é visível o 

não entendimento de redução de danos, principalmente quando se trata de trabalho. 
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Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 12/12/2016 

Atividade Realizada: A reflexão foi feita com a música “A Paz” cantada por Daniel. A 

música transmite aos usuários que é preciso pensar nas crianças, nas pessoas que ainda 

vêm. Se cada um começar a praticar o bem, a paz, outros vão acompanhar com harmonia e 

esperança. 

Objetivo: Incentivar a praticar o bem, a paz, para que outros acompanhem com harmonia e 

esperança. 

Ferramentas Metodológicas: TV, Pen drive, vídeo com a música. 

Avaliação: Os usuários reagiram de forma positiva a mensagem passada pela música.     

Facilitadora: Maria do Livramento 

Data: 13/12/16 

Objetivo: Refletir sobre a relação com o próximo e a cooperação num espaço coletivo. 

Atividade Realizada: Leitura de uma mensagem. 

Ferramentas Metodológicas: Mensagem de reflexão de Paulo Coelho 

Avaliação: foi um bom dia bem leve e tranqüilo com participação da maioria dos usuários 

que estava no espaço. 

Data: 14/12/2016 

Facilitador: Mamedes Gonçalves  

Atividade Realizada: roda de conversa.  

Objetivo: Discutir sobre a verdadeira importância da estadia e acolhimento eu são o cuidado 

e a proteção.  

Ferramentas Metodológicas: Roda da conversa. 

Avaliação: Apesar de inicialmente se manterem defensivos, os usuários acolheram 

positivamente a conversa. Entendendo o sentido de cuidado expresso sob a fala feita na 

ocasião.   

Facilitadora: Márcia 

Data: 15/12/2016 

Atividade Realizada: Reflexão para ter Amigos é preciso... 
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Objetivo: Refletir sobre Amizade 

Ferramenta Metodológica: Leitura de um Mine Texto "Amizade" 

Avaliação: Satisfatória, pois refletiram sobre a importância de ter amigos. 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Data: 16/12/2016 

Atividade Realizada: Mensagem natalina de um comercial da primeira guerra mundial. 

Objetivo: Propor aos usuários que mesmo não estando com quem deseja, ou em um lugar 

do qual não estão satisfeito, ou diante de estranhos que muitas vezes não se dão bem, 

ainda assim que mantenha o espírito natalino, que reflitam para que no próximo tenha a 

oportunidade de estarem bem e com quem desejam.  

Ferramentas Metodológicas: TV e pen drive, 

 Avaliação: É visível o desejo de alguns estarem com os familiares, ou estarem com 

amigos, mas ainda assim todos mostraram e se dispuseram para que o natal fosse gracioso 

e com um momento tranqüilo e organizado. 

Facilitadora: Márcia 

Data: 19/12/2016 

Atividade Realizada: Diálogo sobre o Mau Uso do Espaço. 

Objetivo: Orientar cada usuário que vive em sociedade tem projetos de vida à realidade que 

se encontra.  

Ferramenta Metodológica: Espaço Físico 

Avaliação: Proveitosa, pois todo individuo tem metas e sonhos a ser realizado. 

Data: 21/12/2016 

Facilitador: Mamedes Gonçalves  

Atividade Realizada: Coral festivo de natal  

Objetivo: Promover um momento de descontração mostrando a proposta de um feliz natal e 

ano novo. 

Ferramentas Metodológicas: Música “Um novo tempo” cantada pela equipe do Intensivo 

Cabo. 
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Avaliação: O momento se mostrou positivo e de grande importância para o acontecimento 

da confraternização entre equipe, usuários e familiares.  

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Data: 23/11/2016 

Atividade Realizada: Conversação 

Objetivo: Sensibilizá-los para que consigam ter uma boa interação entre se, com quem 

estejam presentes no dia do natal. 

Ferramentas Metodológicas: Diálogo. 

Avaliação: Mesmo longe dos familiares e de amigos, ainda assim os usuários conseguiram 

ter uma interação entre se, buscando assim um momento agradável. 

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 26/12/2016 

Atividade Realizada: A música para reflexão foi “Natal todo dia”, cantada pelo grupo Roupa 

Nova. Em clima Natalino a mensagem passada para os usuários. É que o Natal é tempo de 

família, é tempo de compartilhar os momentos com um gesto, um sorriso, um abraço, 

aquelas pessoas que são importantes em nossa vida e pela nossa existência. Mas que o 

melhor presente é sempre o amor.  

Objetivo: Compartilhar os momentos com um gesto, um sorriso, um abraço, aquelas 

pessoas que são importantes em sua vida. 

Ferramentas Metodológicas: TV, Pen drive, vídeo com a música. 

Avaliação: Os usuários reagiram de forma positiva à mensagem passada pela música.  

Data: 28/12/2016 

Facilitador: Mamedes Gonçalves  

Atividade Realizada: Desejo de felicitações, discurso dos usuários e abraço coletivo. 

Objetivo: Pensar sobre os planos para o ano de 2017 e promover um momento de 

confraternização.  

Ferramentas Metodológicas: Roda de dialogo e abraço coletivo.  

Avaliação: O momento mostrou-se fraterno e  rico em considerações positivas. 

Facilitadora: Márcia 
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Data: 29 /12/2016 

Atividade Realizada: Apresentação Coletiva dos usuários   

Objetivo: Quebrar o gelo fazendo com o que o grupo participe das atividades e 

principalmente que aja interação entre os mesmo. 

Ferramenta Metodológica: Leitura do texto "Superando seus Limites". 

Avaliação: Bastante produtiva, os usuários se entrosaram no grupo. 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Data: 30/12/2016  

Atividade Realizada: Vídeo- feliz 2017 produzido por Nando Pinheiro. 

Objetivo: De que todos tenham um 2017 produtivo, cheio de novas idéias e projetos para 

sua nova fase da vida, e que não desistam da viver e nem de se mesmo. 

Ferramentas Metodológicas: TV e Pendrive. 

Avaliação: Alguns estão bastante ansiosos, pois nesse momento festivo muitos estavam ou 

com família, ou em um momento desorganizado, mas que todos tenham a compreensão de 

que estão em um momento de cuidado e passageiro.  

 

GRUPO SOBRE DROGAS 

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

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

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

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

Data: 05/12/2016 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade Realizada: Troca de idéias. 

 Objetivo: Propor aos usuários a compartilhar suas estratégias de uso organizado, para que 

os que não têm conhecimento da redução acabem adquirindo. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: É bastante produtivo quando eles mesmos compartilham suas estratégias, já 

que estão de dentro da situação. 
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Data: 12/12/2016 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade Realizada: Vídeo sobre redução de danos. 

 Objetivo: Devido à rotatividade de novatos no programa, é sempre produtivo as orientações 

de redução de danos e para os que já viram, relembram e já previnem uma possível 

desorganização.  

