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CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

NÚCLEO: JABOATÃO MÊS/ANO: Fevereiro/2016 
 

1. APRESENTAÇÃO 

  

Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

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

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

prática profissional, qualificando o serviço ofertado. 

 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

 

 

Endereço: Rua Comendador José Didier, Nº359, Piedade - Jaboatão dos 

Guararapes/PE. 

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

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

Executora: IEDES – Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social  

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

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

FUNÇÃO NOMES 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Aiala Frederick de Souza 

SUPERVISORA Christiane Tadu de Souza Bosshard  

TÉCNICOS SOCIAIS 

Dayula Tácia dos Santos 

Magali Lucena 

Nathália Moura  

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

EQUIPE FUNÇÃO NOME 

I 

TÉCNICO SOCIAL Vanessa Ferreira Nazareth de Abreu 

EDUCADOR SOCIAL  Jailson Mariano do Espírito Santo 

MOTORISTA Robson Sanclaudy de Jesus da Silva 

Noemi Glasner Coutinho 

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Rosália Ernesto da Silva 

EDUCADORES SOCIAIS 

Levi da Silva Lima (férias) 

Renato Mário da Silva (férias) 

Helaine Maria Silva Duarte 

Helder Marcio de Barros Almeida 

Paulo Queiroz Andrade 

Damiana Júlia Ferreira  

Maria Aparecida de Lima 

Lucas José da Silva 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mayara Suelle Maria da Silva Cavalcante 

AUXILIARES DE COZINHA 

Adriana Maria Aurelina 

Juvanere Carmo dos Santos Nascimento (Férias) 

Vânia Verçosa de Lima 

Kátia Verônica Salazar (ferista) 

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS 

André Amaro de Lima (ferista) 

Ângela Sales da Silva (férias) 

VIGIAS 

 

Edson Vicente da Silva 

Paulo Lima de Andrade Filho  

Reginaldo Gomes de Melo 

Fábio Severino da Silva 
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II 

TÉCNICO SOCIAL Tiago Queiroz Moura 

EDUCADOR SOCIAL Marina de Albertino Correia 

MOTORISTA Hallison Souza Barbosa (Férias) 

 

5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

HORA Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

8:00h às 

9:00h 

Café 

matinal 

Café 

matinal 

Café 

matinal 

Café 

matinal 
Café matinal 

Café 

matinal 

Café 

matinal 

9:00h às 

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

09:15h às 

10:00h 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimen

tos. 

Integração/ 

Atendimentos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

10:00 às 

11:00h 
Grupo 

Qualidade 

de Vida 

Oficina de 

Artes 

 

 

Oficina de 

Atividades 

Lúdicas) 

Grupo 

Próximo 

Passo 

Grupo Redução 

de Danos 

/ Jogos 

cooperativ

os 

Jogos 

cooperativ

os 

11:00h às 

11:50h Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimentos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

12:00h às 

13:00h 
Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

13:00h às 

14:00h 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Assemblei

a 

Livre/ 

Descanso 
Livre/ Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

15:00h às 

15:15h 
Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar 

Integração

/ visita 

14:00h às 

16:00h 

Integração

/ Visita 

Família 

15:30h às 

16:00h Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

Integração

/ Visita 

Família 

Integração

/ Visita 

Família 

16:00h às 

17:00h Grupo 

Educação 

Grupo 

Família 

Oficina de 

Culinária 

Grupo 

Direitos 

Sociais 

Oficina 

Recreação/Esp

ortiva 

Integração

/ Visita 

Família 

Integração

/ Visita 

Família 

17:00h às 

18:00h 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimentos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

18:00h às 

19:00h 
Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

19:00h às 

20:30h 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 
Livre/ Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

20:30h às 

21:00h 
Boa Noite Boa Noite Boa Noite Boa Noite Boa Noite Boa Noite Boa Noite 

21:00 às 

21:30h 
Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

21:30h às 

23:00h 
Integração

/ Dormir 

Integração

/ Dormir 

Integração

/ Dormir 

Integração/ 

Dormir 

Integração/ 

Dormir 

Integração

/ Dormir 

Integração

/ Dormir 
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1. GRUPOS 

1.1. GRUPO FAMILIA 

Facilitadoras: Técnica Magali e Educadora Cida 

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

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

participação dos usuários. 

 

Data: 02/02/2016 

Atividade realizada: Dinâmica de grupo 

Objetivo: Mostrar para aos participantes que eles são os donos de suas próprias 

escolhas e responsáveis pelas consequências das mesmas.     

Ferramentas metodológicas: Debates, Dinâmica de Grupo, Papel e Lápis. 

Avaliação: O objetivo da atividade foi atingido os usuários participaram da 

dinâmica proposta, (o naufrágio), com opiniões e trocas de ideias. Onde o grupo 

teria o poder de decidir quem iria ser salvo diante daquele naufrágio, levando-os 

a refletir que as vezes temos que tomar decisões difíceis, mas que somos 

responsáveis pela vida que escolhemos. Foi importante na medida em que eles 

fizeram um link com sua própria existência e escolhas de vida.  

 

Data: 16/02/2016  

Atividade realizada: "A IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO NA FAMÍLIA" Texto lido 

por um usuário do serviço, que fala da falta de diálogo entre os pais e filhos e 

como consequência disso o distanciamento entre eles, prejudicando a 

comunicação do grupo familiar. A dinâmica utilizada foi a construção de duas 

figuras "humanas" com mensagens que falassem de coisas que viu e gostou, 

palavras ou atitudes das quais se arrependeu de ter tido ou feito na sua vida, 

ideias das quais não desiste, grandes amores, ações inesquecíveis realizadas e 

piores momentos em que se envolveu. Depois de finalizadas essas mensagens, 

foram apresentadas para o grupo. 

http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Poder criar um Diálogo fraternal e maduro e refletir sobre as atitudes. 

Ferramentas metodológicas: Dinâmica de grupo, Lápis, Rodada de Diálogo e 

o desenho de duas figuras. 

Avaliação: Avaliamos como produtivo, todos participaram, incluindo a família de 

um dos usuários estava presente nesta atividade (a mãe e Padrasto) 

observamos no grupo que as pessoas estão perdendo a habilidade para 

conversar e que isso tem levado as pessoas a serem agressivas umas com as 

outras por essa falta de diálogo, do conversar e também trazendo essa fala para 

o nosso dia a dia, com a família, entre eles (usuários) e com a equipe do serviço 

um momento de reflexão diante de tanta violência ocorrida nos últimos tempos, 

muito positivo. 

 

Data: 23/02/2016 

Atividade realizada: A dinâmica proposta para o grupo foi: SE COLOCANDO 

NO LUGAR DO OUTRO, cada usuário recebe um papel em branco e escreve 

uma dificuldade, sem identificação e logo após esses papeis são misturados e 

eles pegam aleatoriamente assumindo aquele problema como se fosse seu, se 

colocando na prática no lugar do outro e dizendo o que ele faria se tivesse 

enfrentado tal problema. 

Objetivo: Fazer uma reflexão sobre o problema do outro e tentarmos nos colocar 

em seu lugar, buscando uma solução. 

Ferramentas metodológicas: Roda de diálogo, papel ofício e canetas 

Avaliação: O grupo foi contemplado com presença da família de 02 (dois) 

usuários. Os usuários poderão exercitar de forma prática. Cada um pegou um 

papel, liam, e comentavam sobre o problema que ali estava escrito, tentando 

encontrar uma saída e todos participaram inclusive os familiares e finalizamos 

conversando de como é positivo podermos dividir e compartilhar nossos 

problemas uns com os outros, de sermos solidários, e chegamos à conclusão 

que mesmo que os conselhos nem sempre são bem vindos e também nem 

sempre são bem intencionados, escutar as opiniões de outras pessoas sobre 

uma dificuldade ou problemas pelo qual passamos é importante e pode de 

alguma forma dá uma nova maneira de encará-los. 

 

http://www.institutoensinar.org/
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1.2 GRUPO PRÓXIMO PASSO 

Facilitadores: Técnica Dayula, educadores Marina e Lucas 

Objetivo geral: Estimular planejamento pessoal e comunitário, desenvolvimento 

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

protagonismo social. 

 

 Data: 04/02/2016 

Facilitadores: Técnica Dayula e Educadora Marina. 

Atividade realizada: A atividade foi realizada na praia de piedade, localizada 

nas proximidades do serviço. 

Objetivo: Promover a redução de danos, em seguida uma roda de diálogo 

focando uma reflexão positiva na vida de cada um presente, relacionando com 

o Programa ATITUDE. Conscientização e estratégias para o Carnaval. 

Ferramentas: bola e pirulitos. 

Avaliação: Os usuários participantes trouxeram reflexões positivas, alguns 

trouxeram suas vivencias pessoais, pontuando a família, rua, uso. Trouxeram 

que a equipe poderia investir mais em atividade externa. Foi bastante positivo. 

 

Data: 12/02/016 

Facilitadores: Técnica Dayula e Educador Lucas 

Atividade realizada: Instrumentais relacionando perguntas em relação ao seu 

processo de cuidado, em seguida uma roda de diálogo em relação ao referido 

assunto. (Qual objetivo nesse momento de sua vida? Quanto tempo você 

acredita ser necessário para alcançar esse objetivo? Escrever cinco passos 

necessários para alcançar esse objetivo). 

Objetivo: Motivar uma discussão em grupo entre os usuários em relação a 

dimensão do cuidado, do Programa ATITUDE, da sua vida de modo geral, 

possibilitando a formulação de ideias a respeito do tema referido, bem como 

organiza-las e colocar em prática. 

http://www.institutoensinar.org/
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Ferramentas: papel, lápis, cadeiras, mesas. 

Avaliação: A discussão foi bastante positiva, levando em conta que os usuários 

puderam trazer vivencias pessoais, refletindo sobre seus objetivos e sonhos que 

desejam alcançar.  

 

Data: 18/02/2016 

Facilitadora: Técnica Dayula 

Atividade realizada: Roda de diálogo com os usuários presentes pontuando 

temas, como: criminalidade, violência, uso de droga em torno do serviço, 

descumprimento de regras, respeito, a importância do Programa Atitude em 

minha vida.  

Objetivo: Orientar, conscientizar, informar, estimular aos usuários refletirem em 

relação ao tema acima. 

Ferramentas: Cadeiras, mesas, data show, pipoca, vídeo pesquisado no 

Youtube. 

Avaliação: A atividade foi muito interessante, positiva, pois os usuários puderam 

discutir trouxeram suas opiniões, sentimentos, ideias, o que pensam a respeito 

dos temas, o que podem fazer pra mudar, pra melhorar, cada um fazendo sua 

parte. “A gente aprende a conviver respeitando o direito um do outro ou não 

andaremos juntos”.  

 

Data: 25/02/2016 

Facilitadores: Técnica Dayula e Educador Lucas. 

Atividade realizada: Exposição do vídeo “Minhas escolhas”. Em seguida uma 

discussão sobre o tema. 

Objetivo: Estimular o Grupo a refletir sobre seus sentimentos relacionados ao 

seu processo de cuidado, pontuando suas escolhas, focando no respeito ao 

próximo.  

http://www.institutoensinar.org/
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Ferramentas: cadeiras, mesa, balas, data show, notebook, vídeo pesquisado no 

Youtube. 

Avaliação: O grupo respondeu de forma positiva, cada um trazendo seus 

sentimentos, escolhas, vivencias, onde foi alcançado o objetivo da atividade. 

 

1.3. GRUPO DIREITOS SOCIAIS 

Facilitadoras: Técnica Nathália Moura, educadoras Maria Aparecida e 

Damiana. 

Objetivo geral: Promover a reflexão dos usuários em relação aos seus direitos 

e deveres sociais. 

 

 

Data: 04/02/2016  

Facilitadores: Técnica Nathália e educadora Damiana 

Atividade realizada: Realizamos a dinâmica “Corrida na Floresta”, onde em um 

saquinho colocamos pequenos pedaços de papel dobrados e um destes papéis 

estava escrito a palavra “leão”. Em três papéis estavam às palavras “raposa” e 

nos demais a palavra “formiga”. Sobre uma mesa, colocamos os chocolates, 

pirulitos e bombons. Em seguida, sorteamos os papeizinhos e pedimos para 

quem tinha tirado o com a palavra “leão” fosse até a mesa e se servisse à 

vontade. Depois disso, as pessoas que sortearam a palavra “raposa” tiveram 

cinco segundos para irem ao mesmo tempo e pegarem seus doces. Por fim, as 

pessoas que pegaram a palavra “formiga”. Poucas formigas pegaram os doces.  

Após isto, fizemos algumas perguntas, tais como: “O que cada bicho achou da 

dinâmica?” “É possível fazer um paralelo entre a “Corrida na Floresta” e a 

sociedade capitalista em que nós vivemos?” “Quem são os leões da sociedade?” 

“Quem são as raposas e as formigas?” “Há mais formigas ou leões na sociedade 

capitalista?” “Se havia chocolates, pirulitos e bombons para todos, por que 

alguns poucos comeram mais e melhor do que a grande maioria?”. 

Objetivo: Compreender a forma desigual que se estrutura a sociedade de 

classes no capitalismo. 

http://www.institutoensinar.org/
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Ferramentas metodológicas: Papel A4, chocolate, pirulito, bombom. 

Avaliação: Os participantes da atividade refletiram fazendo um paralelo entre a 

dinâmica proposta e a sociedade na qual estamos inseridos. Pontuaram as 

desigualdades e as dificuldades no acesso das Políticas Publicam por estarem 

em situação de rua. Desta forma, o objetivo da atividade foi alcançado como 

proposto.  

 

Data: 18/02/2016  

Facilitadores: Técnica Nathália e educadora Maria Aparecida. 

Atividade realizada: O grupo iniciou com um debate sobre o que é cidadania, 

direitos e deveres. Em seguida foi realizada a dinâmica “Identificando os direitos 

e deveres”. 

Objetivo: Fomentar a reflexão acerca dos direitos e deveres dos usuários que 

são acompanhados pelo Programa.  

Ferramentas metodológicas: Papel A4 e lápis. 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado como planejado. No fim do 

grupo os participantes elogiaram a dinâmica realizada, pois puderam 

compreender e diferenciar seus direitos e deveres no serviço.  

 

Data: 25/02/2016 

Facilitadora: Técnica Nathália  

Atividade realizada: Exibição do filme nacional “O contador de história”. Após 

assistir o filme, houve um debate sobre os principais pontos. 

Objetivo: Refletir sobre a trajetória do personagem principal, fazendo um 

paralelo com a vivência de cada um.  

Ferramentas metodológicas: Aparelho de TV e DVD.  

Avaliação: Durante o debate os usuários pontuaram questões como 

preconceito, violência sexual, vínculos afetivos, exclusão, confiança, políticas 

http://www.institutoensinar.org/
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públicas, FEBEM/ FUNASE, oportunidades e escolhas. Durante o debate 

abordaram as questões relatando situações vivenciadas. Desta forma, foi 

possível alcançar o objetivo da atividade. 

 

1.4. GRUPO REDUÇÃO DE DANOS 

Facilitadores: Técnica Noemi e educador Lucas 

Objetivo geral: Orientar e proporcionar a reflexão com o objetivo principal de 

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

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

 

Data: 05/02/2016 

Facilitadora: Técnica Noemi. 

Atividade realizada: Propomos uma grande roda e que cada um ficasse de 

frente um pro outro e falasse um pouco de si, coisas que gostavam e que não 

gostavam, depois foram trocando de pares até chegar ao inicial. Comentamos 

como foi a experiência e se tiveram novidades em relação ao outro. Então 

pedimos que em pé, cada um ficasse na frente do outro. O exercício foi que um 

lado teria que dizer coisas positivas e o outro lado, coisas negativas, para a 

pessoa a sua frente, depois trocaram. No final comentamos nossas percepções 

e sentimentos.  

Objetivo: Perceber e trabalhar as relações entre os usuários e equipe-usuário. 

Ferramentas metodológicas: cadeiras e celular para registro. 

Avaliação: A primeira atividade promoveu a percepção de que estamos pertos, 

mais longe do outro, que não prestamos realmente atenção, que não criamos 

espaço para a intimidade e muito menos cuidamos um do outro. A segunda 

atividade foi muito interessante, pois muitos se sentiram mal ao dizer ou escutar 

coisas negativas, alguns, nem conseguiram falar. Refletimos como no cotidiano 

temos dificuldade em elogiar e como faz bem a autoestima escutar um elogio. 

Além do que nos leva a agredir e sermos violentos, um com o outro. Levamos a 

discussão para as relações no Programa Atitude, entre eles e equipe. 

 

http://www.institutoensinar.org/
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Data: 11/02/2016 

Facilitadores: Técnica Noemi e educador Lucas. 

