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

 

 

1. APRESENTAÇÃO 
 

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

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

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

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 
 

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

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

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

 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 
 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Jacqueline Oliveira 

SUPERVISÃO Leilane Gomes  

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Juliana Falcão  

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Dayana Freire  

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Andreza Miranda 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Viviane Cardoso 

TÉCNICO EM QUAL. DE VIDA Maria do Livramento  

EDUCADOR SOCIAL Elaine Cristina 

EDUCADOR SOCIAL Tânia Maria 

EDUCADOR SOCIAL Beltrand Gouveia 

EDUCADOR SOCIAL Gilmara Santos  

EDUCADOR SOCIAL Rosineide Felício 

EDUCADOR SOCIAL Alcione Maria  

EDUCADOR SOCIAL Jeferson Antônio  

http://www.institutoensinar.org/
http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO Luciene Marluce 

AUXILIAR DE COZINHA Maria Irene 

AUXILIAR DE COZINHA Ana Marta 

AUXILIAR DE COZINHA Maria Josineide 

SERVIÇOS GERAIS Edjane de França 

VIGIA José Antônio 

VIGIA Rony Tadeu 

VIGIA Lucio José 

VIGIA Valmir Batista 

  

4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS  
 

EQUIPE  FUNÇÃO  NOME  

I 

TÉCNICO SOCIAL Jacqueline Santos 

EDUCADOR SOCIAL Adroaldo Rocha 

MOTORISTA Cleison Cavalcante 

II 

TÉCNICO SOCIAL Gabriela Medeiros 

EDUCADOR SOCIAL Maria Cicera  

MOTORISTA Lemuel Menezes 

 

5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

Grade de Atividade  

Horário  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

09:00  as 
09:20 

Bom dia 

 
Rose 

Bom dia 

 
Juliana 

Bom dia 

 
Andreza 

Bom dia 

 
Livramento 

Bom dia 

 
Beltrand 

 
 

Livre 
 
 

 
10:30  as 

11:30 

 
Oficina 

Recreativa 
(xadrez) 

Beltrand 

Oficina de 
Alfabetização e 

Letramento 

 
Roseane 

 
 

Reunião 
técnica 

 
Grupo Qualidade 

de vida 

 
Livramento 

 
Grupo Auto-

estima 

 
Juliana 

 
15:00 as 

16:30 

 
Assembleia 

 
  

Viviane e Elaine  

 
Oficina 

Culinária 

 
Patrícia 

 
Oficina de 
esporte, 
cultura e 

Lazer 

Elaine 

 
Grupo Redução 

de danos 

 
Dayana 

 
Grupo 

Exercendo 
cidadania 

 
Viviane 

 
Grupo de 

família 
 
 

 
 

Livre 

 
18:40 as 

19:00 

Boa noite 

 
Alexandra  

Boa noite 

 
Viviane  

 
 

Livre 

Boa noite 
 

Elaine  

Boa noite 
 
 

 

20:30 as 
21:30 

Livre 
Livre Oficina 

Multicultural 
Livre Livre 

 

http://www.institutoensinar.org/
http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Grupo Bom dia 

Facilitadores: Rosineide, Juliana, Andreza, Livramento e Beltrand. 

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

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

Data: 01/02 

Atividade realizada: Vídeo Motivacional “Nunca Desista de Seus Sonhos”. 

Objetivo: Proporcionar aos usuários momentos de motivação e reflexão de suas vidas. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo Motivacional “Nunca Desista de Seus Sonhos”. 

Avaliação: Avaliamos positivamente as reflexões e colocações que os usuários fizeram sobre 

a mensagem inserida no vídeo e às lições para serem aplicadas em suas vidas. 

Data: 02/02 

Atividade Realizada: Leitura do Texto motivacional “O tempo e as jabuticabas” Rubem 

Alves. 

Objetivo: Provocar uma reflexão acerca de como estamos utilizando o nosso tempo, e das 

pessoas que permitimos que permaneçam ao nosso redor e que por ventura não agregam 

nenhum valor. 

Ferramenta metodológica: Texto impresso para leitura coletiva. 

Avaliação: Os usuários conseguiram perceber que tem algumas amizades que são 

destrutivas, que por muitas vezes os estimulam a desviar o caminho que estavam seguindo e 

que de fato o tempo é precioso, porque o dia vivido não volta para vivermos novamente. 

Data: 04/02  

Atividade realizada: Exibição do clipe da música ‘Depende de nós’. 

Objetivo: Refletir de forma lúdica sobre as escolhas futuras. 

Ferramentas metodológicas: Após a exibição do clipe os participantes falaram um pouco 

sobre suas reflexões, fizeram um paralelo com os seus projetos pessoais e o que estão fazendo 

para alcançá-los. 

Avaliação: A atividade ocorreu de forma breve e alcançando o objetivo proposto. Os usuários 

gostam de iniciar o dia fazendo reflexões a partir de músicas, tornando a proposta um sucesso. 

Data: 05/02 

http://www.institutoensinar.org/
http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Atividade realizada: Trouxemos para o bom dia por se tratar de uma sexta feira uma reflexão 

(conversa) junto aos usuários sobre os planos para o final de semana, o que pretendem fazer 

como estratégia para continuarem o cuidado.  

Objetivo: Trazer um momento de reflexão sobre seu momento, vida, estratégia e objetivos.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Momento positivo, onde podemos de uma forma leve trazer o momento de cada 

um. 