Ferramentas Metodológicas: TV e pendrive. 

Avaliação: Os que se encontram pela primeira vez no programa acabam adquirindo o 

verdadeiro entendimento da redução de danos, pois as maiorias dos usuários acreditam que 

redução é trocar uma droga pela outra, quando não é. 

Data: 19/12/2016 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade Realizada: Diálogo. 

 Objetivo: Conscientizar os usuários de que em certos momentos de trabalho não se deve 

fazer uso de certas drogas, diante desse cuidado inclui-se a redução e danos. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Muitos trazem que ao fazerem uso de drogas em momentos de trabalho, ficam 

menos produtivos, que muitas vezes tem mais produtividade quando trabalham em uso. 

Data: 26/11/2016 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade Realizada: Redução de danos voltada para o fim de ano. 

Objetivo: Sensibilizar os usuários de que não necessariamente eles só tenham a virada de 

ano para fazer seus usos, pois por ser uma festa culturalmente de muitos usos de todas as 

drogas, alguns associam que é o momento de usar sem limites. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa. 

 Avaliação: Foi pontuada a importância de se programarem para ter um novo ano de 

organização, de um cuidado maior assim podendo no próximo se divertir de uma forma 

organizada. 
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GRUPO ASSISTÊNCIA E VOCÊ  

Objetivo Geral: Proporcionar ao usuário conhecer o exercício dos direitos e deveres 

civis, políticos e sociais estabelecidos, através de informações sobre as Políticas Públicas. 

Facilitador/a: Janair Araújo 

Data: 09 /12/16 

Atividade Realizada: Roda de conversa - Utilizando a dinâmica do espelho e leitura do 

texto “A águia e a galinha”. 

Objetivo: A dinâmica tem o objetivo de despertar para a valorização de si, encontrar- se 

consigo e com seus valores.  

E o texto traz a reflexão de sermos ser humano melhor, sem deixar que o outro nos faça 

diferente.  

Ferramentas Metodológicas: Caixa com espelho dentro, leitura de texto, o diálogo e a 

escuta. 

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

realidades vividas no passado e no presente, buscando um “melhor” futuro. Como também, 

pensar em si mesmo. 

Data: 16/12/16 

Atividade Realizada: Convidado profissional do Centro Hebert de Souza, para 

apresentação do tema: DSTs/Aids, conceitos e prevenção. 

Objetivo: Refletir com os usuários as diversas doenças sexualmente transmissíveis e a 

AIDS, trazer informações e tirar dúvidas. 

 Ferramentas Metodológicas: Apresentação de álbum informativo, o diálogo, a escuta 

(debate) e sorteio de brindes. 

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

ações no dia a dia relacionadas ao tema e trouxeram situações verídicas para a discussão.  

Data: 24/12/2016 

Atividade Realizada: Realizada dinâmica do presente e atividades educativas. 

Objetivo: Teve como objetivo identificar no outro, através da convivência valores e 

conhecimentos, trabalhar a atenção, a observação, o desapego, a sinceridade, a emoção de 
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dar e repartir um bem recebido, demonstrando o intuito de construir um mundo mais 

solidário, mais humano. 

Ferramentas Metodológicas: Leitura dirigida de alguns valores e qualidades, caixa de 

bombom. 

Avaliação: Objetivo alcançado, visto que alguns usuários puderam colocar em prática um 

pouco do que compreendeu com a temática discutida. 

Data: 30/12/2016 

Atividade Realizada: Realizada uma roda de conversa sobre respeito mútuo e ambiente 

coletivo. 

Objetivo: Teve como objetivo reflexão sobre respeitar o limite e o espaço do outro, 

aprendendo a viver em um espaço coletivo. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de Conversa. 

Avaliação: Objetivo alcançado. 

 

GRUPO: CONHEÇA-SE 

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

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

importantes da história de vida do usuário a partir da conscientização e externalização de 

determinados fenômenos afetos surgidos na ocasião. 

Facilitador: Mamedes Gonçalves 

Data: 06/12/2016 

Facilitador: Mamedes Gonçalves  

Atividade Realizada: Dinâmica com palavras relativas ao contexto de vidas dos usuários, 

utilizadas como ferramenta de reflexão e roda de conversa. Ex: Estratégias, recaída, família, 

trabalho foram algumas palavras chaves utilizadas.  

Objetivo: Promover uma reflexão a partir dos temas (palavras já mencionadas) que por 

ventura venham gerar qualquer tipo de angustia ou dificuldade nos usuários ao se 

imaginarem vivendo de maneira autônoma fora do espaço. A dinâmica iniciou-se com a 

seguinte questão: “Como me vejo vivendo fora do intensivo?” 
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Ferramentas Metodológicas: Dinâmica das palavras e roda de conversa.  

Avaliação: No momento os usuários tiveram a oportunidade de expor suas dificuldades 

quando as suas dificuldades de reconstruir suas vidas longe da supervisão da equipe. 

Alguns deles mostraram-se bastante “mexidos” com o grupo, expressando certa 

sensibilidade ao falar.  

Data: 13/12/2016 

Facilitador: Mamedes Gonçalves 

Atividade Realizada: Apresentação da curta metragem “No principio era o verbo” do haper 

e ex-usuário Black Alien, ex-membro da banda Planet Hamp e roda de conversa.    

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

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

importantes da história de vida do usuário a partir da conscientização e externalização de 

determinados fenômenos afetos surgidos na ocasião. 

Objetivo: Motivar os usuários para a reflexão sobre a possibilidade de levar uma vida 

saudável através das estratégias de redução de danos ou abstinência ao uso de SPA’s após 

o processo de reabilitação e organização psicossocial.  

Ferramentas Metodológicas: Apresentação do curta “No principio era o verbo” e roda de 

dialogo. 

Avaliação: Na ocasião os usuários puderam aprender um pouco com o exemplo do ex-

usuário ainda em reabilitação. Além de compreender que é possível uma vivencia saudável 

após o processo de reorganização psicossocial.  

Data: 20/12/2016 

Facilitador: Mamedes Gonçalves 

Atividade Realizada: Roda de conversa com o tema: “Como vai?” 

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

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

importantes da história de vida do usuário a partir da conscientização e externalização de 

determinados fenômenos afetos surgidos na ocasião. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Objetivo: Por necessidade de escuta apresentada pelos próprios usuários, foi elaborado o 

momento: “Como vai?” Tendo por objetivo abrir um espaço para um livre dialogo para que os 

usuários possam expor suas alegrias e frustrações aprendendo com as experiências uns 

dos outros.  

Ferramentas Metodológicas: Roda de dialogo.  