Atividade realizada: Trouxemos a música de Gabriel O Pensador, “PÁTRIA 

QUE ME PARIU”. Ao colocar a música, alguns usuários dançaram e outros 

cantaram. Após a música, fizemos uma roda de discussão e foram comentados 

os trechos mais significativos para cada um presente no grupo. No final, Lucas, 

fechou o grupo com uma dinâmica sobre amar ao próximo. 

Objetivo: Trabalhar a violência de forma geral e da qual nos circunda, na 

realidade Nordeste e Brasil. 

Ferramentas metodológicas: DVD, CD, caixa de som, cadeiras e celular para 

registro. 

Avaliação: A letra da música é impactante, pelo seu conteúdo, mas também 

pela identificação que nós temos com ela. Alguns usuários fizeram alusão as 

suas mães e histórias de vida, outros da violência que existe no Brasil, na qual 

temos que “conviver” todos os dias. Refletimos sobre o que estamos fazendo 

enquanto a essa questão e o que podemos fazer. Estar no Programa Atitude, foi 

um dos exemplos citados de tentar mudar essa realidade. Foi um momento 

positivo, de desabafo e emoção, pois a letra os remeteu a várias situações 

vividas. 

 

Data: 19/02/2016 

Facilitadores: Técnica Noemi. 

Atividade realizada: Trouxemos a música Pernambucana, REZE de Black e 

Canibal.  

Posteriormente realizamos uma roda de conversa. 

Objetivo: Estimular a mudança de atitude através da prática.  

Ferramentas metodológicas: Microfone, lap top, mesa, cadeiras e celular para 

registro. 

Avaliação: A maioria dos comentários trouxe a religião como um forte alicerce 

na vida, mas que por si só não se basta. Discutimos que era necessário agir, 

colocar em prática, pois como diz a música, “nada vai cair do céu”. Um usuário, 
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Severino Antônio, brincou: “do céu só cai chuva”. Ressaltamos a importância de 

se ter uma espiritualidade, mas também, fazer a nossa parte, pois ficar 

esperando de forma passiva, não vai fazer que as coisas mudem em nossas 

vidas. Fizemos um paralelo com o Programa Atitude e o PIA (planejamento 

individual de atendimento), se estávamos deixando o tempo passar, na 

esperança passiva ou estávamos sendo pro ativos em nosso processo de 

cuidado. 

 

Data: 25/02/2016 

Facilitadores: Técnica Noemi 

Atividade realizada: Passamos o curta Pernambucano, “BICHAS, o 

documentário”, do publicitário Marlon Parente. Um tema que sempre existiu, mas 

que as discussões sobre o mesmo, estão sendo cada vez mais atuais e  

presentes em nossa realidade. Passamos o documentário e durante o filme, 

tiveram reações diversas, de repudio, de falas e risos. Ao final, fizemos um 

círculo de debate, com a seguinte pergunta provocativa: O que esse vídeo 

parece com a nossa vida? E o que tem haver com o ATITUDE? Alguns usuários 

quiseram sair e deixamos livre, mesmo assim, tivemos uma grande quantidade 

de usuários e o tempo foi pouco para tanta fala. Trouxeram histórias pessoais e 

preconceitos vivenciados por outras questões, como a raça, o uso de drogas e 

por serem moradores de rua.  

Objetivo: Desmistificar preconceitos e empoderar os usuários LGBTTT. 

Ferramentas metodológicas: Datashow, lap top, caixa de som, cadeiras, mesa 

e celular para registro. 

Avaliação: O vídeo suscitou no grupo várias memórias, além da sensibilização 

da causa LGBTTT. O usuário José Thiago disse: “quando não estamos usando 

droga, ninguém sabe que somos “noiados”, mas quem é bicha não, acho que 

sofrem mais preconceito do que nós”. Outra usuária, Alinne, disse que sua filha 

não gosta de brinco e que seu filho gosta de saia e dançar Balé. Acolhemos as 

falas e pontuamos a importância daquele momento, de poder falar de coisas 

sofridas e que às vezes até chegamos a nos envergonhar, por pensar que existe 

um certo e um errado. Pudemos desmistificar preconceitos e fortalecemos o 

grupo em relação a qualquer tipo de discriminação. 
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1.5. GRUPO QUALIDADE DE VIDA 

Facilitadora: Rosália Ernesto 

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

forma facilitar o descobrimento de novas habilidades para assim potencializar o 

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

independência.   

 

 

Data: 01/02/2016 

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

hábitos mais saudáveis e a valorizarem a prevenção de doenças. 

Atividade Realizada: O grupo iniciou-se com o questionamento do que é o 

carnaval? Daí os usuários começaram a trazer em uma palavra o que essa 

comemoração representa para eles: diversão, danças, alegria, calor, liberdade, 

drogas, beijos, multidão, brigas, sexo, doenças. Com isso foi puxado o gancho e 

trouxe quanto aos riscos do sexo sem camisinha. Falamos sobre algumas dst’s, 

dentre elas: cancro duro, gonorreia, sífilis, linfogranuloma, condiloma, herpes e 

granuloma, ainda abordamos algumas doenças que não necessariamente são 

dst’s, como: candidíase e tricomoníase. Discutimos sobre o que transmissão, 

sinais e sintomas, diagnósticos, tratamento e prevenção de cada doença. Ao 

final do grupo foi exibido uma música (rap da prevenção contra as dst’s). 

Objetivo: com a aproximação do carnaval e do sentimento de que tudo pode e 

acontece, trouxe essa temática com o intuito de relembrar os usuários dos riscos 

do sexo sem preservativo.  

Ferramentas metodológicas: notebook, data show e vídeos. 

Avaliação: a maioria dos usuários interagiu no grupo com vários 

questionamentos acerca da temática. 

  

Data: 15/02/2016 
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Atividade realizada: Discutimos sobre AIDS usando todas as letras do alfabeto, 

para cada letra uma pergunta e uma resposta. Dessa forma falamos sobre o 

conceito da doença, sinais e sintomas, diagnóstico, tratamento, prevenção e 

preconceito. Foi exibido um vídeo onde um médico trouxe várias falas com 

relação a AIDS, neste vídeo, também, mostrou como é feito o teste rápido para 

rastrear a doença e assistimos a relato de vida de uma pessoa que foi 

diagnosticada com HIV. E hoje o mesmo aprendeu a conviver com o vírus e leva 

uma vida muito tranquila. Ao final do grupo um dos participantes demonstrou 

como colocar os preservativos masculino e feminino.   

Objetivo: Aumentar o acesso a informação sobre DST/AIDS; desconstruir 

preconceito a respeito do tema; Esclarecer informações sobre a doença; 

socializar as informações e lições apreendidas.  

Ferramentas metodológicas: data show e notebook. 

Avaliação: a maioria dos usuários que participaram fez de forma ativa 

interagindo com falas sobre a temática e trazendo relatos de vida de pessoas 

que eles conhecem que tem a doença. 

 

Data: 22/02/2016 

Atividade realizada: Nesse grupo iniciamos um pouco sobre a temática saúde 

do homem. Essa semana discutimos sobre câncer de Próstata; primeiro 

realizamos um apanhado dos conhecimentos dos usuários sobre a doença, 

dessa forma podemos desmistificar algumas falas com relação a esse tipo de 

câncer que acomete 1 em cada 6 homens. Conversamos um pouco sobre a 

próstata, sua localização, importância e o que acontece quando ela é acometida 

com a doença. Pontuamos sobre o que é o câncer de próstata, quais os sinais e 

sintomas da doença, diagnostico, tratamento, prevenção. Foram exibidos duas 

vídeos, sendo trazendo a fala de um especialista sobre a doença e o outro o 

relato de uma pessoa que luta contra o câncer há 12 anos.  

Objetivo: Conhecer o Câncer de Próstata; Fatores de Risco; possíveis agravos; 

Informações básicas; PSA / Toque retal; Tratamentos; Efeitos do tratamento; 

Acompanhamento. 

Ferramenta metodológica: Data show e notebook. 
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Avaliação: Houve a participação de maioria dos usuários e os mesmos 

participaram de forma ativa com várias perguntas sobre a temática apresentada. 

 

GRUPO EDUCAÇÃO 

Facilitadora: Educadora Damiana Julia 

Objetivo geral: 

Data: 01/02/2016  

Atividade Realizada: Elaboração de projetos individual. 

Objetivo: Dar continuidade a elaboração de projetos sendo que esse segundo 

momento foi o individual no qual os participantes iriam escrever o projeto de vida 

de cada um dentro do programa em seu processo de tratamento, isso sendo do 

interno para o externo para além dos muros do programa. Antes de começarmos 

realizamos a leitura do prólogo do livro “Infância roubada”, traz a história de uma 

dependente química que conseguiu dar a volta por cima, ou seja, que 

ressignificou seu projeto pessoal. A introdução do texto antes da atividade foi 

para estimular a produtividade e a criação dos projetos.  

Ferramentas metodológicas: Livro, papel oficio, lápis grafites. 

Avaliação: A leitura e o debate do prólogo do livro Infância Roubada deram uma 

estimulada na produção, alguns tiveram dificuldade de compreender o que era 

objetivo e justificativa, mas nada que impedisse a criação dos projetos todos que 

estavam no grupo participaram mesmo aqueles com dificuldade com a inscrita. 

 

Data: 15/02/2016  

Atividade Realizada: Dinâmica de grupo - quem fui eu? Quem sou eu? O que 

busco? Onde devo ir? 

Objetivo: A proposta desse momento é fazer que o participante realizasse uma 

autoavaliação de quem foram, como eram suas vidas antes das drogas, antes 

das ruas, uma auto-observação de como esta sua vida, família e amigos, casa e 

comunidade, avaliarem o que buscam neste serviço. 
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Ferramentas metodológicas: lápis, papel. 

Avaliação: as falas foram afirmativas sobre o desejo de superação, de 

arrependimento de tudo o que já passou e o que perderam. 

 

Data: 22/02/2016  

Atividade Realizada: Mostra de curta metragem 

Objetivo: Demonstrar aos participantes as novas formas de atividade 

educacional segundo exigência da LDB (Lei de Diretrizes de Base da Educação) 

das novas grades curriculares são as intervenções da educação na sociedade, 

comunidade, realidade dos estudantes e família. Realizamos um paralelo de 

como era a educação na época em que eles/elas passaram e como esta sendo 

pensado.     

Ferramentas metodológicas: TV, DVD. 

Avaliação: Todos participaram ativamente.  

 

Data: 29/02/2016  

Atividade Realizada: Retomada dos projetos coletivos 

Objetivo: Retomar os projetos coletivos de intervenção social desenvolvido no 

mês de Janeiro, esse momento era pensar a metodologia, o grupo foi dividido 

em dois onde cada um iria pensar a excursão da forma metodológica em uma 

escola pública e outra particular.  

Ferramentas metodológicas: Papel, lápis e piloto. 

Avaliação: Os usuários apresentaram interação e realizaram a atividade de 

forma participativa. 

 

GRUPO BOA NOITE 

Facilitadores: Educadores Paulo Queiroz e Helder Marcio 
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Objetivo geral: Realizar o encerramento do dia, através de atividades leves que 

levem o usuário a momentos de reflexão. 

Data: 01/02/2016 

Atividade: Dinâmica da Acusação. 

Objetivo: trazer a importância do questionamento, do diálogo e da verdade no 

espaço. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

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

 

Data: 03/02/2016 

Atividade: Roda de Conversa sobre a importância do grupo boa noite, essa 

atividade foi questionada na assembleia dos usuários, onde esses, 

principalmente alguns pernoites solicitaram seu fim. 

Objetivo: Refletirmos sobre a importância do grupo boa noite. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Os usuários compreenderam a importância do grupo boa noite. 

 

Data: 05/02/2016 

Atividade: Roda de Conversa sobre o respeito ao outro nesse espaço, 

entendendo que alguns usuários estão em níveis diferentes de organização. 

Objetivo: falar sobre o respeito ao outro nesse espaço, entendendo os níveis 

diferentes de organização de cada pessoa. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Os usuários trouxeram colocações críticas sobre o tema trabalhado. 
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Data: 07/02/2016 

Atividade: Atividades livres- Período Carnavalesco 

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

atividades recreativas. 

Ferramentas metodológicas: TV, Dominó, Artesanato. 

Avaliação: Os usuários interagiram de forma positiva as atividades propostas 

pela equipe. 

 

Data: 09/02/2016 

Atividade: Atividades livres- Período Carnavalesco 

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

atividades recreativas. 

Ferramentas metodológicas: TV, Dominó, Artesanato. 

Avaliação: Os usuários interagiram de forma positiva as atividades propostas 

pela equipe. 

 

Data: 11/02/2016 

Atividade: Roda de Conversa sobre a importância da amizade nesse espaço, 

os exemplos positivos e negativos de comportamentos, e o papel de liderança 

de alguns usuários, que na sua maioria, acabam se complicando no tratamento. 

Objetivo: Refletirmos sobre a importância da amizade nesse espaço, os 

exemplos positivos e negativos de comportamento. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Os usuários compreenderam a importância de cultivar as amizades. 
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Data: 13/02/2016 

Atividade: Atividades livres 

Objetivo: Ofertar um espaço acolhedor para os usuários com atividades 

recreativas, sem fazer uso de substâncias psicoativas. 

Ferramentas metodológicas: TV, Dominó, Artesanato. 

Avaliação: Os usuários interagiram de forma positiva as atividades propostas 

pela equipe. 

 

Data: 15/02/2016 

Atividade: Roda de Conversa sobre o uso de maconha no espaço. 

Objetivo: refletirmos com os participantes em relação o uso de maconha nesse 

espaço e alguns usuários da modalidade pernoite estarem nessa movimentação. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Os usuários ficaram bastante introspectivos. 

 

Data: 17/02/2016 

 

Atividade: Roda de Conversa onde nos apresentamos, passamos o acordo de 

convivência e a programação da noite, destacando o jogo do Santa Cruz. 

Objetivo: Conhecermos-nos e passarmos alguns informes. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Os usuários participaram de forma tranquila do grupo. 

 

Data: 19/02/2016 
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Atividade: Roda de Conversa sobre o fato de conviver em um espaço coletivo, 

onde sempre seremos incomodados. 

Objetivo: Refletirmos sobre os incômodos de um espaço coletivo. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Os usuários participaram de forma tranquila e entenderam o assunto 

trabalhado. 

 

Data: 21/02/2016 

Atividade: Atividades livres 

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

usuários. 

Ferramentas metodológicas: TV, Dominó. 

Avaliação: Os usuários participaram das atividades propostas. 

 

Data: 23/02/2016 

Atividade: Dinâmica da passagem da bola. Cada usuário ao receber o objeto 

falava o que desejava pra si, depois passava a bola para outro colega. 

Objetivo: Refletirmos sobre sonhos e metas. 

Ferramentas metodológicas: bola. 

Avaliação: Os usuários participaram de forma ativa e interativa. 

 

Data: 25/02/2016 

Atividade: Roda de Conversa onde contamos a história da raposa e das uvas. 

Objetivo: Refletirmos sobre objetivos, desejos e frustrações. 
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Ferramentas metodológicas: Texto “A raposa e as uvas”, roda de conversa 

Avaliação: Os usuários participaram de forma tranquila e trouxeram falas 

positivas sobre os assuntos trabalhados. 

 

Data: 27/02/2016 

Atividade: Atividades Livres 

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

usuários, respeitando o direito de escolha de cada um. 

Ferramentas metodológicas: TV, DVD, Dominó. 

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

maioria dos usuários. 

 

Data: 29/02/2016 

Atividade: Roda de Conversa sobre a importância da verdade em nossos atos 

e as consequências de um boato.  

Objetivo: Refletirmos sobre a importância da verdade e as consequências de 

um boato. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Os usuários ficaram reflexivos e fizeram falas positivas sobre o tema 

trabalhado. 

 

Data: 02/02/2016 

Atividade realizada: Dinâmica das palavras, todos os usuários participaram. 

Várias palavras ficaram distribuídas na mesa cada usuário pega uma ou mais de 

uma e traz uma reflexão para o grupo.  
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Objetivo: Sensibilizar e refletir sobre as diversas possibilidades que temos na 

vida e da importância da participação nos grupos. 

Ferramentas metodológicas: Papeis recortados com palavras. 

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

ficaram bem reflexivos, se colocam de forma critica fazendo um paralelo com 

sua realidade. 

 

Data: 04/02/2016 

Atividade realizada: Dinâmica da memorização, onde uma sequência de 1 a 4 

é passada para os usuários e cada número tem um movimento.    

Objetivo: Trabalhamos memorização, atenção e concentração de forma lúdica. 

Ferramentas metodológicas: Dinâmica de grupo 

Avaliação: Observa-se que todos os usuários gostaram da dinâmica e trazem 

reflexão positiva, colocaram de forma respeitosa e criticamente. 