Avaliação: Neste ultimo “Como vai” os usuários priorizaram falar sobre o momento em que 

acordam, suas lembranças, sonhos e dificuldades vivencias ao acordar e se deparar com o 

espaço coletivo. O momento mostrou-se bastante rico. 

Data: 27/12/2016 

Facilitador: Mamedes Gonçalves 

Atividade Realizada: Apresentação vídeo: “A reorganização psicossocial, ocupação, 

parcerias e mercado de trabalho.” 

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

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

importantes da história de vida do usuário a partir da conscientização e externalização de 

determinados fenômenos afetos surgidos na ocasião. 

Objetivo: O vídeo foi apresentado com a intenção de orientar os usuários ainda visando 

sobre o tema: “Como me vejo vivendo fora do intensivo?  

Ferramentas Metodológicas: Apresentação do vídeo “A reorganização psicossocial, 

ocupação e mercado de trabalho” e roda de dialogo.  

Avaliação: Os usuários puderam aprender um pouco mais sobre a importância da relação 

entre o mercado de trabalho e a reorganização psicossocial como parceria e 

encaminhamentos.  

 

GRUPO FAMÍLIA 

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

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

drogas e elaborar estratégias para aproximar o usuário de sua família.  

Facilitadora: Livramento  

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Data: 04/12/16 

Atividade Realizada: Roda de conversa sobre a importância da família este mais presente 

do usuário. 

Objetivo: Acolher a família informando sobre o andamento do processo psicossocial do 

usuário no programa. Bem como acolher determinados aspectos relacionados à dificuldade 

familiar em facilitar apoio para o usuário de drogas e sobre as questões de saúde. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa no espaço de convivência. 

Avaliação: Observamos que os familiares e os usuários refletiram e falaram que estratégias 

podem ser postas em praticas para que o cuidado ocorresse. O dialogo foi feito no sentido 

de acolher a família em suas dificuldades e fortalecer a idéia da importância do vinculo 

familiar para o processo de cuidado do usuário. A família em questão mostrou-se disponível 

no processo de reorganização do usuário.   

 

GRUPO BEM ESTAR 

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

necessidade dos usuários e do espaço. 

Facilitador/a: Maria do Livramento 

Data: 06/12/2016. 

Objetivo: Esclarecer dúvida sobre AIDS e os sintomas, uma vez que hoje é dia Mundial de 

luta contra a AIDS. 

Atividade Realizada: Foi apresentado um vídeo com o Dr. Drauzio Varella explicando e 

esclarecendo questões relacionadas à AIDS e os sintomas. Ao no final do vídeo abrimos o 

espaço para reflexão e discussão do tema citado acima. 

Ferramentas Metodológicas: TV e vídeo (Dr. Drauzio Varella). 

Avaliação: Observamos que os usuários estavam bem atentos demonstrando interesse pela 

temática, participando ativamente da discussão, o que gerou uma multiplicação de 

conhecimento. 

Data: 13/12/2016. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Objetivo: Explicar e esclarecer o que é, e como se contrai as “Doenças Venéreas” alem de, 

orientar enquanto formas de prevenção. 

Atividade Realizada: Foi exibido um vídeo sobre as doenças venéreas, e em seguida 

fizemos uma roda de conversa sobre a temática citada acima, onde os usuários puderam 

além de, se colocar, tirar as dúvidas acerca das doenças venéreas.  

Ferramentas Metodológicas: Vídeo (Dr. Roberto Marques).  

Avaliação: Observamos que o tema foi bem aceito pelos usuários que demonstraram 

interesse de saber e conhecer as doenças venéreas e a forma de prevenção. 

Data: 20/12/2016. 

Objetivo: Esclarecer os usuários sobre assuntos relacionados Cirrose Hepática que são de 

interesse dos usuários e necessidade do espaço. 

Atividade Realizada: Foi colocado um vídeo no qual Dra. Juliana Ramos falavam do 

conceito Cirrose Hepática, sinais, sintomas, diagnostico e tratamento. 

Ferramentas Metodológicas: Vídeo Dra. Juliana Ramos 

Avaliação: Observamos que grande parte do conteúdo passado era de total 

desconhecimento dos usuários que se mostraram bastante surpresos. 

Data: 27/12/2016. 

Objetivo: Refletir com os usuários sobre as complicações Cardíacas: causas, sintomas, 

tratamento e prevenção. 

Atividade Realizada: Foi exibido um vídeo sobre as complicações Cardíacas. 

Ferramentas Metodológicas: Vídeo Dra. Juliana Ramos. 

Avaliação: Observamos que os usuários conseguiram refletir e entender as causas, 

sintomas e principalmente a prevenção. 

 

OFICINA TROCANDO IDEIAS 

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

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

usuários. 

Facilitadora: Márcia 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Data: 05/12/2016 

Atividade Realizada: Árvore de Natal Reciclada 

Objetivo: Estimular em cada um o Espírito Natalino por meio da reciclagem. 

Ferramenta Metodológica: Cds velhos, eva, cola instantânea e tesoura. 

Avaliação: Bastante satisfatória.  

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 12/12/2016 

Atividade Realizada: confecções de enfeites natalinos 

Objetivo: estimular a criatividade dos usuários. 

Ferramentas Metodológicas: folhas de papéis a4, lápis, giz de cera. 

Avaliação: Todos participaram do trabalho realizado.       

Facilitadora: Márcia 

Data: 15/12/2016 

Atividade Realizada: Grupo Praia 

Objetivo: Proporcionar uma caminhada em local úmido para perceber que o meio ambiente 

é vivo. 

Ferramenta Metodológica: Caminhada Ecológica  

Avaliação: Proveitosa, pois os usuários cumpriram as regras da atividade externa. 

Facilitadora: Márcia 

Data: 19/12/2016 

Atividade Realizada: Confecção de Cartões Natalinos  

Objetivo: Despertar o Espírito Natalino e reflexão sobre uma retrospectiva familiar. 

Ferramenta Metodológica: Xerox, papel ofício, lápis de cor, caneta e tesoura.  

Avaliação: Reflexiva para um melhor desempenho em 2017. 

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 26/12/2016 

Atividade Realizada: Brincadeiras com clima natalino, além disso, foi realizado o bingo dos 

nomes valendo brinde. O desafio do tangam e a dinâmica do presente. 

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


 

                      

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

0 
Rua do Piza nº 137 Santa Tereza, Olinda – PE - CEP: 53.010 -110 

Telefone/Fax: (81) 41410589 
www.institutoensinar.org 

  53 

 

Objetivo: Propiciar aos participantes momentos alegres e de descontração, fazendo com 

que eles se aproximem e troquem vivências afetivas. 

Ferramentas Metodológicas: folhas de papéis a4, lápis, papel de presente, brindes. 

Avaliação: Todos participaram e gostaram das brincadeiras. 