 

Data: 06/02/2016 

Atividade realizada: Atividades Livres – TV, dominó. 

Objetivo: Sensibilizar e refletir sobre diversão sem uso de drogas. 

Ferramentas metodológicas: Cadeiras, mesa, dominó, TV.  

Avaliação: Observamos os usuários bem atento e participativos e focados na 

proposta das atividades. percebe-se um aumento da autoestima, e a harmonia 

fica no espaço. 

 

Data: 08/02/2016 

Atividade realizada: Atividades Livres – TV, dominó, produção de origami. 
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Objetivo: Sensibilizar e refletir sobre diversão sem uso de drogas e fazer uma 

atividade que gere renda. 

Ferramentas metodológicas: TV, dominó e papel.   

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

tem o origami como fonte de renda. 

Data: 10/02/2016 

Atividade realizada: Roda de conversa, “como uma pergunta como foi seu dia?” 

e surgiram vários incômodos com atitudes violentas de outros usuários e uso de 

drogas.  

Objetivo: Sensibilizar que a equipe esta nesse espaço para ajudar e que 

reproduzir essa violência, só trará consequências negativas para suas vidas. 

Refletir sobre a importância desse espaço para todos, e da necessidade de fazer 

uso de drogas nesse espaço, também em outras formas de redução de danos 

sem uso de S.P.A. e sim com estratégias para uma melhor qualidade de vida. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Percebemos que vários usuários trazem criticas positivas em relação 

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

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

dificuldades quando esse uso acontece dentro do espaço, também observamos 

a importância de resolver os problemas sem violência. 

 

Data: 12/02/2016 

Atividade realizada: Roda de conversa, tema cuidado com o espaço. 

Reforçando o acordo de convivência, também realizamos dinâmica da montanha 

russa, momento lúdico e muito divertido. Dois usuários não participaram, pois 

não se sentiram bem. 

Objetivo: Sensibilizar sobre o cuidado com esse espaço, e sua importância na 

vida de cada um, e trazer momentos descontraídos através de atividades lúdicas. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa  
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Avaliação: percebemos os usuários participando de forma positiva, o aumento 

da autoestima e mostraram objetivo e foco nas atividades. 

 

Data: 14/02/2016 

Atividade realizada: Roda de conversa com o tema responsabilidade de todos 

na continuação desse espaço, participação de todos de forma muito positiva. 

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

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

as consequências dela na sua vida, e a visão que mostramos a sociedade e 

reforçamos o olhar discriminatório e preconceituoso.   

Ferramentas metodológicas: roda de conversa 

Avaliação: Percebe-se que os usuários valorizaram esse momento, e percebem 

que não é fácil quando se esta no outro lado. Momento muito positivo, usuários 

ficam pensativos. 

 

Data: 16/02/2016  

Atividade realizada: Roda de conversa com o tema uso de drogas no espaço.  

Objetivo: Sensibilizar, refletir sobre a necessidade de fazer uso de drogas nesse 

espaço, também em outras formas de redução de danos sem uso de S.P.A. e 

sim com estratégias para uma melhor qualidade de vida. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa  

Avaliação: Observamos que vários usuários gostaram da conversa, trazem 

falas criticas fazendo um paralelo com sua realidade, pontuando sobre a 

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

responsáveis por suas mudanças. Momento muito positivo. 

 

 

 

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 

 

Data: 18/02/2016 

Atividade realizada: Roda de dialogo com o tema retorno do que estão achando 

dos diálogos sobre violência, ameaças, uso de drogas em frente e dentro do 

espaço, e o reflexo na sociedade.  

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

drogas, nas oportunidades em suas vidas, em sair do circulo vicioso e não 

reproduzir a violência sofrida por diversas vezes em algum momento da vida.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Observamos os usuários participativos na construção do debate, 

fazendo um paralelo com suas realidades. 

 

Data: 20/02/2016 

Atividade realizada: Atividades Livres – TV, dominó.  

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

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

Ferramentas metodológicas: cadeiras, TV.  

Avaliação: Observa-se que todos estavam bastante animados. Percebe-se um 

aumento da autoestima. 

 

 

 

Data: 22/02/2016 

Atividade realizada: Dinâmica da dança maluca, atividade lúdica, momento 

positivo. 
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Objetivo: Refletir sobre esse momento de diversão sem uso de drogas e de 

voltar a ser criança, diversão sem maldade.  

Ferramentas metodológicas: Som e dinâmica de grupo 

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

emocionam ao lembrar de momentos de quando eram criança, refletem sobre 

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

um falar. 

 

Data: 24/02/2016 

Atividade realizada: Dinâmica da palavra positiva, onde cada um traz uma 

palavra positiva e uma reflexão sobre ela para o grupo. 

Objetivo: Sensibilizar e refletir sobre a importância desses momentos e das 

coisas positivas em suas vidas. 

Ferramentas metodológicas: Dinâmica de grupo 

Avaliação: observamos que os usuários participaram de forma positiva, 

demonstram o desejo de resgatar seus projetos de vida. 

 

Data: 26/02/2016  

Atividade realizada: Cine atitude “filme CREED” relata a história de um 

boxeador que vive a sombra do passado de seu pai, e luta por seu 

reconhecimento e a luta de seu treinador “ROCKY BAOBOA” contra o câncer.  

Objetivo: Sensibilizar e refletir sobre a importância desses momentos do cine 

para refletir em suas vidas. 

Ferramentas metodológicas: TV, DVD. 

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

motivados para dar sequência em seus cuidados. Fizeram um paralelo com suas 

realidades, e o momento de superação dos personagens. 
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Data: 28/02/2016 

Atividade realizada: Atividades livres, dominó, TV, e DVD. 

Objetivo: Refletir sobre diversão sem uso de drogas e da importância de buscar 

estratégias nos momentos livres.  

Ferramentas metodológicas: TV, DVD, dominó. 

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

grupo ficam harmoniosos. 

 

 

1.6.OFICINA ESPORTE, RECREAÇÃO, ATIVIDADES LUDICAS E 

ATIVIDADES INTEGRADAS 

Facilitadores: Educadores Maria Aparecida, Helaine e Lucas 

Objetivo geral: Proporcionar ao usuário conhecimento específico. 

 

 

 

 

Data: 05/02/2016 

Atividade: Torneio de dominó  

Objetivo: Tem como objetivo proporcionar uma alternativa de lazer, 

entretenimento para que os usuários possam desenvolver sua percepção e 

raciocínio lógico de forma descontraída. 

Ferramentas metodologias: Dominó, mesa, cadeiras, biscoitos. 

Avaliação: Foi possível avaliar através da participação, desenvolvimento e 

competitividade das duplas que foram harmoniosas e amigáveis. 
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Data: 19/02/2016 

Atividade: Jogo amistoso Apoio Jaboatão x Intensivo Jaboatão.   

Objetivo: Esse jogo teve como objetivo observar e trabalhar a disciplina, 

condicionamento físico, entrosamento da equipe e aprimoramento das 

habilidades individuais dos usuários. 

Ferramentas metodológicas: Bola de futebol, cartões vermelho e amarelo e 

apito. 

Avaliação: Foi possível avaliar o desempenho e esforço de cada usuário dentro 

de suas limitações. Onde os mesmos se empenham de forma conjunta, 

participativa e com entusiasmo.  

 

 

Data: 03/02/2016 

Atividade realizada: Ornamentação do CAA 

Objetivo: Ornamentar o Apoio de Jaboatão para os festejos carnavalescos  

Ferramentas metodologias: Material criado por eles nas oficinas anteriores. 

Avaliação: Foi bastante prazerosa, a empolgação para deixar o espaço de 

convivência no clima de carnaval deixou todos bastante eufóricos, onde os 

mesmos se uniram, e nesse momento de descontração recordaram de carnavais 

passados e planejaram os próximos. 

 

Data: 17/02/2016 

Atividade realizada: Perguntas e Respostas  

Objetivo: expressar insatisfações e melhoria que o CAA Jaboatão 

Ferramentas metodologias: Papel ofício, canetas, lápis de cor. 
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Avaliação: Foi uma atividade que trouxe um propósito de entender as formas de 

tratamento interpessoal entre usuários e equipe, usuário e usuário. Onde cada 

participante pode verbalizar o que o incomodava e as conquistas que obtiveram 

após ser usuário do programa. 

 

Data: 24/02/2016 

Atividade realizada: técnica de relaxamento 

Objetivo: Relaxar e externar as angústias e alegrias. 

Ferramentas metodologias: som. 

Avaliação: os usuários puderam de fato relaxar e verbalizaram que a tempos 

não o faziam. Refletiram sobre suas posturas e enfretamento a dependência de 

substância psicoativa, onde também expressaram o quanto o programa vem 

auxiliando nesse momento de construção na perspectiva de redução de danos. 

 

Data: 16/02/2016 

Atividade: Apresentação do grupo artes e dinâmicas de entrosamento.  

Objetivo: desenvolver e despertar nos usuários a criatividade teatral e melhorar 

a relação de grupo enquanto individuo que transforma o espaço de convivência. 

Na atividade inicial fizemos uma apresentação de forma teatral quebrando um 

pouco a formalidade, em seguida fizemos o ritual do lava-pés  

Ferramentas metodológicas: bola, DVD, água.  

Avaliação: foi avaliada como positiva, pois os mesmos conseguiram 

desenvolver o que foi proposto. 

 

Data: 23/02/2016 

Atividade: Teatro popular e a paixão de Cristo.  
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Objetivo: Conhecer e vivenciar as propriedades do teatro de rua como forma de 

desenvolvimento social.  

Na ocasião foi feita uma apresentação teórica do teatro popular de rua, a 

atividade foi iniciada com dinâmicas teatral, em seguida fizemos um ensaio 

teatral quebrando um pouco a formalidade, em seguida fizemos o ritual do lava-

pés, uma tentativa de montar uma peça sobre a paixão de Cristo. 

Ferramentas metodológicas: papel, caneta, bola de pelúcia.  

Avaliação: foi avaliada como positiva, pois os mesmos conseguiram 

desenvolver o que foi proposto. 

 

 

Grupos Realizados Quantitativo Mensal 

Qualidade de Vida 03 

Redução de Danos 04 

Próximo Passo 04 

Direitos Sociais 03 

Grupo Família 03 

Grupo Boa Noite 30 

Grupo Educação 04 

Total de grupos 51 

 

Oficinas Realizadas Quantitativo Mensal 

Oficina de Culinária 12h 

Oficina de Artes Integradas 02h 
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6. ANÁLISE QUALITATIVADAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS 
NO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

 

 6.1 Família 

 Fortalecemos o acolhimento dos familiares, sendo orientados de como 

funciona o serviço, dias de visita, dias do grupo Família e o perfil do nosso 

usuário. Neste mês, alguns usuários vieram para o acolhimento em companhia 

da família. Assim como houve participação de familiares no grupo família, 

participação está bastante positiva para o processo. Realizamos atendimentos 

sistemáticos a família, de maneira individual e coletiva, com foco na relação. 

Realizamos a aproximação dos usuários e de seus familiares, realizando 

pontualmente escutas aos usuários e dialogando com seus familiares. 

Fortalecemos o acolhimento dos familiares, sendo orientados de como funciona 

o serviço e o perfil do nosso usuário. Os familiares são convidados a participarem 

do Grupo Família que acontece nas Terças-feiras.  

6.2. Saúde  

 Neste mês realizamos alguns encaminhamentos para o HPJP – Hospital 

e Policlínica Jaboatão Prazeres por demandas odontológicas. Todos os 

encaminhados foram atendidos e medicados. Um deles realizou extração de 

dente. Recebemos uma usuária gestante com aproximadamente 8 semanas de 

gestação, ainda não está fazendo pré-natal, porém está realizando exames no 

IMIP para descartar a possibilidade de viroses como Zika e Febre Chikungunya. 

Quando estávamos em articulação para marcar consulta no CISAM para iniciar 

o pré-natal a usuária solicitou sair do espaço e não mais voltou. 

 Foram realizados alguns encaminhamentos para o CTA – Centro de 

Testagem e Aconselhamento para rastreamento de DST/AIDS. Desses 

Oficina de Esporte e recreação 02h 

Oficina de Atividades Lúdicas 03h 

Total de Oficinas 19h 
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usuários tivemos uma com resultado reagente para VDRL (sífilis), estamos 

articulando o tratamento. Feito articulação com a enfermeira Ismênia do 

CISAM para encaminhar algumas usuárias para atendimento com a médica 

ginecologista Drª. Laura. Duas de nossas usuárias estão agendadas para 

15/03/16 ás 7h. Feito articulação para tirar cartão SUS de alguns usuários. 

6.3. Inserção sócio produtiva 

Construímos currículos com os usuários, para inserção no mercado 

informal, pois muitos usuários conseguem trabalho no entorno do serviço, em 

estacionamentos, lava-jatos e na praia, nas barracas e como auxiliar de pedreiro.  

6.4. Cultura, esporte e lazer 

A equipe promove semanalmente oficinas, estimulando o acesso aos 

esportes, artes e lazer. Uma delas são as atividades na praia. Este mês, a 

educadora Maria Aparecida realizou um jogo entre os usuários do Apoio 

Jaboatão x Intensivo Jaboatão, momento de descontração e integração entre os 

participantes. A equipe promove semanalmente oficinas, estimulando o acesso 

aos esportes, artes e lazer. Nesse mês demos continuidade a Horta no serviço, 

facilitada pela Educadora Damiana e o Educador Lucas. Ornamentamos o 

espaço com o tema, carnaval, os usuários contribuíram através das oficinas e 

Grupos. 

6.5. Educação  

 Permanecemos no processo de sensibilização para a retomada dos 

estudos em 2016, como também, a inserção no Programa Paulo Freire e EJA. 

Contudo, ainda é percebido que a baixa escolaridade é um dificultador no 

processo de inserção em cursos e retorno ao mercado de trabalho. 

6.6. Assistência Social  

O presente Relatório tem por objetivo descrever a dinâmica do serviço e 

as atividades desenvolvidas no mês de fevereiro. Demos continuidade a 

construção de um plano individual de atendimento (PIA) a partir das demandas 

do usuário, visando autonomia, para serem capazes de preservar e efetivar seus 

direitos enquanto cidadãos, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos 

familiares, bem como, oferecendo o atendimento à esses que tornam-se 

pessoas importantíssimas no processo de fortalecimento das relações afetivas 

e contribuindo para a mediação de conflitos no meio familiar.  

Fevereiro foi um mês de realização de diversas atividades através de 

grupos, oficinas de arte, culinária, jogos, dentre outras. Entendendo que o 

Programa também é um espaço de construção coletiva para o acesso a 

garantias de direitos e resgate da cidadania, nesse foi dada continuidade às 

articulações e encaminhamentos a rede soco assistencial, de saúde e demais 

redes Inter setoriais, para ampliar os serviços oferecidos aos nossos usuários. 
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Permanecemos com os encaminhamentos dos usuários, para retirar 

documentos, na Casa da Cidadania, Balcão da Cidadania e Agência do 

Trabalho, para que dessa forma possam ingressar em novos espaços sócio 

produtivos e para que tenham acesso a escolas e cursos profissionalizantes. 

Avaliamos este serviço de extrema importância para os usuários e suas famílias. 

Encaminhamentos para a rede SUAS e articulamos encaminhamos para 

Comunidades Terapêuticas. Continuamos em parceria com o Centro POP, que 

tem como objetivo estender o cuidado ao usuário. 

   

6.7. Avanços e desafios 

 

              Permanece a dificuldade com os usuários em relação à violência e 

envolvimento com a criminalidade, principalmente entre eles e a equipe, pois 

aconteceram situações de agressões verbais, tentativa de agressões físicas e 

ameaças tanto entre eles, quanto á equipe. Tivemos a visita de dois oficiais de 

justiça com mandado de prisão para usuários acompanhados pelo serviço. A 

segurança no espaço está comprometida, pois tivemos episódios que usuários 

invadiram o Centro, pulando o muro. 

 Continuamos com a dificuldade de falta de créditos nos aparelhos 

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

de alguns materiais de expediente, para grupos, encaminhamentos e atividades 

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

de qualidade. 

 Avaliação e resgate de vínculos familiares e proposta de implicação de 

uma parceria no cuidado com o usuário de drogas. Estabelecer maior contato 

com as famílias por telefone e visitas domiciliares para essa construção conjunta. 

 Trabalhar a auto avalição do usuário para reconhecer seu processo de 

fissura e recaída, sem necessariamente ser no uso da droga, esclarecendo e 

orientando a redução de danos; 

 Despertar no usuário um desejo maior de estar no espaço além da simples 

possibilidade de descanso e alimentação, principalmente nos diaristas. 

  Estamos com um único moldem, que não é suficiente para todas as 

demandas do serviço. 