Facilitadora: Márcia 

Data: 29/12/2016 

Atividade Realizada: Grupo Praia 

Objetivo: Perceber que nossos pensamentos e sentimentos afetam em nossa conduta em 

nossa visão de vida. 

Ferramenta Metodológica: Banho de mar 

Avaliação: Silêncio para reflexão 

 

 

 

OFICINA ENCONTRO DE QUINTA 

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

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

usuário. 

Facilitadora: Cristiane 

Data: 01/12/2016 

Atividade Realizada: Realizada uma roda de conversa a fim de esclarecer informações 

sobre algumas doenças. 

Objetivo: Estimular o cuidado pessoal e coletivo 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: levar informação sobre as doenças, esclarecendo duvidas e estimular o debate 

sobre o tema. 

Facilitadora: Kátia 

Data: 08/12/2016 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Atividades Realizadas: Realizado uma balada, com muita música, dança, lanche especial e 

muita descontração. Os usuários ficaram bastante a vontade, cadeiras e mesas foram 

retiradas do terraço para que todos pudessem ficar à vontade para dançar. Essas mesas e 

cadeiras foram colocadas na área livre da casa, para que pudéssemos fazer um lanche 

coletivo ao ar livre. 

Objetivo: Foi um momento de extrema descontração que pode proporcionar liberar 

adrenalina e sensação de bem estar para a maioria. 

Ferramentas Metodológicas: Foram utilizado globo de luzes, som, DVD, pen-drive, mesas 

e cadeiras. 

Avaliação: Houve a participação de todos os usuários que estavam na casa. 

Facilitadora: Ranielle Santana 

Data: 22/12/2016 

Atividade: Realizado uma fala e sorteio de objetos para os usuários. 

Objetivo: Proporcionar uma noite de descontração. 

Ferramentas Metodológicas: Copos e canetas.  

Avaliação: Houve a participação de todos os usuários que estavam presente na casa. 

Facilitadora: Jeyse 

Data: 31/12/2016 

Atividade Realizada: Foi realizada a leitura de um texto sobre a busca individual sobre seus 

objetivos, foi feito um momento de reflexão sobre o que eles pretendem alcançar. 

Depois realizamos um bingo para criar um momento de descontração e interação uns com 

os outros. 

Objetivo: Estimular a busca por novos caminhos. 

Ferramentas Metodológicas: Foi utilizado um texto 

Avaliação: Criar um momento de reflexão para que cada um crie suas expectativas nesse 

ano que se inicia e posso realizar e correr atrás os seus objetivos. 

 

OFICINA DE CULINÁRIA  

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Objetivo Geral: Proporcionar ao usuário um conhecimento na área de culinária, fazendo 

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

profissionalmente através das oficinas. 

Facilitadora: Patrícia Barkokébas 

Data: 09/12/2016 

Atividade Realizada: Pão com cenoura e atum 

Objetivo: Proporcionar o conhecimento no preparo de um pão mais temperado, seu 

preparo, e maneira de embalar pra poder ser comercializado, custo e valor de venda. 

Ferramentas Metodológicas: Leitura da receita do que vai ser preparados, orientação e 

acompanhamento no preparo. Utensílios usados no preparo: ralo de inox, facas, bacia 

plástica, colher plástica, forno, formas de alumínio, rolos, panela. Ingredientes usados na 

preparação, cebola, pimenta-do-reino, pimenta biquinho, alho, pimentão, sal, queijo 

mussarela, azeitonas, orégano, trigo, fermento biológico seco, leite, ovos, 

Avaliação: A oficina aconteceu de maneira bem tranqüila, com uma ótima participação de 

todos os usuários que se dispuseram a participar, todos bem empenhados em aprender, e 

no final todos se reuniram para limpar o local. 

Data: 16/12/16 

Atividade Realizada: Tartaletes prestígio 

Objetivo: Proporcionar ao usuário o conhecimento profissional específico no preparo de 

uma torta tipo tartalete, preparo da massa, modelagem, tempo de forno e maneira de 

embalar, valor de custo e valor de venda. 

Ferramentas Metodológicas: Leitura da receita a ser preparada, orientação e 

acompanhamento do preparo Utensílios utilizados: bacia plástica, colher plástica, formas de 

alumínio, formas de alumínio tipo assadeiras. Ingredientes usados no preparo: trigo, 

margarina, ovos, leite condensado, creme de leite, coco desidratado, achocolatado em pó,  

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

todos, tudo bem ordenado e organizado, todos bem atentos e cuidadosos, no final todos 

organizaram o espaço onde aconteceu a oficina. 

Data: 23/12/16 
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Atividade Realizada: Mine-panetones e bolo natalino 

Objetivo: Proporcionar ao usuário um conhecimento técnico e profissional no preparo de 

panetones e bolo com decoração natalina, preparo das massas do panetone e do bolo 

natalino. Modelagem dos panetones, tempo de fermentação, tempo de forno e a decoração 

do bolo natalino. 

 Ferramentas Metodológicas: Leitura da receita e acompanhamento e orientação no 

preparo. Utensílios utilizados: batedeiras, bacia plástica, formas de papel, formas de 

alumínio, colheres plásticas, forno. Ingredientes usados: trigo com fermento, margarina, 

ovos, açúcar, passas, frutas cristalizadas, fermento biológico seco, laranjas. 

Avaliação: A oficina foi bem tranqüila, todos bem emprenhados em aprender e participar no 

preparo, no final todos se reuniram pra limpar o local. 

Data: 30/12/16 

Atividade Realizada: Pão salgado de carne 

Objetivo: Proporcionar ao usuário um conhecimento mais profissional no preparo de um 

pão, preparo da massa, modelagem, tempo de fermentação e tempo de forno, custo do 

preparo e por quando poderia ser vendido. 

Ferramentas Metodológicas: Leitura da receita e acompanhamento do preparo. Utensílios 

utilizados: bacia plástica, colher plástica, formas de alumínio, rolos, pincel culinário, forno e 

fogão. Ingredientes usados: carne moída, cebola, alho, pimentão, coentro, trigo, ovos, leite, 

margarina, óleo, fermento biológico seco, queijo parmesão. 

Avaliação: A oficina aconteceu de maneira bem tranqüila, com todos participando, bem 

dedicados em aprender, e no final todos se reuniram para limpeza do ambiente. 

 

 

 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal   Quantitativo em horas 

Trocando Ideias 07 21h 

Encontro de Quinta 03 06h 

Oficina de culinária 04 15h 

Total de oficinas 14 42h 
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6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

6.1. FAMÍLIA  

Foram realizados atendimentos às famílias dos usuários por telefone, trazendo as 

principais necessidades e comportamento do usuário dentro da unidade, como também, da 

importância da família neste processo de superação que o indivíduo se encontra.  

Diálogo com os familiares sobre os usuários que tinham o desejo de passar os festejos 

natalinos com seus parentes, buscando a responsabilização, tanto do usuário, quanto da 

família neste processo de fortalecimento e cuidado. 

Além disso, foi possível a participação de alguns familiares na festa de confraternização 

dos usuários, momento muito importante para estes com sua família e equipe. 

 

6.2. SAÚDE  

    No decorrente do mês de dezembro foram realizadas atividades multidisciplinares, 

contanto com suporte das educadoras, tendo realizado as seguintes atividades: aferição de 

pressão, IMC, temperatura, administração de medicação, atendimento e acolhimento aos 

usuários buscando seu histórico de saúde e sinalizando as suas principais demandas 

clínicas.  

Foram realizados diversos encaminhamentos nos mais variados níveis de complexidade da 

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

Ortopedista Geral, Vascular, Neurologista, Ortopedista Joelho, Dermatologista, Psiquiatra, 

Pneumologista, Urologista, Mastologista, Geriatria, Cirurgião Geral, Raios-X, Ginecologista e 

Odontologia), Pré Natal, Centro de Testagem e Acolhimento (CTA) além de exames 

ambulatoriais (Hemograma, Sífilis, HIV, Hepatite B, Sumário de urina, entre outros, bem 

como, Hospital Mendo Sampaio, Hospital Oswaldo Cruz, 

 CAPS-AD, PSF Rosário, PSF Vila Roca, PSF São Francisco II, PSF Charneca II, Hospital 

Dom Helder, UPA COHAB, Posto Medico Manoel Gomes, Maternidade de Padre Geraldo 

Leite Bastos, PSF Vila Roca, Policlínica Vicente Mendes Saúde da Mulher.  
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Seguindo a proposta em realizar atividades voltadas para coletivo, foram feitos grupos com 

temáticas atreladas a qualidade de vida, além da importância de ressignificação de práticas 

que remetem ao bem estar, colocando em prática ações de prevenção e recuperação da 

saúde, sob a ótica dos prejuízos atrelados ao uso intenso de spa’s. A TQV consegue realizar 

todos os encaminhamentos para rede de Saúde.   

 

6.3. INSERÇÃO SÓCIA PRODUTIVA 

           A equipe vem incentivando os usuários a busca do mercado informal alternativa de 

sustentabilidade. Alguns usuários estão inseridos no mercado de trabalho de maneira 

informal. Eles trabalham confeccionando e vendendo artesanatos, juntamente com outros 

usuários, utilizando a forma empreendedora, onde existe aquele que produz e o que 

comercializa. Alguns usuários também estão trabalhando informalmente como guardador de 

carros. Em relação a cursos de qualificação, no momento a rede não dispõe de vagas para 

realização de inscrições. No que condiz a mercado formal, alguns usuários estão 

confeccionando currículos, encaminhados para agência do trabalho. 

6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER.  

         A prática esportiva, sendo um dos muitos hábitos saudáveis que o ser humano pode 

adotar, funcionará como um fator de proteção, cuidados e qualidade de vida. A qualidade de 

vida é um termo subjetivo que está relacionada ao bem estar e sentimentos pessoais de 

cada indivíduo, segundo a Organização mundial da Saúde OMS, qualidade de vida é “a 

percepção do indivíduo de sua inserção na vida no contexto da cultura e sistemas de valores 

nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. 

 

6.5. EDUCAÇÃO  

     Com a finalização do semestre iniciamos os encaminhamentos para a educação formal, 

buscando em uma sensibilização a conscientização dos usuários a retomar os estudos, 

podendo assim completar a organização do seu PIA. 

6.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL  

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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        No que condiz a assistência social, alguns usuários foram encaminhados para retirada 

de documentos (RG, Certidão de Nascimento), concluíram com sucesso. Encaminhamento 

para o CRAS, para cadastro no CadÚnico, porém, só a partir de 20 de Janeiro de 2017. 

Agendamento no expresso cidadão para retirada de RG. Articulação com duas escolas para 

busca de cópia de registro de nascimento de dois usuários, uma obtivemos êxito, a outra 

estamos aguardando resposta. 

6.7. AVANÇOS E DESAFIOS 

Avanços: O estreitamento das relações com o Apoio Cabo têm sido primordial para as 

articulações do núcleo; 

O contato com o CAPS AD tem contribuído para o encaminhamento à rede. 

Desafios: Está sendo um grande desafio a realização do trabalho, uma vez que a rede sócio 

assistencial do município não dispõe de programas e serviços para encaminhamento dos 

usuários; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

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

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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23/12 Colegiado SEPOD 

Coordenações e 
supervisões dos 
núcleos Cabo, 

Caruaru, Jaboatão 
e Recife. 

Relacionamento 
interpessoal entre 

equipes; 

 Posturas da equipe; 
- 

Comunicação/Diálogo; 
Retrospectiva do ano; 

 Expectativas para 
2017; 

 

No último colegiado do ano 
foi possível fazer uma 

reflexão sobre o ano de 
2016 e dialogar sobre as 
expectativas do ano que 

estar por vir. 

 

 

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

EQUIPE) 

 

 

 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO  

ENCAMINHAMENTOS 

07/12 Assembléia Intensivo Cabo 

Equipe: Suelen, 
Marina, Welumma 
Mamedes, Marcia. 
Usuários: Ricardo, 
Juliana, Alexandre, 

Paulo, Gessé, 
Beatriz, Milana e 

Walquiria. 

Não houve pauta feita 
pelos usuários. 

Equipe aproveitou a 
ocasião para refletir o 

sentido e a 
importância de uma 

Assembléia no 
espaço coletivo. 

Ficou acertado que um dia 
antes da Assembléia será 
ofertado o instrumental de 
Assembléia para que eles 

preencham e facilite a 
organização. 

21/12 Assembléia Intensivo Cabo 

Equipe: Suelen, 
Marina, Welumma 
Mamedes, Joselita. 
Usuários: Gessé, 

Beatriz, José 
Ricardo, Juliana, 

Alexandre, Felipe, 
Flávio e Damiana. 

Não houve pauta feita 
pelos usuários. 

Equipe aproveitou a 
ocasião para refletir o 

sentido e a 
importância de uma 

Assembléia no 
espaço coletivo. 

Ficou acertado que um dia 
antes da Assembléia será 
ofertado o instrumental de 
Assembléia para que eles 

preencham e facilite a 
organização. 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO  

ENCAMINHAMENTOS 

07/12 
Capacitação 
de Gênero 

Apoio Cabo 

Gestores, técnicos 
e educadores do 

núcleo Cabo. 
 