 Por algumas vezes, contou-se com o apoio da polícia militar, visando uma 

maior segurança, em virtude da presença de alguns usuários que agiram com 

atos de violência em frente ao serviço. 

Percebemos a importância da continuidade das trocas de informações, 

entre o Serviço Social e o de Psicologia, nas realizações de suas funções, sendo 
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uma atuação mais rica e produtiva. Maior integração e união entre a equipe. 

Reabertura do Centro de Acolhimento e Apoio de Recife. 

          Realizamos mais triagens e retriagens. 

Recebimento do salário dentro do prazo instituído pela CLT, art. 459 § 1º, 

ou seja, quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser 

efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. 

7. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

 

 Durante o mês de fevereiro o Equipamento do Atitude Nas Ruas esteve 

nos territórios realizando suas atividades específicas. A equipe I recebeu um 

novo educador e a técnica de referência da equipe tem apresentado o território, 

os usuários bem como as atividades a serem desenvolvidas no dia a dia.  

 

 

7.1. Atendimento individual 

Neste mês optamos por não discutir casos individuais e sim uma 

temática que tem se feito presente no cotidiano das ações de ambas equipes. 

Seguem algumas considerações. 

As equipes têm percebido uma forte presença de usuários crônicos de 

álcool nos territórios acompanhados. Normalmente os usuários são encontrados 

em grupos e estabelecem uma rotina de uso “ritualística” no território. Temos nos 

deparado com a dificuldade e resistência dos usuários que tendem a se filiar a 

uma narrativa de negação da problemática por se tratar de uma “droga social”. 

Todavia, estamos fortalecendo o diálogo com alguns espaços de cuidado (como 

a CATSMA em Fazenda Nova e a APAME em Vitória de Santo Antão) e temos 

obtido êxitos nos encaminhamentos. Por outro lado, esbarramos em algumas 

resistências individuais que resultam em um desfecho indesejado (como o pai 

de um usuário acompanhado que era alcoolista e que não obtivemos êxito na 

sensibilização para o cuidado e o mesmo, infelizmente, veio a óbito). Vemos, 

portanto, que estamos tratando de um tema que necessita ser olhado com maior 

cautela, discutido nos espaços de construção do cuidado do usuário e 

desenvolver estratégias mais eficazes para a abordagem, encaminhamentos e 

cuidados nos serviços de saúde e socioassistenciais. 

7.2. Abordagem nas ruas 

 Foram realizadas abordagens de rotina nos territórios acompanhados. As 

equipes têm discutido estratégias para a realização de ações com o objetivo de 

identificação e sensibilização de novos usuários, os atendimentos aos já 

acompanhados e a divulgação do Programa como um todo. As abordagens 
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tiveram como insumos básicos panfletos, água, preservativos e lubrificantes. No 

último tópico referente as ações de rua abordaremos as atividades realizadas 

durante o período de carnaval. 

7.3. Mapeamento do Território 

Os mapeamentos, que se referem ao reconhecimento do território e 

identificação de equipamentos para possíveis articulações, locais com 

necessidades de ações e intensificação das intervenções das equipes, focou-se 

nesse momento em localizar os usuários e fortalecer o vínculo com a rede. 

Seguem as localidades mapeadas pelas equipes neste mês: Cajueiro Seco, 

Porta Larga, Jordão Alto, Jd. Jordão, Brasília Teimosa, Barra de Jangada, 

Curcurana, Boa Viagem, Setúbal e Candeias. 

7.4. Articulação com a Rede 

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

as demais organizações, as equipes continuam a dialogar com os equipamentos 

visando articulações e prospectar novas atividades. Articulações realizadas com: 

os CRAS (Praias, Socorro, Curado, Ibura, Cavaleiro, Cajueiro Seco), PSF Jordão 

Alto, Conselho Tutelar 6ª Regional, UPA (Barra de Jangada - Serviço Social) 

CREAS (Cavaleiro), CAPS ADI, Associação dos moradores da UR 11 (AMUR 

11), APAME, CAPS AD René Ribeiro e CAPS AD José Lucena. 

No que se refere às reuniões estivemos presentes na reunião de Rede 

organizada pelo CRAS do Ibura no último dia 24 contando com representantes 

de diversos serviços e equipamentos (NASF, CAPS, Abrigamentos, CRAS, 

CREAS, Escolas, PSF, etc.) onde tiramos como encaminhamentos uma feira de 

serviços para o mês de julho, a construção da pauta das reuniões do semestre 

(com apresentações dos serviços e discussão de casos) e a discussão de alguns 

tópicos de interesse dos diversos autores da rede. 

No dia 23, na Escola Benedito Cunha Melo, em Barra de Jangada, 

participamos da reunião do Plano de Segurança Preventiva. Estavam presentes 

a Estação do Governo presente, o capitão do 6° Batalhão, Escolas, etc para que 

fossem apresentados planos de segurança nas escolas e outras localidades de 

Barra de Jangada uma vez que o bairro tem apresentado um aumento nos 

índices de criminalidade.  

No dia 25 estivemos presentes na reunião de articulação de rede no 

Curado com a participação de CRAS, CREAS (Curado e Cavaleiro), Conselho 

Tutelar, Líderes comunitários. Foram articuladas ações de mobilização e 

integração da mulher na sociedade (pensadas para o mês da mulher). Houve 

ainda discussão de casos e estratégias para estes. 

7.5 Palestra/Seminário  
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 Como as equipes estiveram dedicadas às ações do período de carnaval 

e também por se tratar de um período em que as escolas estão retornando 

às atividades, neste mês, não foram realizadas palestras nem participações 

em seminários.  

7.6 Ações Integradas de Impacto  

  No mês de fevereiro as ações integradas de impacto estiveram 

concentradas no período carnavalesco. As equipes, após reunião conjunta com 

todos os ATITUDE nas Ruas e representantes da Secretaria Executiva de 

Políticas Sobre Drogas, definiram as estratégias e o cronograma de atividades 

para este período. As ações se deram, em sua maioria, em locais estratégicos 

apresentados pela Secretaria e em concordância com as experiências anteriores 

das equipes de rua. As ações de deram de maneira conjunta, articulando 

parcerias entre os vários núcleos (exceto Caruaru que esteve focado no 

Carnaval do seu município e em Bezerros). Estivemos presentes no sábado no 

Pátio de São Pedro, na segunda-feira no Bloco do Pacote no Município do Cabo 

e na terça em uma grande ação com os três núcleos (Recife, Cabo e Jaboatão) 

em Olinda. Durante as ações foram distribuídos insumos como preservativos, 

lubrificantes e panfletos, além de dadas orientações sobre redução de danos e 

formas de cuidado.    

8.  DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 

O mês de fevereiro seguiu com perspectivas diferentes, pois temos 

trabalhado com a equipe o restabelecimento do desejo e vontade do trabalho 

com o programa ATITUDE. Estamos a todo o momento trabalhando com a 

clareza de tudo que vem ocorrendo nas questões administrativas e realizando 

suporte nas questões técnicas. 

Temos trabalhado com a equipe a questão do acolhimento, pois estamos 

numa constante de ameaça com direcionamento a equipe técnica. Tais fatos 

temos discutido em reunião técnica e repensando nossos fazeres. 

Temos dado continuidade as reuniões setoriais, dando ênfase a 

singularidade de cada setor e agregando na totalidade do serviço. 

Estamos ainda com dificuldade de atingir as metas, visto que temos um 

quantitativo de folgas significantes de folgas de técnicos e educadores. Este 

profissional tem direito a folga quando trabalha em feriado ou quando por 

necessidade do serviço precisamos que o profissional passe da carga horária, 

ou cubra algum outro profissional.   

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

planejar e desenvolver estratégias para que o funcionamento do Centro ocorra 

de forma diretiva e propositiva às demandas surgidas, contribuindo com o bom 
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desenvolvimento dos diversos setores. Orientar a equipe a desenvolver suas 

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

A equipe realiza diariamente o Bom dia e o Despertar, tendo como objetivo 

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

momento também é realizado o repasse das atividades que serão realizadas 

durante todo o dia, no intuito de sensibilizá-los a participar dos grupos e oficinas, 

assim como, no cuidado do ambiente social, onde cada um se implicará numa 

atividade. Nesse momento, os usuários também contribuem, trazendo suas 

reflexões e sugestões. Esse mês intensificamos nos Grupos e Oficinas, 

pontuando a criminalidade, atos de violência nas proximidades do serviço, entre 

usuário e usuário, usuário e equipe, o respeito, o descumprimento de regras, uso 

em torno do serviço. Por algumas vezes, contou-se com o apoio da polícia militar, 

visando uma maior segurança, em virtude da presença de alguns usuários que 

agiram com atos de violência em frente ao serviço. 

A assembleia vem sendo realizada quinzenalmente com participação ativa 

dos usuários e engajamento dos profissionais. O momento tem sido propositivo 

tanto para discussões sobre demandas físicas e administrativas da unidade 

como também para debate acerca dos relacionamentos interpessoais entre 

usuários. Nessa perspectiva o objetivo da mudança é tornar o dia dos usuários 

da casa mais propositivo e interativo, com atividades educativas, artísticas, 

lúdicas entre outras propostas que visem o acolhimento e o despertar de outros 

prazeres visando um projeto de vida construído junto aos usuários que propiciem 

melhor qualidade de vida. 

01/02/16 - Reunião de turno.  

02/02/16 – Reunião de Rede em Jaboatão. 

03, 10, 17 e 24/02/16 – Reunião técnica onde discutimos sobre o funcionamento 

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

encaminhamentos. 

18/02/16 – Reunião de Rede no Curado. 

23/02/16 – Colegiado SEPOD 

25/02/16 – Reunião por categoria para alinhamento dos plantões (vigias). 

29/02/16 - Reunião por categoria para alinhamento dos plantões (cozinha) 

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

NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 
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DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

16-02 

 

Camara 
tecnica 

CEFOS
PE 

Coordenações 
Técnicas do 
Programa Atitude, 
Representações da 
SEPOD, SEPLAG, 
CEPAD, 
GGATTO/PCR, 
SEAS e CAPS 
Paulista. 

Apresentação de 

indicadores; 

- Monitoramento 

dados do mês de 

janeiro/16; 

- CVLI usuários; 

- Aluguel Social; 

- Pontos a avaliar 

quanto aos 

indicadores. 

Estruturar comitê para análise 
dos CVLIs dos usuários do 
Programa Atitude; 

- Revisar dados do Aluguel 
Social de Recife; 

- Reiterar a participação dos 
técnicos do aluguel social no 
preenchimento do novo 
instrumental; 

- Verificar possibilidades de 
algumas alterações no 
formulário de indicadores 

23-02 Colegiado 

Casa 
dos 
Conselh
os 

Coordenadores de 
gestão da secretaria, 
coordenadores 
técnicos, 
supervisores, 
representantes de 
executoras. 

Avaliação ações 

do carnaval; 

avaliação do ano 

de 2015; início de 

discussão sobre 

horário das 

supervisões 

No momento foi tirado a data 
do dia 01/03 para discussão 
sobre horário das 
supervisões. 

 

 

 

 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA LOCAL 
PARTICIPANTE
S 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTO
S 

03/02/201
6 

Centro de 
acolhiment
o e Apoio 
Jaboatão 

17 

Pauta 
administrativa – 
processos diários 
da unidade; 
Discussão dos 
casos em 
acompanhamento
s. 

 

Direcionamento dos 
casos discutidos 
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17/02/201
6 

Centro de 
acolhiment
o e Apoio 
Jaboatão 

19 

Pauta 
administrativa – 
processos diários 
da unidade; 
Discussão dos 
casos em 
acompanhamento
s. 

 

Direcionamento dos 
casos discutidos 

 

 

C. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 

DAT
A 

ATIVIDA
DE 

LOCA
L 

PARTICIPANT
ES 

PAUTA 
DA 
REUNIÃ
O 

ENCAMINHAMENT
OS 

      

Não houve reunião com a executora esse mês.  

 

 

 

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

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 00 

REUNIÃO INTERSETORIAL 00 

ESTUDO DE CASO 00 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 00 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO COM A EXECUTORA 01 

TOTAL 01 
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 8.1. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / 

PERNOITES: 

  

 

 

9.0. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO 

TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO  02 02 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 04 

AÇÕES 
META 
MÍNIMA 

METAS EXECUTADAS 

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

1065 

Acolhimento Noturno (Pernoites Mês) 
450 atend. 
Mês (15 
por noite) 

417 

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) 

42 1065 13 

Usuários por Sexo e Faixa Etária 
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TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 

21 34 65 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

04 03 07 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

05 00 05 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

Orientação Sexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

86 09 01 96 

Identidade de Gênero 

Travesti Transexual Total 

00 00 00 

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

 Cor/Raça Total 

Sex

o 

0 a 

11 

12 a 

17 

18 a 

23 
24 a 29 30 a 40 41 a 59 60 em diante Não informado 

Tota

l 

M 0 1 17 23 29 3 0 0 72 

F 0 0 06 09 05 13 0 0 24 

Tot

al 
0 1 23 32 34 04 0 0 96 
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Preta Branca Parda Amarela Indígena Não 

informado 
96 

29 11 54 02 00 00 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Situação Socioeconômica Qtd 

SEM RENDA 56 

1/4 SALÁRIO MÍNIMO 10 

1/2 SALÁRIO MÍNIMO 08 

1 SALÁRIO MÍNIMO 12 

2 SALÁRIOS MÍNIMOS 06 

3 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

NÃO INFORMADO 04 

TOTAL 96 

 

TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS 

* Não atingimos a meta do grupo qualidade de vida, pois a profissional estava de 

atestado médico. 

  

Grupos Operativos Meta Mínima – 04 

Grupo Psicólogo 04 

Grupo de Serviço Social 09 

Grupo de Qualidade de Vida 03 

Total 16 

Atendimento Individual Meta Mínima – 50 

Atendimento Assistente Social 270 

Atendimento Psicólogo 67 

Atendimento Qualidade de Vida 54 

Total 391 
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Não atingimos a meta do grupo família porque no dia do grupo, que acontece na terça feira 

foi feriado e a equipe trabalhou em escala de feriado.     

 

TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

Motivação Total 

Crack 92 

Álcool 02 

Maconha 01 

Cocaína 01 

Outros 00 

TOTAL GERAL 96 

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

AÇÕES 
Meta 
Mínima 

Metas Executadas 

Oficinas 15 09 

Atendimento à Família 50 32 

Grupo Família 4 03 

Demanda de Atendimento TOTAL 

Atendimento de Triagem, Acolhimento de 

novos Usuários e Usuários Re-acolhidos 
48 

Atendimento Individual à Família 32 

Visita Domiciliar 00 

Assembleia 02 

Atendimento no Território (em conjunto com o 

ATITUDE nas Ruas) 
00 

Outros/Quais? 00 

TOTAL GERAL 84 
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Tipo Total 

Espontânea 47 

Aproximação de rua 00 

ATITUDE nas Ruas 03 

Rede SUAS 11 

Rede SUS 07 

Segurança Pública 00 

Conselho Tutelar 00 

Ministério Público 00 

Mídia 00 

Outro Usuário 23 

Outra Origem 05 

0800 (OUVIDORIA) 00 

Poder Judiciário 00 

Total Geral 96 

 

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

Áreas Integradas de Segurança Quantidade 

AIS 01 05 

AIS 02 01 

AIS 03 22 

AIS 04 12 

AIS 05 00 

AIS 06 50 
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TABELA X - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 00 

AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO 05 

AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL 00 

AFASTAMENTO USO DE DROGAS 02 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 02 

OUTROS  03 (02-abandono/ 01-Justiça) 

TOTAL 12 

TABELA XI – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 59 

NÃO 28 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 96 

 

AIS 08 05 

AIS 09 00 

AIS 10 01 

AIS 11 00 

AIS 14 00 

Total Geral 96 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 69 

NÃO 38 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 107 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 68 

NÃO 28 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 96 
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DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 61 

NÃO 35 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 96 
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TABELAXII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 REDE SUAS QUANT. 

CRAS 06 

CREAS 00 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO 

DE RUA 

03 

CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 
10 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO 
00 

CONSELHO TUTELAR 00 

CENTRO DA JUVENTUDE 00 

OUTROS  00 

TOTAL 19 

  

REDE SUS QUANT. 