Fernanda 
(Palestrante/ 

 
Orientação Sexual 

 
Identidade de gênero 
 

Sexo biológico 

 

Foi possível ampliar o olhar 

sobre o conhecimento da 

temática discutida. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Secretaria)  
 Órgão extensivo 

 
Homem Trans/Mulher 

Trans 
 

Nome social 
 

 Homofobia  

 

14/12 
Reunião 
Técnica 

Intensivo Cabo 

 
Suelen Lopes 

 
Marina Félix 

 
Mirts Lopes 

 
Maria do 

Livramento 
 

Mamedes  
 

Janair Araújo 
 

Welumma  
 

Joselita 
 

Kátia Carnaúba 
 

Jeyse Santos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientações aos 
técnicos sobre o 

Google drive 
 

Programação das 
festividades de final 

de ano 
 

Confraternização da 
Equipe 

 
Aluguel Social 

 
Saúde  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repassado mais uma vez os 
técnicos sobre a importância 
correta dos dados no Google 

drive 
 

É atribuição dos técnicos 
inserir e retirar dados dos 

usuários sempre que 
necessário 

 
Próxima quarta-feira 

estaremos utilizando o 
tempo da reunião para 

realizar a confraternização 
dos usuários junto a seus 

familiares e Equipe  
 

Os técnicos de referência 
devem estar ligando e 

sensibilizando os familiares 
para a participação da 

confraternização 
 

A Equipe fará uma 
apresentação de uma 

música em Homenagem aos 
usuários 

 
Os usuários do Aluguel 
Social podem vir com a 

família 
 

Os usuários com demandas 
de saúde em urgência 

podem ser liberados para 
irem, não precisa esperar a 

TQV chegar para liberar. 
 

21/12 

 
Confraternizaç

ão dos 
usuários e 

seus 
familiares. 

 

Intensivo Cabo 
Equipe, usuários e 

familiares 

Momento de 
integração entre 

Equipe, usuários e 
familiares 

 
A equipe deu início a 

festividade fazendo uma 
breve apresentação da 

música Um novo tempo, de 

Ivan Lins, com o intuito de 
estimular nos usuários o 

desejo por um mundo melhor 
 
A equipe conseguiu doações 

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

 

de brindes e foi realizado um 
bingo com o intuito de 
descontrair o momento 

 
A equipe da cozinha 

elaborou um cardápio de 
lanche diferenciado com 

bolos, sucos, frutas, 
cachorro-quente e 

sobremesas 
 
  

28/12 
Reunião 
Técnica 

Intensivo Cabo 

Suelen Lopes 
 

Marina Félix 
 

Mirts Lopes 
  

Mamedes 
 

Janair Araújo 
 

Joselita 
 

Edvaldo 
 

Valdeci 
 

Jandilson 
 

Jeyse Santos 
 
 
 
 
 

 
 

Informes 
 
Avaliação das saídas 
dos usuários no final 

de ano 
 

Orientações a equipe 
quanto a agitação 
que possivelmente 

estará dia 31/12   
 

Aluguel Social  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Informes aos profissionais 

que estarão de férias no mês 
de janeiro 

 
Na próxima semana 

estaremos com profissionais 
feristas na casa  

 
Cada Técnico de Referência 

trouxe detalhadamente os 
usuários que terão saídas, 

bem como esmiuçamos bem 
as motivações para as 
saídas que devem ser 

partilhadas junto à família  
 

Cada Técnico deverá fazer 
um grupo com seus usuários 

de referência e abordar 
técnicas e estratégias de 

Redução de danos  
 

A equipe de plantão dia 
31/12 precisará estar bem 

coesa e sensível às 
demandas dos usuários para 

ouvir e sensibilizá-los a 
permanecer no 

Equipamento, levando em 
consideração o nível de 

ameaça de cada um 
 

Relato da Inserção do 
usuário Gessé no Aluguel 

Social, bem como o 
afastamento de Jamerson. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

07/12 

Capacitação 
de Núcleo 

sobre Gênero. 
Fernanda 
Falcão – 

Secretaria 
Executiva de 
Segmentos 

Sociais 

Apoio Cabo 
Gestores, técnicos e 

educadores do 
núcleo Cabo. 

- Orientação Sexual 
- Identidade de gênero 

- Sexo biológico 
- Órgão extensivo 

- Homem Trans/Mulher 
Trans 

- Nome social 
- Homofobia  

Foi possível ampliar o olhar 

sobre o conhecimento da 

temática discutida. 

21/12 

Confraterniza
ção dos 

usuários e 
seus 

familiares. 

Intensivo 
Cabo 

Equipe, usuários e 
familiares. 

Confraternização dos 
usuários e seus 
familiares. Na 
ocasião, teve 

apresentação de um 
coral ensaiado pela e 
usuários, além disso, 
foi realizado um bingo 

com brindes. 

Foi possível 

observar a gratidão 

e satisfação dos 

usuários e seus 

familiares no 

momento do coral e 

na entrega dos 

brindes 

 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

01/12 

Reunião com 
o Aluguel 
Social 

Intensivo 
Cabo 

Supervisora e 
Equipe do Aluguel 
Social 

- discussão de casos; - Procura de casas para 
inserção. 

02/12 
Reunião 
Turno Manhã 

Intensivo 
Cabo 

Supervisora e 
Equipe Técnica 

- discussão de casos; 

- discussão sobre 
evoluções;  

- Evoluções diárias 

- Casos serão discutidos 
presencialmente no 
Apoio Cabo. 

05/12 
Reunião 
Turno Tarde 

Intensivo 
Cabo 

Supervisora e 
Equipe Técnica. 

- discussão de casos; 

- discussão sobre 
evoluções; 

- Evoluções diárias 

- Casos serão discutidos 
presencialmente no 
Apoio Cabo. 

08/12 
Reunião 
Turno Noite 

Intensivo 
Cabo 

Supervisora e 
Plantão Noturno 

- Relacionamento equipe; 

- Grupos 

- Cada plantão fará um 
grupo mensal. Diante 
disso, toda semana 
haverá um grupo. 

15/12 
Reunião 
Turno Noite 

Intensivo 
Cabo 

Supervisora e 
Plantão Noturno 

- Relacionamento 
interpessoal entre 
equipes; 

- trabalhar o diálogo 
entre as equipes 

- Falar em nome da 
equipe. Avaliações e 
afastamentos em nome 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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- posturas da equipe; 
da equipe como todo. 

15/12 
Reunião com 
Turno Tarde 

Intensivo 
Cabo 

Supervisora e 
Equipe Técnica 

- discussão de casos para 
conclusão de PIA 

- Trabalhar com os URs 
as estratégias de 
autonomia.  

- Trabalhar o momento 
pós Intensivo. 

19/12 
Reunião 
Turno Noite 

Intensivo 
Cabo 

Supervisora e 
Plantão Noturno 

- alinhamento das 
intervenções; 

- Dinâmica do plantão; 

 

- O plantão deverá 
montar estratégias para 
ter uma única postura. 