NASF 0 

PSF/UBS 0 

CTA 01 

CAPS II 01 

CAPS III 0 

CAPS Adi 0 

CAPS AD 08 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 0 

POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 0 

HOSPITAL GERAL 12 

UPA 04 

OUTROS  0 
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TOTAL 26 

  

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

AGÊNCIA DO TRABALHO 01 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 04 

INSS 00 

ONG 00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 02 

OUTROS  00 

TOTAL 07 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 00 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 

TRABALHO INFORMAL 00 

TRABALHO FORMAL 00 

OUTROS 00 

TOTAL 00 

 

10. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS 

AÇÕES 
META 
MÍNIMA 

METAS EXECUTADAS 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 150 

ABORDAGEM NAS RUAS (PESSOAS) 600 2070 
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11.CONSIDERAÇÃOES FINAIS 
 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 20 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 20 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 9 00 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 9 00 

AÇÕES 
METAS EXTRAS 

EXECUTADAS 

BUSCA ATIVA 05 

VISITA DOMICILIAR 19 

ABORDAGEM DE RUA 27 

REUNIÕES 07 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 02 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 02 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 14 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 07 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 107 

OUTRAS AÇÕES 04 

AÇÕES INTEGRADAS E DE 
IMPACTO REALIZADAS 

02 

TOTAL 197 
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Vem sendo realizado junto a equipe um trabalho sistemático de orientação e 
planejamento, pois estamos percebendo que alguns usuários estão com uma 
movimentação de violência, o que dificulta o planejamento destes.  
A equipe de gestão esta sempre muito junta e atenta as diversas situações, 
acolhendo a cada momento a equipe. 
A equipe do Atitude Nas Ruas participou das ações do carnaval e trouxeram 
pontos negativos e positivos para tais momentos. 
Vale ressaltar que a equipe vem demonstrando muita satisfação com relação 
aos salários estarem sendo pagos com regularidade, outro ponto positivo foi a 
chegada de Priscila Linhares para compor a equipe da Secretaria estando na 
Referência dos serviços de Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo 
Agostinho. 
Nessa perspectiva nós que compomos a executora e a Secretaria estamos 
sempre fortalecendo os vínculos para dar mais qualidade ao trabalho. 
 
Aiala Frederick de Souza 
 Coordenação Técnica 
 
 
Manassés Manoel dos Santos 
Diretor Presidente 
 
 

 

 

Registro Fotografico  

 

 

 

               

 

 

 

 

 

Assembleia                                                                                           Oficina 
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                                                                                              Oficina 

 

 

Grupo Educação                                                        Festividade carnaval               

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Esporte e Recreação            ANR – Reunião de Rede em Barra de 

Jangada/JG 

 

 

 

 

 

                                                                                     Oficina culinária 

 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO  

 NÚCLEO: Jaboatão                 MÊS/ANO: Fevereiro/ 2016 

 

1. APRESENTAÇÃO 
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Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

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

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

prática profissional, qualificando o serviço ofertado.  

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

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

Guararapes. 

Telefones de contato: 3468-0058 / 989235524 

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

Executora: IEDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA MONALISA ALVES ACIOLI LINS 

SUPERVISÃO JEANE DOS SANTOS TONÉO 

TÉCNICASOCIAL EM 
PSICOLOGIA 

CRISTINA CHAGAS PATRIOTA 

TÉCNICASOCIAL EM 
PSICOLOGIA 

DENISE DE FARO FERNANDES 

TÉCNICA SOCIAL EM 
SERVIÇO SOCIAL 

GENESIA SANTOS (FERISTA) 
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TÉCNICO EM QUALIDADE 
DE VIDA 

ROSALIA E. DA SILVA 

CUIDADORA CRISTIANE LINS DE LIRA 

CUIDADORA IVANEIDE MARIA DOS SANTOS 

EDUCADORA SOCIAL 
JORGE EDUARDO CARVALHO LEITÃO 

(FERISTA) 

EDUCADOR SOCIAL CRISTIANO JOSÉ DA SILVA 

EDUCADORA SOCIAL 
DAYANE PATRICIA BOYER OLIVEIRA DE 

MORAES 

EDUCADORA SOCIAL PAULA FERNANDA NUNES 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

GLECIA REIS DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLAUDIA XAVIER DE OLIVEIRA BEZERRA 

AUXILIAR DE COZINHA MARIA JOSE DOS SANTOS DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLÁUDIA LIMA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS 

MOTORISTA ERIVAN LIRA DO NASCIMENTO 

MOTORISTA ERISVALDO MENDES 

VIGIA JOSÉ ALVES BARBOSA IRMAO 

VIGIA SILVIO GOMES DA SILVA 

VIGIA JADILSON RAMOS DE FREITAS 

VIGIA JONES GOVEIA DA SILVA 

 

4. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 

 

FUNÇÃO NOME 

TÉCNICA SOCIAL EM SERVIÇO 
SOCIAL 

MIRTES LOPES 

MOTORISTA JANDILSON FLORENTINO 

 

 

5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 
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1. GRUPOS 

1.1. GRUPO DESPERTAR  

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO 

6:30 às 
7:00 

Acordar Acordar Acordar Acordar Acordar 
Acordar 
7h30min às 
08h 

Acordar 
7h30min às 
08h 

8h às 8:30 Café da manhã Café da manhã 

Café da manhã 
7:45 às 8:45 
“em dias de 
Assembléia” 

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

Café da 
manhã 
08h às 9h 

9h às 10h 

Grupo 
Despertar 
Téc. Social em 
Psicologia - 
Denise 
 

Grupo 
Expressão 
Téc. Social em 
Psicologia. 
Cristina. 

 
OFICINA DE 
CULINÁRIA 
Facilitadora 
Patrícia 
9h às 10h 

Grupo Despertar 
Téc. Social em 
Psicologia – 
Denise 

Grupo 
Prevenção 
Téc. Social em 
Psicologia - 
Denise. 

Visitas 
09n às 12h 

Visitas 
9h às 12h 

OFICINA COM 
EDUCADOR - 2 

Assembléia 

8h30às 9h30 

Reunião Técnica 

Das 9h às 12h 
10h às 
10:30 

Horário livre Horário livre Horário livre 

Horário Livre 
10:30 às 
11:30 

MUTIRÃO 
Técnico Social, 
Educador e 
Lucicleide – 
ASG. 

Grupo UR e 
Atendimento 
Individual 

OFICINA DE 
CULINÁRIA 
Facilitadora 
Patrícia 
10h15 às 12h 

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

Grupo UR e 
Atendimento 
Individual 

12h às 
13h 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

13h às 
14:00 

Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre 
Visitas 
14h às 17h 

15h às 
15:30h 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

15:30 às 
16:30h 

 
OFICINA COM 
EDUCADOR - 1. 
 

Grupo UR e 
Atendimento 
Individual 

Horário Livre 

 
Reunião de 
Família 
Técnica Social 

Horário Livre 

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

Visitas       
14h às 17h 

16:45h às 
17:45h 

 
Grupo 
CidadaniaTéc.S
ocial em Serviço 
Social – Laís 

Grupo 
Qualidade de 
Vida 
Téc. Qualidade 
de Vida - Rosalia 

 
OFICINA COM 
EDUCADOR - 1. 

Horário Livre 

ATIVIDADE 
EXTERNA 
Futebol da Praia 
EDUCADOR 
15h30 às 17h 

Horário Livre 

18h às 
19h 

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

19h às 
21h 

Grupo 
Comissões 
 
20h ás 21h 

Horário Livre Horário Livre 

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

Horário Livre 
Horário 
Livre 

Horário Livre 

21h ás 
21:30h 

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

21:30 às 
22:50h 

Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre 

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

Horário 
Livre 

Horário Livre 

23h Recolher Recolher Recolher Recolher 
Recolher 
00:00 

Recolher 
00:00 

Recolher 
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Facilitadoras: Denise de Faro Fernandes e Cristina Chagas 

Objetivo geral: Trabalhar temáticas referentes à motivação e incentivo aos 

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

a reflexão sobre experiências singulares e coletivas. 

 

Data: 01/02/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Foi realizada uma escuta inicial sobre as demandas do 

final de semana e a convivência no espaço; em seguida foi utilizado um texto 

chamado “Um cara otimista”, no qual favoreceu o repensar sobre as escolhas 

feitas na vida. 

Objetivo: Trabalhar a reflexão sobre o direcionamento das escolhas feitas ao 

longo da vida.   

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa e texto. 

Avaliação: Os usuários trouxeram queixas sobre a cooperação no momento do 

mutirão, onde nem todos os usuários se envolvem, procurando sair logo cedo.  

Algumas vezes tentando ludibriar seu técnico de referência. Foi pontuado sobre 

as escolhas quanto à repetição de alguns comportamentos, denotando 

dificuldade em executar seu processo de mudança. 

 

Data: 02/02/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Foi realizada uma roda de apresentação, onde cada 

usuário se apresentou para a nova Técnica de Referência, que ficará 

responsável por substituir uma profissional que se encontra gozando de seu 

período de férias. Em seguida, a funcionária conversou um pouco sobre sua 

experiência profissional e sobre de que maneira gostaria de contribuir para este 

serviço.  

Objetivo: Apresentar a nova Técnica de Referência.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 
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Avaliação: Os participantes estavam ansiosos e eufóricos para conhecer a nova 

Técnica de Referência e aproveitaram para conversar com ela sobre o 

funcionamento do serviço.  

 

Data: 04/02/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Iniciamos a atividade com um informe, retirado da reunião 

técnica, sobre cursos profissionalizantes que serão promovidos pela AMBA. Em 

seguida foi feita uma reflexão sobre a importância em se aumentar a 

escolaridade, buscando uma elevação e qualificação profissional. Foi sinalizado 

que atualmente aqueles que não possuem escolaridade têm grande dificuldade 

em inserir-se no mercado formal de trabalho.   

Objetivo: Refletir com os participantes sobre a importância da elevação de 

escolaridade.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários verbalizaram que compreendem a importância da 

educação formal, mas que se sentem desmotivados em retornar para a escola, 

em especial por falta de paciência de reiniciar os estudos.  

 

Data: 11/02/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Iniciamos a atividade tentando sensibilizar os participantes 

a se voluntariarem para ajudar a equipe da cozinha, tendo em vista que neste 

mês estamos com uma profissional, deste setor, de férias. Também pedimos 

que, se possível, se organizassem para colaborar com o asseio e higiene do 

dispositivo, pois a ASG encontrava-se afastada por motivo de enfermidade. 

Dando sequência, elaboramos, no grande grupo, a nova planilha de 

programação da TV.  

Objetivo: Elaborar uma nova planilha de programação da TV. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, papel e caneta. 
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______________________________________________________________________________________________ 
Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES. CNPJ: 10.333.399/0001-86               AD1 – FR – 001 – Rev 0 

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

www.institutoensinar.org 

Avaliação: Os participantes discutiram bastante a nova programação da TV e 

por fim chegaram a um consenso. Espera-se que de agora em diante essa 

problemática seja resolvida.  

 

Data: 18/02/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: A atividade proposta foi uma Técnica (“dinâmica”), 

utilizando o baralho das emoções. Esse instrumento consiste em cartas que são 

compostas por desenhos e sentimentos correlacionados. O baralho foi exposto 

em uma mesa e foi solicitado que cada usuário escolhesse uma carta que 

expressasse o sentimento atual dele no Intensivo. Em seguida iniciamos uma 

roda de conversa, onde cada participante se colocou, diante do grande grupo, 

revelando seu sentimento. Após esse momento era solicitado, ao grupo, que 

ajudasse o colega a encontrar uma possibilidade de reforçar ou modificar esse 

sentimento, podendo assim sentir-se melhor no serviço.  

Objetivo: Refletir sobre os sentimentos atuais no serviço. 

Ferramentas metodológicas: Baralho das emoções e roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários, inicialmente, se sentiram desconfortáveis em falar de 

seus sentimentos diante de todos. No entanto, à medida que a atividade ia se 

desenvolvendo, eles puderam se sentir mais a vontade e confiantes e se colocar 

diante de todos, revelando-se. Importante frisar que foi interessante visualizar 

como o grande grupo se empenhou em confortar e ajudar os colegas a sentirem-

se melhor quando trazia a tona um sentimento de tristeza e desamparo. 

 

Data: 22/02/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Realizado um bom dia aos usuários presentes e depois foi 

trabalhada uma fábula sobre determinação na vida. Essa fábula relacionava-se 

com uma situação de conflito, ocorrida no dia, entre os usuários. A estratégia do 

uso da fábula foi pensada para sensibilizar os usuários sobre os danos 

provocados por conta de fofocas que reverberaram em tensões e inquietações. 

Por fim, foi solicitado que refletissem sobre o fato. 
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Objetivo: Trabalhar a temática “fofocas”.  

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa e texto. 

Avaliação: Os usuários ficaram centrados e motivados quanto ao desejo de 

reorganização e mudança, concordando que esta forma de comunicação é 

danosa ao convívio no coletivo. 

 

Data: 25/02/3016 

Justificativa: O grupo não pode ser realizado porque a Técnica encontrava-se 

de folga. No lugar, ocorreu a realização de uma “pelada” (jogo de futebol) e 

limpeza dos matos da frente da Unidade.  

 

Data: 29/02/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Neste grupo foi trabalhada a temática sobre a 

responsabilização diante das escolhas feitas na vida. Como instrumento 

facilitador, foi feita a leitura de uma fábula chamada “as borboletas azuis”, na 

qual direciona a reflexão sobre a forma de lidar com os problemas.  

Objetivo: Trabalhar a responsabilidade em lidar com a vida e como estimular 

melhoria nas relações dentro do espaço.  

Avaliação: Os usuários participaram com motivação e integração, 

demonstrando um momento de descontração e cooperação.  

 

1.2 GRUPO DE USUÁRIOS DE REFERÊNCIA (UR’s)  

Facilitadoras: Denise de Faro Fernandes, Cristina Chagas e Genésia Santos. 

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

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

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

Data: 01/02/2016 

Facilitadora: Denise Faro 

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

o período de carnaval. Foi sinalizado que este se caracteriza por se um período 

http://www.institutoensinar.org/
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de bastante fragilidade e vulnerabilidade por se assinalar por uma época de 

excessos de uso de SPA e altos índices de violência. Foi pactuado que, diante 

deste momento, a prioridade para saídas terapêuticas seriam para àqueles que 

conseguiram articulação com a família, objetivando favorecer o estreitamento 

dos laços afetivos.  

Objetivo: Refletir sobre o período carnavalesco. 

Ferramentas metodológicas: Roda e conversa. 

Avaliação: Os usuários compreenderam a situação e concordaram que neste 

momento precisam se resguardar. 

 

Data: 03/02/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Favorecido momento de escuta e orientações. Os usuários 

trouxeram diversas pautas: uso da piscina; cuidado com o espaço; problemas na 

bomba d’água e a organização da festa de Carnaval. Em seguida, foram 

informados que foram abertas inscrições para AMBA – Associação dos 

Moradores de Buenos Aires, onde são oferecidos cursos de qualificação 

profissional para eletricista predial, pintor, gesseiro e técnico de revestimento, 

para pessoas dos 16 aos 29 anos de idade e escolaridade a partir da sétima 

série.   

Objetivo: Trabalhar demandas da rotina nas relações interpessoais dentro do 

Centro e dar informes sobre o curso de qualificação. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: De modo recorrente os usuários solicitam o uso da piscina. Foi 

reforçado que devido à contenção de despesas, conforme já falado em 

assembleia, a piscina continua sem poder ser utilizada.  No que se refere à 

festividade de carnaval, foram dialogadas atividades para dinamizar os dias 

dentro do Espaço. E quanto aos cuidados com o ambiente que convive, foi 

pontuada a importância da colaboração de todos. Com relação ao curso, os 

usuários se mostraram interessados, mas se queixaram sobre os requisitos, os 

quais não estavam compatíveis com as suas realidades. Usuários se mostraram 
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atuantes em suas opiniões e integrados entre si. Esboçaram satisfação com o 

momento do grupo. 

 

 

 

1.3 GRUPO FAMÍLIA 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Objetivo geral: Favorecer o processo de reflexão sobre os devidos cuidados e 

a importância do acompanhamento familiar no processo de resgate da qualidade 

de vida e das relações no meio familiar. 

Data: 04/02/2016 

Atividade realizada: Feita uma roda de conversa, favorecendo uma reflexão 

sobre os temas trabalhados nos últimos grupos família; como também foi 

conversado sobre o construir de outras possibilidades para esse aspecto da vida. 

Objetivo: Favorecer a avaliação do grupo família e a construção de novas 

propostas. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários relataram seus sentimentos em relação aos familiares; 

alguns se responsabilizando pelos erros cometidos; alguns relataram que já 

provocaram muitos sofrimentos para seus familiares; outros frisaram os 

prejuízos causados pela relação com as drogas, sendo um deles, o afastando 

de seus familiares. Grupo motivado.   

 

Data: 11/02/2016 

Atividade realizada: Foi entregue, aos usuários, um papel para que 

escrevessem suas percepções sobre a família real e como idealizam. Em 

seguida, foi pedido que falassem sobre esta relação. 