 

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

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

02/12 
Reunião com 

Executora 
IEDES 

APOIO 
CABO 

Ana Paula 
 

Angélica Brandão 
 

Suelen Lopes 
 

Monalisa Acioli 
 

Jacqueline Oliveira 
 

Catarina Dias  

 
Planejamento 

2017 
 

Recurso 
 

Lista de feira 
 

Fardamento  
 

Planilhas 
 

Relatórios 
 
 

 
 

Diálogo sobre as demandas referentes ao 
próximo ano; 

 
Repasse sobre a atual situação dos 

repasses financeiros; 
 

O pedido de feira deve ser enviado para 
Angélica dentro do prazo estipulado; 

 
Reflexão sobre as atribuições dos 

administrativos; 
 

A executora está aguardando a nova 
logomarca do Programa ser enviada pela 

Secretária, para poder confeccionar o 
fardamento; 

 
A alimentação das planilhas precisa ser 

supervisionadas pela coordenação; 
 

Será enviado email com as datas limites de 
entrega dos relatórios referentes ao ano de 

2017. 
 

13/12 
Reunião 
IEDES E 

SECRETARIA  
SEPOD 

 
Fátima Lindoso 

 
Rúbia Patu 

 
Arícia Medeiros 

Alimentação 
 

Auxiliares 
Administrativos 

 
Diálogo com a nutricionista do Programa 

sobre o panorama financeiro; 
 

A nutricionista enviará email com o 
quantitativo máximo de cada item que as 

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

 
Angélica Brandão 

 
Cristiane Tadu 

 
Monalisa Acioli 

 
Suelen Lopes 

 
Jacqueline Oliveira 

 
 

Unidades podem solicitar; 
 

Os pedidos devem ser pautados de acordo 
com esse quantitativo; 

 
As festividades de final de ano terão 
cardápio e itens diferenciados para 

elaboração das ceias; 
 

Diálogo sobre as atribuições dos 
administrativos e planilhas; 

 
Será agendada reunião com os 

administrativos e coordenações para 
alinhamento das informações pertinentes às 

planilhas. 
 
 

 

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 01 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 02 

REUNIÃO INTERSETORIAL 00 

ESTUDO DE CASO 25 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 00 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 01 

TOTAL 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

COLEGIADO 02 01 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 02 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA 
 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS DEZEMBRO DE 2016 

 

 

 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 20 

adolescente 
41 

SEXO 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

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

60 EM 

DIANTE 
N.I. 

M 00 08 16 10 04 00 00 38 

F 00 00 01 02 00 00 00 03 

 41 

 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 
 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

00 01 01 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

00 00 00 

 

TABELA III – ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 
 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL IDENTIDADE DE GÊNERO TOTAL 

 
Heterossexual 

39 

 
Homossexual 

00 

 
Bissexual 

03 

Não 
Informado 

00 

 
41 

Travesti 

01 

Transexual 

00 

 
01 

 

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 
 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

08 

BRANCA 

04 

PARDA 

29 

AMARELA 

00 

INDÍGENA 

00 

 
41 

 

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


 

                      

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

0 
Rua do Piza nº 137 Santa Tereza, Olinda – PE - CEP: 53.010 -110 

Telefone/Fax: (81) 41410589 
www.institutoensinar.org 

  67 

 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 38 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 01 

½ SALÁRIO MÍNIMO 01 

01 SALÁRIO MÍNIMO 00 

02 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

03 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

ACIMA DE 03 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

NÃO INFORMADO 01 

TOTAL 41 

 

 

 

TABELA VI – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 37 

ÁLCOOL 01 

MACONHA 00 

COCAÍNA 02 

OUTROS *01 

TOTAL GERAL 41 

*Faz uso de várias substâncias psicoativas. Não havendo uma predileção. 

 

TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 18 

NÃO 18 

NÃO INFORMADO 05 

TOTAL GERAL 41 

 

 

 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 38 

NÃO 03 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 41 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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TABELA VIII – TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 00 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 08 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO 02 

RELAÇÃO SEXUAL 00 

USO DE DROGAS 01 

CONCLUSÃO DO PIA 05 

AVALIAÇÃO TÉCNICA 04 

TOTAL 20 

 

 

TABELA IX- ATENDIMENTOS REALIZADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA – 04 

GRUPO PSICÓLOGO 11 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 04 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 04 

TOTAL 19 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 hrs 037 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 191 

GRUPO FAMÍLIA 04 002 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA – 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 248 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 299 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 079 

TOTAL 626 

AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 079 

VISITA DOMICILIAR 002 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO DE NOVOS USUÁRIOS 000 

SAÍDA TERAPÊUTICA 138 

ASSEMBLÉIA *000 

OUTROS/QUAL? 000 

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

 

 

 

* Não houve assembléias por falta de organização bem como o interesse em 

participar destas, por parte dos usuários. Equipe vem estimulando e buscando 

estratégias para desenvolver nos usuários posicionamentos críticos. 

 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 25 

CREAS 01 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO (TRANSFERÊNCIA) 03 

ALUGUEL SOCIAL 01 

CONSELHO TUTELAR 00 

OUTROS? 04 

TOTAL 34 

 
 

REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS 14 

CTA 09 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 28 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 00 

POLICLÍNICA 09 

HOSPITAL GERAL 11 

UPA 04 

OUTROS? *06 

TOTAL  81 

*Encaminhamentos para realizações de exames laboratoriais 

TOTAL GERAL 219 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANTIDADE 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 04 

MINISTÉRIO PÚBLICO 01 

GOVERNO PRESENTE 01 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 09 

INSS 00 
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11. ALUGUEL SOCIAL – NÚCLEO CABO DEZEMBRO 2016 
ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL 

Atividades seguem baseadas no Termo de Referência do Programa, considerando o 

viés da assistência social, além das regras postas pela gestão e cotidiano da modalidade. 

Segue participação em reuniões mensais e semanais com supervisão, além de estudos de 

caso visando discutir perfil dos usuários a serem inseridos, como repasses e decisões 

partilhadas junto usuários que estão na modalidade. 

Em decorrente mês usuário GESSÉ FRANCISCO foi inserido, supracitado pontuava 

saturação com permanência no Intensivo. Supracitado foi inserido sozinho, refere que 

contará com suporte de terceiros para montagem do kit reinserção. Trabalhando 

informalmente em estacionamento no bairro de Boa Viagem, usuário trás perspectivas 

AGÊNCIA DO TRABALHO 13 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

ONG 00 

OUTROS? 00 

TOTAL: 28 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS 

INCLUSÕES QUANTIDADE 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 00 

EDUCAÇÃO FORMAL 09 09 

TRABALHO FORMAL 00 00 

TRABALHO INFORMAL 20 29 

OUTROS? 03 03 

TOTAL: 32 41 

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


 

                      

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

0 
Rua do Piza nº 137 Santa Tereza, Olinda – PE - CEP: 53.010 -110 

Telefone/Fax: (81) 41410589 
www.institutoensinar.org 

  71 

 

positivas para com seu atual momento. Destaca que condição de moradia segura o permitirá 

a organizar suas demandas, além de executar planos pós Intensivo estruturados em seu 

PIA. 

Usuário JAMERSON CORREIA foi afastado da modalidade em 28 de Dezembro. 

Supracitado apresentou recaída e envolveu-se em conflito com subtração de motocicleta de 

conhecida para trocar por drogas.Considerando sua ameaça usuário foi encaminhado para 

Apoio/Cabo de Santo Agostinho,porém técnica ao tomar conhecimento que o mesmo 

articulou junto proprietária do imóvel uso indevido do recurso do aluguel social,o mesmo foi 

afastado e diante sua ameaça foi encaminhado para Comunidade Terapêutica localizada no 

Brejo da Madre de Deus,entretanto ao chegar ao espaço não aceitou encaminhamento. 

Modalidade realizou contato com genitora do usuário, pontuada sua ameaça e sua 

rejeição para com espaço. Senhora Ivanilde pontuou que usuário estava no município de 

Caruaru e estava em situação de rua. 

Atualmente modalidade segue com 02 vagas para inserções previstas para mês de 

Janeiro, usuários serão discutidos em reunião técnica. 

 

12. Família: 

Usuário JAMERSON CORREIA supracitado concluiu modalidade com vínculos fortalecidos 

com genitora. 

Usuário GESSÉ FRANCISCO encontra-se com vínculos fragilizados, entretanto técnica já 

está ciente do bairro onde seus familiares estará articulando visita para fortalecimento dos 

vínculos familiares. 

 

9.2. Saúde: 

Usuário GESSÉ FRANCISCO foi encaminhado a Unidade de Saúde de Família para 

cadastro e acompanhamento. 

 

9.3. Inserção sócia produtiva: 
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Usuário JAMERSON CORREIA estava trabalhando em Lava Jato e estabelecimento 

comercial. 

Usuário GESSÉ FRANCISCO foi inserido com recurso financeiro no valor de R$: 260,00. 

Supracitado está trabalhando informalmente em estacionamento em Boa Viagem/Recife. 

 

9.4. Cultura, esporte e lazer: 

Atividades de lazer seguem sob cunho particular, usuários foram convidados para 

comemorações de final de ano no Intensivo e equipe avaliou de modo positivo a participação 

de ambos. 

 

9.5 Educação: 

Usuários inseridos seguem sem desejo em elevar escolaridade, justificam ser prioridade a 

questão de trabalho. 

 

9.6. Assistência Social: 

Usuário GESSÉ FRANCISCO foi inserido com documentação atualizada, supracitado foi 

encaminhado ao CRAS para verificar serviços e orientações da rede de proteção social que 

atua no município. 

Usuário JAMERSON CORREIA apesar dos encaminhamentos para Balcão da Cidadania o 

mesmo não compareceu ao equipamento. 

 

9.7. Avanços e desafios 

Segue avanço quanto à inserção de usuários com PIA encaminhado para construção de 

modalidade. Segue desafio em consolidar junto usuários o verdadeiro sentido da proposta 

do aluguel social, considerando verba publica destinada exclusivamente para o Aluguel 

Social. 
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TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 
 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  05 02 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 20 12 

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SOCIOASSISTENCIAL Para os 05 Beneficiados 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ALUGUEL SOCIAL 
 

Decorrente mês permitiu avanço quanto à articulação dos usuários junto aluguel dos 

imóveis, além de encaminhamentos ofertados para usuários no momento do afastamento. 

Modalidade espera inserir usuários, reforçando a importância da garantia de moradia por 06 

meses, para consolidação de eixos do PIA. 

 

14. ANEXOS 

  

Inserção do usuário Gessé Francisco no Aluguel Social 

 

USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 

(MÊS/ANO) 
MOTIVO DE 

DESLIGAMENTO 

NO DE VISITAS 
REALIZADAS NO 

MÊS 

JAMERSON CORREIA JULHO/2016 
AVALIAÇÃO 

TÉCNICA 
07 

GESSÉ FRANCISCO DEZEMBRO/2016  05 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Vale pontuar que o mês de dezembro o município 

do Cabo vivenciou momentos tensos em relação ao 

aumento do índice de violência no município, fato este que infelizmente envolveu alguns 

usuários do Programa. O mês foi marcado por inúmeros momentos de sensibilização e 

relatos da realidade fora das Unidades do Programa, visto que se percebeu um elevado 

número de solicitações de afastamentos para as comemorações de final de ano. Sendo um 
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desafio diário da Equipe estimular a permanência dos usuários no Espaço,como forma de 

preservação da vida e cuidado consigo mesmo. 

 As festividades de final de ano foram desenvolvidas com o empenho de toda equipe 

em proporcionar momentos leves e de descontração a todos os presentes no Espaço. As 

ceias de Natal e Réveillon apresentaram cardápio diferenciado com a finalidade de 

proporcionar aos nossos usuários um clima mais harmônico e mais próximo ao familiar 

possível. Potencializamos ainda o desejo de mudança e perspectivas positivas para o ano 

que se inicia, onde vários almejam o fortalecimento dos vínculos familiares e inserção no 

mercado de trabalho.  

 Dessa forma, encerramos as atividades desse ano cientes que demos o nosso 

melhor, apesar das dificuldades. E certos de que o trabalho em Equipe é, e sempre será 

provocador de mudanças. Aguardamos que em 2017 possamos dar continuidades ao nosso 

trabalho que tanto nos dignifica e nos faz crer sempre na capacidade do outro em obter 

conquistas significativas. 

 

Suelen Lopes de Oliveira 

Coordenação Técnica 
Intensivo Cabo 

 
 

 
Manassés Manoel dos Santos 

 
Diretor Presidente IEDES 

 

 

11. 1 ANEXOS 

 

MOMENTO BOM DIA 
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GRUPO TÉCNICA WELUMMA 

 

 

 

GRUPO TROCANDO IDEIAS 
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OFICINA DE CULINÁRIA 

 

 

GRUPO TÉCNICO MAMEDES 
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GRUPO TÉCNICA JANAIR 
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CAPACITAÇÃO – GÊNERO 

NÚCLEO CABO 

 

 

CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS E SEUS FAMILIARES 
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QUADRO DE CI´S (COMUNICAÇÃO INTERNA). – DEZEMBRO/2016 (Acompanhamento) 

*Não houve Ci no mês de Dezembro. 

 

 

Nº de ordem Nº da CI Data Destinatário Assunto Situação 

00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 
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