Objetivo: Realizar uma reflexão sobre a família real e a família ideal e 

construção de estratégias para resgate da relação familiar. 

Ferramentas metodológicas: Técnica (“dinâmica de grupo”) focada na 

autoexpressão, papel e caneta. 
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Avaliação: Os participantes evidenciaram em seus discursos a 

responsabilização diante do afastamento do convívio familiar; na maioria 

pontuando a relação danosa com as drogas como ponto crucial da 

desorganização. A facilitadora expôs aspectos sobre o adoecimento familiar e a 

necessidade do acompanhamento profissional. O grupo se mostrou atento e 

cooperativo. 

 

 

Data: 18/02/2016 

Atividade realizada: Foi assistido a um filme de curta metragem que mostrava 

uma situação de um morador de rua e o resgate da relação familiar, em seguida 

foi provocada a expansão das percepções dos presentes. 

Objetivo: Favorecer um clima de reflexão e troca de vivências. 

Ferramentas metodológicas: Tv, pendrive e roda de conversa. 

Avaliação: A técnica grupal foi um momento de intensa emoção, porque um 

familiar trouxe vivências na relação com o usuário, afirmando o desejo de 

continuar acreditando na mudança dele, expandindo para todos do grupo. Ao 

encerrar, pediu para abraçá-los, fortalecendo-os com mensagens de motivação. 

Encerrado o grupo com a dinâmica de um abraço coletivo. 

 

Data: 25/02/2016 

Atividade realizada: Foi pedido ao grupo que colocasse sua percepção sobre a 

estrutura familiar que possuem e refletissem sobre as que existem. 

Compartilhado também artigos da Constituição Federal que citam aspectos 

sobre a área familiar. 

Objetivo: Refletir sobre as novas configurações de família e contextualizar com 

a Carta Magna. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, pendrive e datashow. 

Avaliação: Os usuários demonstraram interesse pelo tema trazendo, a maioria, 

que tiveram um núcleo familiar diferente do tradicional. Houve a participação de 

uma familiar de usuário, a qual expôs a estruturação de sua família. 

 

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 

1.4 GRUPO CIDADANIA 

Facilitadora: Genésia Santos 

Objetivo geral: Trabalhar temas que abordem os valores sociais que 

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

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

na formação do processo de autonomia dos usuários.  

 

 

Data: 02/02/2016 

Atividade realizada: Foi realizada uma roda de conversa, onde aconteceram 

apresentações de todos os usuários presentes no espaço, assim também como 

da técnica ferista. Na oportunidade, trabalhamos proposta de realização de 

cursos profissionalizante que estão sendo oferecidos na comunidade de Bueno 

Aires, em Piedade – Jaboatão dos Guararapes.  

Objetivo: Conhecer o grupo e apresentação da técnica. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: O grupo foi bem receptivo e acolhedor com a nova profissional. 

 

Data: 29/02/2016 

Atividade realizada: A atividade trabalhada iniciou-se com a técnica de grupo 

“o palito de fósforo”, onde cada usuário pode desenvolver, enquanto o palito 

queimava, falas sobre seus planos, expondo suas propostas de construção de 

futuro. Cada um versou sobre seus planejamentos pessoais e o que esperavam 

do Programa para atingir seus propósitos. No final, foi realizada uma técnica de 

grupo chamada “corrente do bem”, para incentivar ajuda mútua de todos os 

participantes, no sentido de auxiliar os colegas em suas buscas ou lhes oferecer 

incentivos nos momentos de desânimo e/ou desistência de seus propósitos 

construtivos. 

Objetivo: Contribuir na renovação dos objetivos dos usuários e auxiliar na 

compreensão da proposta do Programa em auxiliar cada um em seus 

planejamentos. 

http://www.institutoensinar.org/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_(%C3%A9tica)


 

                                                                                                                         

______________________________________________________________________________________________ 
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 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa e técnica de grupo. 

Avaliação: Os participantes tiveram muito interesse e colaboração. Não houve 

evasão durante a atividade e os níveis de descontração e seriedade foram bem 

positivos. 

 

1.5 GRUPO PLANEJANDO O FUTURO 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Objetivo geral: Refletir com os participantes sobre como trabalhar seu 

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

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

trabalho/inserção socioprodutiva.  

 

Data: 02/02/2016 

Justificativa: Nesta data o grupo cedeu espaço para a realização de um Grupo 

Despertar (já anteriormente descrito), tendo por finalidade apresentar a 

Assistente Social, convocada para substituir umas das Técnicas de Referência 

que se encontrava de férias. 

 

Data: 09/02/2016 

Justificativa: Devido ao período carnavalesco, o grupo deu espaço para a 

atividade de carnaval: as “Catraias do Atitude”. 

 

Data: 16/02/2016 

Atividade realizada: Foi feita uma apresentação, em PowerPoint, para informar 

aos participantes a proposta do novo grupo: “Planejando o Futuro”. Foi realizada 

uma explanação sobre o conceito de EcoMapa, destacando que é uma 

representação gráfica das ligações de um sujeito às famílias e estruturas sociais 

do meio em que habita. Nessa perspectiva, espera-se que os usuários consigam 

refletir melhor sobre os eixos contemplados no PIA, objetivando assim um maior 

aproveitamento deste planejamento. A cada mês será trabalhado um eixo e 

iniciaremos, neste mês, o eixo padrão de consumo/SPA. 

http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Apresentar a proposta do grupo para os participantes. 

Ferramentas metodológicas: Apresentação em PowerPoint e roda de 

conversa. 

Avaliação: os participantes demonstraram interesse. 

 

Data: 23/02/2016 

Justificativa: O grupo não foi realizado porque a técnica necessitou se dirigir até 

o Município de Escada/PE, tendo por finalidade realizar visita domiciliar. Em 

substituição, foi  

realizado um treino de futebol.  

 

1.6 GRUPO QUALIDADE DE VIDA 

Facilitadora: Rosalia Silva 

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

hábitos mais saudáveis e a valorizarem a prevenção de doenças. 

Data: 02/02/2016 

Justificativa: O grupo não foi realizado devido à demanda do Serviço e parte do 

horário do grupo foi usada para apresentação da TR – Técnica de Referência 

ferista.  

 

Data: 09/02/2016 

Justificativa: Por conta do feriado, a atividade foi substituída por brincadeiras 

carnavalescas.  

 

Data: 16/02/2016 

Atividade realizada: Neste grupo finalizamos a temática DST’s. Discutimos 

sobre AIDS, usando todas as letras do alfabeto, para cada letra uma pergunta e 

uma resposta. Dessa forma falamos sobre o conceito da doença, sinais e 

sintomas, diagnóstico, tratamento, prevenção e preconceito. Foi exibido um 

vídeo onde um médico trouxe várias falas com relação a AIDS. Este vídeo 

mostrou como é feito o teste rápido para rastrear a doença; e, um relato de vida 

http://www.institutoensinar.org/
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de uma pessoa que foi diagnosticada com HIV e aprendeu a conviver de maneira 

tranqüila com o vírus. Ao final do grupo, um dos UR’s demonstrou como colocar 

os preservativos masculinos e femininos.   

Objetivo: Aumentar o acesso a informação sobre DST/AIDS; desconstruir 

preconceito a respeito do tema e esclarecer informações sobre a doença.  

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

Avaliação: A maioria dos UR’s que participou, o fez de forma ativa, interagindo 

com falas sobre a temática e trazendo relatos de vida de pessoas que eles 

conhecem que tem a doença. 

 

Data: 24/02/2016 

Atividade realizada: Nesse grupo abordamos a saúde do homem, discutindo 

sobre câncer de próstata. Primeiro realizamos um apanhado dos conhecimentos 

dos UR’s sobre a doença, dessa forma podemos desmistificar algumas falas com 

relação a esse tipo de câncer que acomete, segundo as estatísticas, um em cada 

seis homens. Conversamos sobre a próstata, sua localização, importância e o 

que acontece quando ela é acometida com a doença. Pontuamos sobre o que é 

o câncer de próstata, quais os sinais e sintomas da doença, diagnóstico, 

tratamento e prevenção. Foram exibidos dois vídeos, um trazia a fala de um 

especialista sobre a doença e o outro o relato de uma pessoa que luta contra o 

câncer há 12 anos.  

Objetivo: Conhecer sobre o Câncer de Próstata.  

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

Avaliação: Houve a participação de maioria dos UR’s e os mesmo participaram 

de forma ativa com várias perguntas sobre a temática apresentada. Assim 

sendo, além de informações básicas, abordou-se sobre os fatores de risco; 

possíveis agravos; toque retal; tratamentos e efeitos; e, acompanhamento. 

 

1.7 OFICINA DE ESPORTE E LAZER 

Facilitadores: Cristiano Silva e Paula Nunes 

http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo geral: Estimular a atividade física e esportiva aproveitando as 

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

ambiente da praia para a execução das atividades. 

Facilitadora: Paula Nunes 

Data: 12/02/16 

Atividade realizada: Futebol na praia. 

Objetivo: Proporcionar momento de lazer e descontração. 

Ferramentas metodológicas: Bola e praia. 

Avaliação: A atividade aconteceu na praia e todos se comportaram muito bem. 

Os usuários jogaram futebol, vôlei e chutão. Durante a atividade, muito se 

dialogou sobre a vida e o futuro. Eles solicitaram tomar banho de mar, mas não 

foi autorizado, por ser área perigosa para banho.  

 

Facilitador: Cristiano Silva 

Data: 19/02/2016 

Atividade realizada: Realizado o 2º Torneio de Futebol, em conjunto com o 

Centro de Acolhimento e Apoio de Jaboatão dos Guararapes. 

Objetivo: Proporcionar mais um momento de integração entre as duas casas. 

Ferramentas metodológicas: Bola, roda de conversa, apito, lanche e o 

transporte. 

Avaliação: Momento prazeroso e de descontração durante toda atividade. Os 

usuários se mostraram dispostos e participativos. É válido frisar a importância da 

manutenção desse momento de lazer, pois se percebe a elevação da 

autoestima, a reflexão sobre coletividade e o estímulo para as atividades físicas. 

 

Data: 25/02/2016 

Atividade realizada: Nesse dia o horário da atividade foi utilizado para trabalhar 

uma oficina sobre estratégias de redução de danos. Foi realizada leitura do texto 

“vença seus obstáculos” e feita apresentação de slides focando nas 

classificações das drogas, tipos de usuários e práticas de prevenção, cuidado e 

autocuidado. 

http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Informar e dialogar sobre as estratégias de redução de danos. 

Ferramentas metodológicas: Material de multimídia, texto didático e roda de 

conversa. 

Avaliação: Participação positiva dos usuários, utilizando o momento para tirar 

algumas dúvidas em relação às estratégias de redução de danos e elaborações 

de como podem tentar colocar em prática os conhecimentos referentes. 

 

1.8 OFICINA: PERCUSSÃO 

Facilitador: Cristiano Silva e Paula Nunes 

Objetivo geral: Transmitir aos participantes o conhecimento da linguagem 

percussiva, buscando motivar o sentimento de identidade cultural, contribuindo 

assim para promover o respeito à diversidade e singularidade humana. 

 

Facilitador: Cristiano Silva 

Data: 01/02/16 

Atividade realizada: Realizada ornamentação do espaço para as festividades 

carnavalescas, aproveitando o horário da oficina de percussão. 

Objetivo: Ornamentar o espaço para a semana do Carnaval. 

Ferramentas metodológicas: Malhas, vooal e cartazes.  

Avaliação: Todos estavam bastante animados e empenhados com a decoração.  

 

 

Facilitadora: Paula Nunes 

Data: 06/02/16 

Atividade realizada: Roda percussiva e cortejo pelo bairro. 

Objetivo: Comemorar o carnaval. 

Ferramentas metodológicas: Alfaia, caixas, timbas e agogô. 

Avaliação: A atividade teve início dentro do Intensivo, em seguida tomou as ruas 

do bairro em formato de cortejo. Os moradores das imediações foram para suas 

janelas ver “a banda passar”. Os usuários que participaram da atividade 

gostaram tanto, que solicitaram repetir no período da tarde, porem a equipe 

avaliou que não era possível.  

http://www.institutoensinar.org/
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Facilitador: Cristiano Silva 

Data: 09/02/16 

Atividade realizada: Realizado um bloco carnavalesco, “o Bloco das Quengas”, 

onde os usuários vestiram-se de mulher e as usuárias de homens. Para além, 

foi utilizado os instrumentos de percussão para animar o bloco. 

Objetivo: Apresentar, para a população do entorno do Centro de Acolhimento 

Intensivo, o trabalho de percussão realizado pelos usuários e brincar de modo 

saudável a festa de carnaval.  

Ferramentas metodológicas: Instrumentos da percussão e Roda de conversa. 

Avaliação: Todos estavam bastante animados, com entusiasmo e frevo no pé. 

Os populares se mostraram empáticos e participaram da brincadeira, que contou 

com crianças animadas e interessadas e os adultos querendo aprender a tocar.  

Momento alegre e construtivo.  

 

Facilitadora: Paula Nunes 

Data: 02/02/2016. 

Atividade realizada: Manutenção dos instrumentos, técnicas de baquetas e 

novos ritmos. 

Objetivo: Ensinar a fazer a manutenção dos instrumentos, bem como todas as 

peças que os compõem. Praticar as técnicas percussivas e aprimorar a 

coordenação motora. 

Ferramentas metodológicas: Alfaias, caixa e timba. 

Avaliação: Os instrumentos musicais estão sem manutenção e em mau estado 

de conservação devido ao uso.  Sendo necessário o investimento na 

manutenção dos mesmos, além da aquisição de outros. Os usuários aderiram 

em menor número nesta atividade. 

 

Data: 16/02/16 

Atividade realizada: Percussão. 

Objetivo: Trabalhar treino percussivo. 

Ferramentas metodológicas: Alfaia, caixas, timbas e agogô. 

http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: Os usuários estavam com pouca vontade de tocar, mesmo assim a 

atividade aconteceu sem problemas de comportamento. Foi ensinado um novo 

ritmo. A aula foi ministrada na praia. 

 

1.9 OFICINA: COMISSÃO 

Facilitadoras: Dayane Boyer e Cristiane Lins 

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

da divisão de atividades que possibilitem a manutenção da limpeza e 

organização do Serviço. 

 

Data: 01/02/2016 

Atividade realizada: Roda de conversa sobre direitos e deveres. 

Objetivo: Sensibilizar os usuários que para uma boa convivência e vivência, 

dentro ou fora do Programa, é importante o conhecimento dos seus direitos e 

deveres. 

Ferramenta metodológica: Papel ofício e caneta. 

Avaliação: Momento construtivo para todos os usuários presentes. Eles 

participaram com opiniões e sugestões de melhorias, principalmente, do plantão 

noturno (horário do kit banho, volume da televisão, respeito entre eles). Também 

solicitaram uma fala sobre a função de cada funcionário do plantão noturno e 

tiveram melhor entendimento do funcionamento desse horário. 

 

 

 

Data: 15/02/2016 

Atividade realizada: Divisão de atividades de limpeza para cada usuário realizar 

durante a semana. 

Objetivo: Conscientizar sobre a importância do ambiente limpo. 

Ferramenta metodológica: Papel ofício e caneta. 

Avaliação: Usuários reclamaram que muitos fazem “corpo mole” (SIC) no dia da 

comissão de limpeza. Pontuaram sobre o reforço na observação e sensibilização 

http://www.institutoensinar.org/
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das pessoas que não contribuem mais efetivamente, além de outras sugestões 

dialogadas.  

 

1.10 OFICINA: CINE ATITUDE 

Facilitadoras: Dayane Boyer e Cristiane Lins 

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

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

cinematográficos e relacionar com o cotidiano dos usuários, bem como 

proporcionar um momento lúdico. 

 

Data: 13/02/2016 

Atividade realizada: Apresentação do filme “Dança Comigo”, lançamento 

estado-unidense de 2004, como uma reprodução do filme japonês de mesmo 

nome produzido em 1996. 

Objetivo: Trabalhar a temática autoconfiança.  

Ferramenta metodológica: Data show, filme e pipoca. 

Avaliação: Usuários ficaram motivados após assistir ao filme. Colocaram que 

em meio às dificuldades, com perseverança podem atingir seus nossos 

objetivos. As falas versavam no sentido da luta pelos objetivos, na busca de 

sonhos e na capacidade de atingir metas. 

 

1.11. OFICINA: CULINÁRIA 

Facilitadora: Patrícia Barkokebas 

Objetivo geral: Desenvolver forma de geração de renda e capacitação 

profissional a partir dos conhecimentos adquiridos durante as oficinas de 

culinária. 

 

 

Data: 03/02/2016 

Atividade realizada: Tartalet de Limão. Foi realizada a leitura da receita, a 

demonstração de como pode ser feito e o acompanhamento do preparo, 

utilização de utensílios e ingredientes culinários. 

http://www.institutoensinar.org/
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Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

fogão, luvas e toucas. 

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

aprender e dedicados no preparo. 

 

Data: 17/02/2016 

Atividade realizada: Pão Italiano Trançado. Realizada a leitura da receita, 

demonstração de como pode ser feito, e acompanhamento do preparo, utilização 

de utensílios e ingredientes culinários. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

fogão, luvas e toucas. 

Avaliação: Ótima participação de todos. Usuários bem atentos e emprenhados 

para finalização dos preparos. 

 

Data: 24/02/2016 

Atividade realizada: Torta de maracujá. Foi feita a leitura da receita, 

demonstração de como pode ser feito, e acompanhamento do preparo, utilização 

de utensílios e ingredientes culinários. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

fogão, luvas e toucas. 

Avaliação: Contou com a participação ativa dos usuários que, como de praxe, 

mostram-se estimulados para a atividade.  

 

1.12. OFICINA: TEATRO 

Facilitadora: Paula Nunes 

Objetivo geral: Promover a expansão da vida intelectual e estética e da 

capacidade de compreensão do mundo, através do teatro do oprimido. 

Data: 22/02/2016 

Atividade realizada: Jogo de Estratégias, direcionado a educação, utilizando a 

concentração, leitura, matemática, estratégia, coletividade, paciência, 

honestidade e administração dos recursos.  

http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Incentivar e conscientizar os usuários da importância da educação em 

nossas vidas. 

Ferramentas metodológicas: Jogo – Banco Imobiliário. 

Avaliação: Os usuários gostaram muito da atividade. Percebe-se que os 

usuários têm dificuldade com a leitura, no início da atividade ficavam com receio 

de ler, porém no decorrer do jogo perdiam a vergonha e liam confiantes e 

empolgados com a brincadeira. As operações simples de matemática eram 

utilizadas nas negociações do jogo, momento propício para colocar o 

pensamento lógico em prática. 

 

 

Grupos Realizados Quantitativo Mensal  

Grupo Despertar 07 

Grupo de UR´s 02 

Grupo Família 04 

Grupo Cidadania 02 

Grupo Planejando o Futuro 01 

Grupo Qualidade de Vida 02 

Total de grupos 18 

 

Oficinas Realizadas Quantitativo Mensal  

Percussão 16h 

Culinária 12h 

Cine Atitude 6h 

Esporte e lazer 11h 

Comissão 3h 

Teatro 2h 

Total de oficinas 50h 

 

 

6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

6.1. Família  

Neste período, pudemos perceber um aumento do número de famílias 

visitando este equipamento nos finais de semana, fato este que ajudou em uma 
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maior aproximação entre usuários e seus familiares. No entanto, ainda pudemos 

contabilizar uma boa parte dos atendimentos sendo realizados via telefone, 

objetivando, em sua maioria, à articulação de saídas dos usuários para participar 

do convívio familiar.  

Importante destacar a visita domiciliar, realizada na data 23/02/2016, no 

município de Escada/PE. Uma das razões desta atividade foi informar à família 

do usuário CB.827 que o mesmo estava acolhido no Programa Atitude e 

provocar a reconstrução dos laços afetivos. Foi um momento de reencontro 

emocionante e gratificante. Familiares e usuário ficaram comovidos e puderam 

conversar sobre a situação em que se encontram. A visita foi feita na residência 

da tia materna do referido. Estavam presentes e participaram desse reencontro: 

duas primas, o filho do usuário, um enteado e um neto da tia materna. Os 

familiares frisaram que desejam que o usuário em questão possa visitá-los com 

maior frequência, participando assim efetivamente do convívio familiar. Eles o 

convidaram para o aniversário de uma prima no dia 14/03/2016.  

No decorrer deste mês, foi dada continuidade ao trabalho de 

sensibilização familiar para a participação nas Reuniões de família, visando, 

entre outros aspectos, o fortalecimento do vínculo com o usuário e a construção 

do cuidado pelo Programa à Família. Tivemos ainda um aumento no quantitativo 

de saídas terapêuticas e da participação dos familiares no grupo família. Houve 

um momento de uma vivência no grupo, onde familiar do usuário JB 1546 fala 

de sua luta no acompanhamento dele no contexto das drogas e o irmão, que o 

estava visitando naquele dia, trouxe seu depoimento do que entende por 

sucesso e conquista em sua vida, por conseguir se organizar independente de 

também ser um dependente químico. Foi favorecido um clima de muita emoção 

e integração. Neste mês também, foram feitos diversos contatos por telefone 

para articulação dos familiares para acompanharem os usuários nas consultas 

médicas e retirada de documentação. 

 

6.2. Saúde  

 No eixo saúde, em fevereiro, três usuários foram encaminhados para 

processo de psicoterapia, na Faculdade Guararapes. Um de nossos usuários foi 
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encaminhado ao Hospital Geral de Prazeres, devido ao problema de furúnculos 

na perna, o qual foi acompanhado pelo genitor. Temos outro que foi 

encaminhado ao CAPS AD Recanto dos Guararapes; e mais um para retirar o 

cartão SUS no VI Regional. 

Uma usuária foi encaminhada para UPA de Barra de Jangada com crise 

de abstinência, tendo sido atendida e medicada. Foram realizados outros 

encaminhamentos com demandas clínicas para o HPJP – Hospital e Policlínica 

Jaboatão Prazeres; Além de encaminhamentos para o CTA – Centro de 

Testagem e Aconselhamento para detecção de DST/AIDS. Estamos aguardando 

os resultados dos exames. 

Foram também realizados os encaminhamentos de sete usuários para 

atendimento com o psiquiatra Brivaldo, todos foram atendidos e tiverem 

psicotrópicos prescritos. 

Dois UR’s foram encaminhados para abrir prontuário e marcar consulta 

com o médico clínico na UBS - Praia do Sol, em Barra de Jangada. Ambos estão 

com consulta agendada para 04/03/16. 

Tivemos duas de nossas usuárias encaminhadas para o CISAM – Centro 

Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, ambas foram atendidas pela médica 

ginecologista Drª Laura. Realizaram o exame preventivo do câncer de colo do 

útero e em uma delas foi colocado o implante anticoncepcional (duração de 3 

anos). A médica ainda solicitou alguns exames laboratoriais e US transvaginal 

para ambas. Tais exames serão realizados em 07/03/16. 

A usuária que apresentou suspeita de TB – Tuberculose no mês passado, 

realizou exames (BK e raio X) e os resultados foram negativos.  

Outros usuários estão dando continuidade aos seus cuidados, um deles - 

com o geriatra na Policlínica Gouveia de Barros - fez exames laboratoriais e 

aguada consulta com o oftalmologista e odontólogo; outro continua o tratamento 

no CAPS AD Recanto dos Guararapes, e mais um que aguarda chamado do 

UBS Galba Matos para a consulta com o angiologista. 

O usuário que estava com uma cirurgia marcada no Hospital de Jaboatão 

não conseguiu realizá-la, pois a médica solicitou mais exames que serão 
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marcados pela UBS- Galba Matos. Assim que estiver com os resultados, a 

cirurgia deverá ser remarcada via Policlínica José Carneiro Lins. 

Um dos UR’s está sendo acompanhado pelo dentista da UBS – Unidade 

Básica de Saúde Galba Matos, o UR realizou limpeza e aplicação de flúor. 

Outros foram encaminhados para abri prontuário e marcar consulta com a 

médica clínica e dentista. Desses UR’s dois estão com exames de sangue 

marcados para março. 

 

6.3. Inserção Sócio-Produtiva 

 No mês de fevereiro tivemos duas novas inserções, um como flanelinha, 

onde o usuário demonstrou interesse e iniciou trabalho no bairro de Candeias, 

reservando os domingos para esse ofício, e outro na empresa Fab Metais, na 

função de “virador de ferro”, com proposta de vinculação formal profissional no 

final do mês.  

Ainda neste mês, seis usuários deram continuidade ao ofício informal, 

quatro deles como flanelinhas nos bairros de Candeias e Paulista. Sendo que 

um destes, também continua trabalhando como taxista durante a semana, em 

um táxi cedido por um amigo, conseguindo, desta forma, pagar sua dívida com 

o agiota e a pensão alimentícia da filha, a qual mora com a mãe. Para além 

desses, outro que permanece exercendo a função de diarista em um Lava Jato 

no bairro de Candeias, mas que tomou a iniciativa de buscar outras 

oportunidades de trabalho, tendo em vista que esse ofício não possui mais a 

possibilidade de ser formalizado. E, outro prossegue trabalhando como 

segurança noturno em uma boate, ocorre que anteriormente esse ofício era 

realizado apenas nos finais de semana, no entanto, foi ampliado para de quinta-

feira até domingo. Por fim, e dentro desse contexto, também temos um dos 

usuários que faz serviços de manutenção e outros, bicos pontuais e esporádicos. 

 

6.4. Cultura, esporte e lazer. 

Neste mês permanecemos com a realização das oficinas de percussão 

e Teatro enquanto elementos importantes de estímulo para os usuários no 

tocante a produção artística/cultural. Em comemoração a semana carnavalesca, 
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a percussão foi utilizada, tanto no espaço do Centro de Acolhimento Intensivo, 

quanto no entorno - no momento do Bloco Carnavalesco -, assim como em 

apresentação externa, apresentando com capricho a dedicação tida nos ensaios.  

Já as atividades físicas permanecem, principalmente, com o interesse 

agora inclinado para os torneios de Futebol do Núcleo Jaboatão. O último 

ocorreu entre o Apoio e o Intensivo na Orla de Piedade. O Cine Atitude continua, 

estimulando para esse artefato cultural que afeta enquanto arte de poder e 

entretenimento que pode educar através de comunicação.  

 

6.5. Educação  

Três usuários demonstraram interesse em retomar os estudos, 

objetivando uma elevação escolar. Eles foram encaminhados para a Escola 

Municipal Paulino Menelau e realizaram matricula. Todavia, necessitam levar 

alguns documentos como, por exemplo, RG, CPF e histórico escolar.  Essas 

questões seguem sendo resolvidas.  

Ainda tivemos o ingresso na Educação formal de dois usuários. Um na 

mesma escola referida acima e outro na Escola Municipal Tereza D’ávila, ambos 

na modalidade de ensino E.J.A. (Educação para Jovens e Adultos).  

Um usuário permanece no curso de qualificação profissional, pelo 

SENAC, de Garçom, estando no momento de estágio no mercado de trabalho. 

Há a previsão de encerramento nos meados do mês de Março. Vale salientar 

que o mesmo é o único dos seis usuários incluídos pelo Centro de Acolhimento 

Intensivo de Jaboatão, que está conseguindo concluir este curso.  

Outro usuário tomou a iniciativa de inscrever-se no concurso do IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – e, devido a sua condição de 

desempregado, solicitou isenção da taxa de inscrição, conseguindo obtê-la. 

Entretanto, o mesmo durante este percurso foi afastado do Serviço por ter feito 

uso de drogas dentro do Espaço.  

 

6.6. Assistência Social  
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Em relação às demandas no campo da Assistência Social, no tocante a 

documentação civil, um dos usuários foi encaminhado para o Expresso Cidadão 

do shopping RioMar, onde retirou 3ª via do Documento de Identidade.  

Tivemos também três usuários que tiraram 2ª via da Certidão de 

Nascimento. Um deles no Cartório de Jaboatão; outro no Cartório Civil de 

Escada; e o terceiro foi encaminhado para o Cartório Civil da Várzea. Importante 

frisar que esse último usuário foi encaminhado para a Junta Militar de Prazeres 

e deu entrada na 2ª via de sua Reservista.  

Continuando nesse quesito da documentação, tivemos o usuário RC 3456 

que conseguiu obter a quarta via da certidão de nascimento, podendo dar 

continuidade a retirada dos demais documentos civis. 

Foi preenchido, via online, através do site da SDS, o boletim de ocorrência 

de um dos usuários que teve extraviado os documentos de RG, Reservista e 

CTPS. A finalidade dessa ação foi evitar que seus documentos sejam 

encontrados, por terceiros, e utilizados de maneira inadequada.  

Ressaltamos, ainda, a ida de outro usuário para o CRAS Praias, onde 

realizou cadastro para o benefício do Programa Bolsa Família. Ele está no 

aguardo da aprovação e liberação do mesmo.  

No tangente as questões referentes à justiça, o usuário RC.3113, que 

havia sido orientado a se apresentar na Segunda Vara Criminal da comarca de 

Jaboatão dos Guararapes, após o período carnavalesco, para obter informações 

sobre o processo de nº 0021974-21.2015.8.17.0810, optou por dirigir-se 

somente no início do mês de março.  

 

6.7. Avanços e Desafios  

Durante o mês de fevereiro podemos destacar como avanço, a 

aproximação dos familiares junto ao Programa, facilitando assim o estreitamento 

dos laços afetivos entre usuários e seus entes. Frisamos também a regularização 

da internet do serviço, fato este que coopera para que possamos agendar 

documentação, tais como RG e CTPS, bem como preencher o formulário de 

acompanhamento de indicadores dos usuários e enviá-los para a Secretaria, 

sem a necessidade de nos deslocarmos para outro equipamento do Programa.  
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Já no que se refere às dificuldades enfrentadas no dia a dia deste 

dispositivo, destacamos novamente quantidade aquém da necessária de 

créditos nos aparelhos celulares, fato este que dificulta articulação com as 

famílias, bem como com a rede SUS e SUAS. 

Deve-se salientar que os usuários do Centro Intensivo, no tocante a 

questão profissional, têm conseguido ingressar basicamente em trabalhos 

informais. Todavia, a grande dificuldade é a inserção nos cursos de qualificação 

profissional que têm sido ofertados, devido à exigência do nível de escolaridade 

que é acima da realidade do público do Programa Atitude, como também a idade; 

aspectos que impossibilitam a inclusão mais rápida e qualificada no mercado de 

trabalho. 

Tivemos a inclusão de dois usuários no Aluguel Social do Núcleo de 

Recife, o qual no período que esteve no Centro Intensivo, um deles conseguiu 

retirar toda documentação civil; elevou a escolaridade, participando do Projeto 

Paulo Freire; adquiriu o Bolsa Família e se manteve na informalidade como 

artesão. 

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

No corrente mês, se deu início ao gozo de férias da equipe, que finalizará 

no mês de junho. Do quadro fixo da Unidade, quatro funcionários se 

encontravam de férias. Sendo eles: a supervisora técnica Jeane Tonéo; a técnica 

social em serviço social, Lais Botelho; a educadora social Márcia Maria e a 

auxiliar de cozinha, Maria Hercília. Também, a equipe do Aluguel Social (Técnica 

Social em Serviço Social Mirts Lopes e o Motorista Jandilson Florentino), que 

atualmente se divide entre os Núcleos de Jaboatão dos Guararapes e Cabo de 

Santo Agostinho, estavam gozando de férias. A pactuação estabelecida com a 

executora foi a de que, dos funcionários supracitados, teriam feristas para a 

educadora social e a assistente social. No mês anterior, já havia sido feita pela 

gestão do equipamento, a seleção desses profissionais. No entanto, ambos 

conseguiram emprego de carteira assinada e não mais tinham disponibilidade. 

Sendo assim necessário, selecionar dois novos profissionais. Desse modo, foi 

feito.  
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Como a equipe do Aluguel Social se encontrava de férias, os dois usuários 

que foram inseridos nessa modalidade no Núcleo Recife, ficaram sendo 

referenciados diretamente pelas TRs, sendo uma delas, a ferista. Levando esse 

fato e também o da supervisora da unidade se encontrar gozando férias, a 

coordenação necessitou participar mais a frente desse processo de inserção. 

Com relação à cozinha, foi pactuado com a executora e dialogado com a 

cozinheira diarista para ficar em regime de plantão nos dois meses que serão 

necessários. Cabe também pontuar que o mês foi marcado por um número maior 

do que o padrão de atestados médicos, devido a doenças atuais como 

chikungunya e zika. Ademais, a gestão continua acompanhando e interlocutando 

com a executora sobre os profissionais que se encontram de licença médica pela 

previdência. 

Esse mês, ocorreram problemáticas diversas na estrutura da Unidade. Os 

ventiladores estão gerando riscos para os usuários e precisam de uma 

manutenção efetiva, chegando a hélice do ventilador do dormitório feminino se 

soltar e machucar duas usuárias. Mas contamos com a colaboração e 

preocupação da Executora que já garantiu providenciar a grade de proteção para 

tais ventiladores. Ainda falando do suporte da executora, o mesmo nos foi dado 

quando a Celpe cortou a energia do equipamento, na véspera da semana de 

carnaval, sendo providenciado o pagamento imediato das contas atrasadas.  

Em períodos de chuva, principalmente, ocorre o transbordamento da 

fossa. Em fevereiro não foi diferente. Tivemos dificuldades com a falta de água, 

problemas na bomba, demandas hidráulicas as mais diversas. Mais uma vez 

acionamos a Executora para contratação de uma empresa fizesse o serviço de 

desentupimento e esgotamento dos resíduos fecais que estavam a céu aberto 

dentro da Unidade. Também, nos foi sinalizado que futuramente estaremos 

tendo a realização do serviço no fogão e gás da cozinha, posto que, o registro 

quebrou e o vazamento de gás oferece risco para todos que lá se encontram. 

Nessa situação, foi necessária a aquisição de um novo registro. Com relação 

ainda a cozinha, após levantamento das prioridades de utensílios necessários, 

foi realizada a compra de alguns mais urgentes.  
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Já no tocante a internet, o início do mês foi de grande dificuldade para o 

encaminhamento dos formulários, documentos, planilhas e freqüências 

necessárias, pois estávamos sem. No entanto, dentro ainda do mês, um técnico 

em informática foi acionado para resolver o problema com a internet cujo 

provedor é a Oi e o modem da Claro foi encaminhado para a Executora sanar o 

problema de não funcionamento dele. No sentido de também melhorar a questão 

da falta de créditos, foi realizado um levantamento e encaminhado para a 

Executora, da situação atual dos telefones da casa. Por fim, colocamos aqui 

também a sensibilidade em adiantar, não o gozo, mas o valor monetário 

referente às férias de um funcionário do equipamento que teve seu imóvel 

destruído por chuvas e ventanias.   

Todo esse contexto demandou a atenção da coordenação para manejo e 

condução do funcionamento do equipamento nesses aspectos. Além do padrão, 

no que se refere à condução técnica, participação em reunião técnica, em 

reuniões externas, em reuniões de referência, em reuniões por turno, individuais, 

assembléias, entre outras. Levando em consideração a supervisão se encontrar 

de férias, foi necessário fazer um desdobramento de parte das atribuições nesse 

mês, posto que se tornou importante para o desenvolver das atividades e bom 

desenvolvimento do Serviço.  

 

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

NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 

 

DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCAL 
PARTICIPANTE
S 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTO
S 

16.02 

Câmara 
Técnica de 
Política 
sobre 
Drogas 

CEFOSP
E 

Coordenações 
Técnicas do 
Programa 
Atitude, 
Representações 
da SEPOD, 
SEPLAG, 
CEPAD, 
GGATTO/PCR, 
SEAS e CAPS 
Paulista. 

- 

Apresentação 

de 

indicadores; 

- 

Monitorament

o dados do 

- Estruturar comitê 
para análise dos 
CVLIs dos usuários do 
Programa Atitude; 

- Revisar dados do 
Aluguel Social de 
Recife; 

- Reiterar a 
participação dos 
técnicos do aluguel 
social no 
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mês de 

janeiro/16; 

- CVLI 

usuários; 

- Aluguel 

Social; 

- Pontos a 

avaliar quanto 

aos 

indicadores. 

preenchimento do 
novo instrumental; 

- Verificar 
possibilidades de 
algumas alterações 
no formulário de 
indicadores. 

23.02 Colegiado CEPAD 

Coordenações 
SEPOD, 
Pesquisadora 
Catarina Dias, 
Coord. do 
CEPAD 
Anamaria 
Carneiro, 
Coordenações e 
supervisões 
técnicas 
Programa 
Atitude. 

- 

Apresentação 

da pesquisa 

de Mestrado 

de Catarina 

Dias; 

- 

Apresentação 

da nova 

coordenação 

do CEPAD; 

- Informes; 

- Entrada de 

Priscila 

Gadelha na 

SEPOD; 

- Solicitação 

de liberação 

do pedágio na 

Rota dos 

Coqueiros; 

- Avaliação da 

ação de rua 

do carnaval; 

- Avaliação do 

ano anterior.  

- Repasse das datas 
para início das 
entrevistas; 

- Continuar tentando 
liberação no pedágio; 

- Provável filmagem 
do SENAD no 
Intensivo Mulher; 

- Repensar sobre as 
ações de carnaval. 
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25.02 
Reunião de 
referência 

Intensivo 
Jaboatão 

Monalisa Acioli e 
Priscila Linhares. 

- Panorama 

atual da 

Unidade; 

- Relatórios; 

- Horários. 

- Ajustar relatórios 
anteriores; 

- Encaminhar quadro 
de horário de 
funcionários. 

26.02 

Reunião 
sobre 
Tuberculos
e 

FUSAM 

Superintendente 
SEPOD, 
coordenações do 
Programa 
Atitude de 
Recife, Jaboatão 
e Cabo, 
representantes 
da Saúde Mental 
da I GERES.  

- 

Apresentação 

sobre cenário 

atual da TB; 

- Diálogo 

sobre índice 

de 

mortalidade 

nos casos da 

doença; 

- Colóquio 

sobre 

realidades 

municipais, 

redes, fluxo e 

protocolo. 

- Indicativo de oficinas 
de matriciamento, 
inclusive para o 
Programa Atitude; 

- Iniciar em sete 
municípios focos, uma 
movimentação para 
modificar a realidade 
atual dos casos de 
morte por TB. 

 

 

 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

03.02 
Reunião 
Técnica 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação 
Técnica e equipe. 

- Estudos de Caso; 

- Uso de celular; 

- Afastameto de usuários; 

- Logística da equipe; 

- Funcionamento - 
Cozinha; 

- Manutenção da casa; 

- Decoração da Unidade 
para as festividades; 

- Avaliação do uso do 
instrumental mais 
recente do PIA 
construído 
coletivamente no 
Programa; 

- Criação de termos de 
responsabilidade; 
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- PIA; 

- Atualização dos 
instrumentais; 

- Informes; 

- Aluguel Social; 

- Carnaval; 

- Desligamentos.  

- Repensar lógica 
engessada de 
desligamento; 

- Realização de revistas. 

 

10.02 
Reunião 
Técnica 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação 
técnica e equipe. 

- Retorno sobre os 

materiais de estudo 

disponibilizado pela 

gestão; 

- Avaliação do carnaval; 

- Relatórios; 

- Informes; 

 - Estudos de caso. 

- Não houve 
encaminhamentos. 

17.02 
Reunião 
Técnica 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação 
técnica e equipe. 

- Visitas domiciliares; 

- Atas; 

- Lançamento de dados; 

- Preenchimento do 
formulário de indicadores; 

- Cadastros; 

- Organização de folgas; 

- Estudos de caso; 

- Rede de saúde; 

- Aluguel Social. 

- Programação da ida 
das TRs no Apoio para 
envio dos formulários; 

- Agendamento de visita 
domiciliar.  

24.02 
Reunião 
Técnica 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação 
técnica e equipe. 

- Participação dos 
usuários nas atividades da 
igreja; 

- Estudos de caso; 

- Orientações diversas; 

- Comportamento de 
grupo dos usuários; 

- Medicação; 

- Demandas rotineiras da 
Unidade; 

- Uso do transporte; 

- Próximo mês, reunião 
com o Reduz; 

- Reforçar sensibilização 
dos usuários em 
algumas demandas 
recorrentes. 
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- Doações; 

- Informes; 

- Limpeza; 

- Reavaliações de saídas 
dos usuários. 

 

c. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

8. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

a.DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 

 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES 
INTERNAS 

00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 03 

REUNIÃO INTERSETORIAL 02 

ESTUDO DE CASO 26 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
EXTERNOS 

02 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 00 

TOTAL 33 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

Não houve reunião com a executora esse mês.  

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO 2 01 

REUNIÃO TÉCNICA DA 
EQUIPE 

4 04 

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 

 

 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 

 

 

 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

SEXO 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

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

60 EM 

DIANTE 
N.I. 

M 00 03 08 15 04 01 00 31 

F 00 01 02 02 01 00 00 06 

TOTAL 00 04 10 17 05 01 00 37 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

00 02 02 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

00 00 00 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL / IDENTIDADE GÊNERO 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 
20 adolescente 

37 
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Heterossexual 

34 

Homossexual 

03 

Bissexual 

02 

Não informado 

00 37 

Travesti 

00 

Transexual 

00 00 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

14 

BRANCA 

05 

PARDA 

18 

AMARELA 

00 

INDÍGENA 

00 

 

37 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

SITUAÇÃO 
SOCIOECONÔMICA 

TOTAL 

SEM RENDA 25 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 05 

½ SALÁRIO MÍNIMO 03 

1 SALÁRIO MÍNIMO 02 

2 SALÁRIO MÍNIMO 02 

3 SALÁRIO MÍNIMO 00 

ACIMA DE 3 SALÁRIO 
MÍNIMO 

00 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL 37 

 

TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 33 

ÁLCOOL 01 

MACONHA 03 

COCAÍNA 00 

SOLVENTE 01 

TOTAL GERAL 37 
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TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 12 

NÃO 25 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 37 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR 
AGRESSÃO FÍSICA 

02 

DESLIGAMENTO POR 
SOLICITAÇÃO 

01 

DESLIGAMENTO POR 
ABANDONO 

01 

RELAÇÃO SEXUAL 00 

USO DE DROGAS 01 

CONCLUSÃO DO PIA 02 

AVALIAÇÃO TÉCNICA 02 

OUTROS/ TRANSFERÊNCIA 00 

TOTAL 09 

TABELA IX - ATENDIMENTOS REALIZADOS 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 29 

NÃO 08 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 37 
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GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA – 04 

GRUPO PSICÓLOGO 09 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 02 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 02 

TOTAL 13 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA – 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 65 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 208 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 51 

TOTAL 324 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 50 

ATENDIMENTO À 
FAMÍLIA 

30 
38 

GRUPO FAMÍLIA 04 04 
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AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 51 

VISITA DOMICILIAR     02 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E 
ACOLHIMENTO DE NOVOS USUÁRIOS 

04 

SAÍDA TERAPÊUTICA 31 

ASSEMBLÉIA 02 

OUTROS/QUAL 18 

TOTAL GERAL    108 

 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 01 

CREAS 01 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
(TRANSFERÊNCIA) 

00 

ALUGUEL SOCIAL 02 

CONSELHO TUTELAR 00 

OUTROS 01 

TOTAL 04 

 

 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS 14 

CTA 02 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 02 
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EMERGÊNCIA 
PSIQUIÁTRICA 

00 

POLICLÍNICA 04 

HOSPITAL GERAL 08 

UPA 02 

OUTROS 04 

TOTAL 36 

 

 

 

DEMAIS POLÍTICAS 
SETORIAIS 

QUANT. 

DELEGACIA 02 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE 
DOCUMENTAÇÃO 

07 

INSS 01 

AGÊNCIA DO TRABALHO 00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

ONG 01 

OUTROS? 02 

TOTAL: 13 

 

INCLUSÃO 
SOCIOPRODUTIVA 

NOVAS 
INCLUSÕES 

QUANT. 
Inseridos nos 

meses 
anteriores 

EDUCAÇÃO FORMAL 02 07 

CURSO 
PROFISSIONALIZANTE 

00 05 
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TRABALHO FORMAL 00 01 

TRABALHO INFORMAL 02 16 

OUTROS 00 05 

TOTAL: 04 34 

 

8. Aluguel Social-Núcleo Jaboatão– FEVEREIRO / 2016 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL 

SOCIAL 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

 

No presente mês, a modalidade deu continuidade as atividades previstas 

na TR, realizando visitas domiciliares, pactuações com rede municipal, além da 

sinalização de 02 usuários para inserção prevista no mês de Março/2016. Além 

disso, houve a inserção de dois usuários no Aluguel Social do Núcleo Recife. 

São eles: Alexsandro Francisco e José Rodrigo. Núcleo segue com 01 usuário 

inserido (KLEBER MIGUEL), supracitado concluiu sua inserção na modalidade, 

inserido no mercado de trabalho e com vínculos fortalecidos com núcleo familiar. 

Seguem nos eixos abaixo, detalhes do processo de conclusão do PIA: 

 

9.1. Família: 

 Usuário concluiu PIA estando com infante de 08 anos, estando com todos 

os vínculos familiares fortalecidos. Usuários indicados para modalidade seguem 

com vínculos familiares em processo de fortalecimento. 

 

9.2. Saúde: 

 Usuário e filho foram inseridos na rede de atenção básica do bairro, 

estando com todas as demandas de saúde atualizadas, entre tais: oftalmologia, 

clínico geral e pediatria. 

 

9.3. Inserção sócio produtiva: 
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 Usuário concluiu PIA com reservas econômicas, estando inserido no 

mercado de trabalho, tendo conseguido quitar todas as dívidas com clientes 

onde existiam débitos atrelados por conta do uso de SPA’s. Quanto aos usuários 

indicados, ambos estão inseridos no mercado de trabalho, sinalizando 

economias para com processo inserção. 

 

9.4. Cultura, esporte e lazer: 

 Eixo segue sob opção dos usuários; 

 

9.5. Educação: 

 Durante visita para conclusão do PIA, foi reforçado importância da 

matrícula do filho na rede de ensino municipal, tanto no nível da importância do 

ensino, como também condicionalidade do Programa Bolsa Família. 

 

9.6. Assistência Social: 

Eixo foi trabalhado durante todo monitoramento do usuário, assim o 

mesmo conclui estando inserido no programa Bolsa Família, além de 

esclarecimentos referentes a direitos sociais, para usuário juntamente com seu 

núcleo familiar. 

 

9.7. Avanços e desafios 

Considerando avanço do usuário que teve seu PIA concluído com 

significativos progressos, para com todos os eixos trabalhados durante sua 

permanência na modalidade. Segue o desafio em retomar processo de inserção 

com usuários sinalizados pela equipe técnica. 

 

 

 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  00  01 
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VISITA TÉCNICA NA 

RESIDÊNCIA 
20 04  

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 

SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 10 

Beneficiados 
02 

 

Justificativa: Diante da conjuntura financeira atual, o Aluguel Social permanece 

sem a possibilidade de realizar novas inserções na modalidade.  

 

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

Durante o mês de fevereiro também foram realizados várias atividades e 

oficinas de carnaval. Entre elas, estão: a oficina e concurso de maquiagem e 

fantasias de carnaval, (com chocolates de premiação), Bingo Doce, Roda de 

Samba, Bloco as Catraias do Intensivo, oficina de maracatu e grupo de conversa 

sobre a história do carnaval, entre outras atividades. Essas atividades foram 

possíveis frente à disponibilização, pelos funcionários, dos materiais 

necessários, pois o Serviço não tinha para disponibilizar. 

 

É válido pontuar que esse mês, na reunião do PPV, quando da 

apresentação dos dados do Programa Atitude do mês anterior, apesar das 

dificuldades de estrutura e internet, o preenchimento dos formulários de 

indicadores do Centro, teve uma boa representatividade. Fato reforçado na 

Câmara Técnica de Políticas sobre Drogas do Estado de Pernambuco, quando 

houve o primeiro monitoramento interno de indicadores do Programa Atitude. Na 

Câmara também, o Centro de Acolhimento Intensivo Jaboatão foi colocado como 

USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 
(MÊS/ANO) 

MOTIVO DE 
DESLIGAMENTO 

NO DE VISITAS 
REALIZADAS NO 
MÊS 

KLEBER MIGUEL  JUNHO/2015 
CONCLUSÃO DO 
PIA 

04 
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destaque, frente às experiências positivas no quesito inserção sócioprodutiva 

das pessoas atendidos.  

 

  No mais, as atividades mensais seguem direcionadas na perspectiva da 

redução de danos, considerando a importância da garantia de direitos, em 

especial os sociais. O Centro continua acolhendo e garantindo proteção integral 

aos usuários de crack e outras drogas com grande exposição a violência, no 

Serviço que funciona como acolhimento institucional de longa permanência, para 

reduzir os riscos e danos individual, social e comunitário. Ainda, pomos em 

relevo as reflexões ocorridas no que se refere à vivência comunitária no sentido 

de seguir a lógica da educação e não da punição, considerando a necessidade 

de não comprometer o bem estar coletivo com transgressões não admissíveis, 

mas que se reflita sobre as normas e seus sentidos, na busca de discutir e 

resignificar as intervenções.  

 

Por fim, saudamos a chegada de Priscila Gadelha para compor a equipe 

da Secretaria e a vinda de Mirela Calado, nutricionista que tirará a licença 

maternidade de Arícia. Ambas chegam para contribuir e fortalecer o 

desenvolvimento do Programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente 
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11. ANEXOS 

 
 

 

Apresentação no CAPS Solar - Percussão 

 

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 

 

 

 

 

Grupo Família 

 

Cine ATITUDE 
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Aluguel Social – Inserção  
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Semana Carnavalesca - Percussão 
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