Data: 08/02 

Atividade realizada: Música de Carnaval “Voltei Recife”.   

Objetivo: Promover momentos de alegria e descontração. 

Ferramentas metodológicas: Aparelho de som, Música de Carnaval “Voltei Recife”. 

Avaliação: A participação de todos foi bastante proveitosa visto que cantaram e dançaram no 

ritmo do carnaval. 

Data: 09/02 

Atividade Realizada: Leitura do Texto motivacional “Pensar é transgredir” Lya Luft. 

Objetivo: Perceber que viver é uma permanente reinvenção de nós mesmos. 

Ferramenta metodológica: Texto impresso para leitura coletiva 

Avaliação: Os usuários refletiram que para viver não é preciso estar apenas vivo, que 

precisamos sair da cadeira da queixa para modificar aquilo que por ventura nos incomoda ou 

desagrada, que reinventar-se faz parte da vida. 

Data: 11/02  

Atividade realizada: Realizada uma roda de conversa a partir da mensagem “Sonhos” da 

autoria de Clarice Lispector. Mensagem lida por uma usuária. 

Objetivo: Refletir sobre o que se almeja na vida, quais os sonhos ainda não alcançados e o 

que falta para a realização destes. 

Ferramentas metodológicas: Texto de Clarice Lispector 

Avaliação: Os usuários falaram um pouco sobre o que desejam e sobre o momento “pós – 

Apoio”. 

Data: 12/02 

http://www.institutoensinar.org/
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Atividade realizada: Passamos o vídeo motivacional que tem como titulo “O melhor vídeo 

motivacional de 2015” https://www.youtube.com/watch?v=IAnzAWt5tCI, fala de objetivos de 

vida, nossos sonhos, onde queremos chegar e deixa aquela pergunte que nos deixa reflexivos, 

“O que eu quero ser quando crescer?”, nesse momento a pergunta para os usuários é trocada, 

“O que vocês querem ser depois das drogas?”. 

Objetivo: Trazer a reflexão para o futuro, o pensar no amanhã e suas estratégias de cuidado.  

Ferramentas metodológicas: Televisão e pen- drive.  

Avaliação: Muito positiva, quase que 100% falaram e se expressaram sobre seus 

pensamentos e planos para o futuro. 

Data: 15/02 

Atividade realizada: Vídeo Motivacional “A Mudança é Você”. 

Objetivo: Fazer uma reflexão de suas vidas, as mudanças que eles podem ter a partir do 

momento em que buscam novas estratégias. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo Motivacional “A Mudança é Você”. 

Avaliação: Foi muito proveitoso, ver os usuários refletindo sobre o vídeo que foi passado e às 

lições para aplicarem em suas vidas.  

Data: 16/02 

Atividade Realizada: Leitura do Texto motivacional “Filtro Solar” Pedro Bial. 

Objetivo: Despertar nos usuários o desejo de aproveitar cada dia como se fosse único, fazer 

valer o tempo, criar metas para conseguir chegar a um objetivo, porque o tempo passa rápido 

assim como as oportunidades. 

Ferramenta metodológica: Texto impresso para leitura coletiva 

Avaliação: Conseguimos refletir sobre a importância de aproveitarmos o nosso dia, as 

oportunidades que nos são dadas e ter metas para conseguirmos chegar ao nosso objetivo. 

Data: 19/02 

Atividade realizada: Fizemos uma conversa com os usuários e equipe presente sobre o 

momento vivido pela casa, conflitos existentes, acusações de furto e desrespeito. Procuramos 

escutar todos os usuários que foram se expressando de forma organizada e trouxeram suas 

angustias e dicas de soluções. 

http://www.institutoensinar.org/
http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=IAnzAWt5tCI
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Objetivo: Teve como objetivo a escuta, reflexão, tentativa de amenizar e solucionar alguns 

conflitos existentes. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Quando se escuta os usuários e também há uma atenção ao que a equipe vem 

trazer, a avaliação sempre é positiva. 

Data: 22/02 

Atividade realizada: Leitura do Texto “O Pote Quebrado e o Trabalho em Equipe”. 

Objetivo: Estimular o trabalho em equipe e partilhar suas experiências de vidas. 

Ferramentas metodológicas: Texto “O Pote Quebrado e o Trabalho em Equipe”. 

Avaliação: Os usuários refletiram sobre o texto compartilharam suas experiências e 

observaram a importância do trabalho em equipe.  

Data: 23/02 

Atividade Realizada: Leitura da “Oração da Serenidade”. 

Objetivo: Despertar o desejo de modificar aquilo que não estamos satisfeitos e aceitar aquilo 

que por ventura não tem como modificar. 

Ferramenta metodológica: Texto impresso para leitura coletiva 

Avaliação: Conseguimos despertar nos usuários o sentimento de aceitação e motivação para 

mudar aquilo que nos incomoda ou nos impedem de caminhar, sabendo que tem coisas e 

situação que apesar de não ser possível alterar podemos aprender a conviver com elas. 

Data: 25/02 

Objetivo: Refletir que assim como a águia, passamos por dificuldades que podem nos levar a 

uma grande transformação. 

Atividade realizada: Leitura do texto “O vôo da Renovação da Águia”.  

Ferramentas metodológicas: Apresentação em Vídeo “O Vôo da Renovação da Águia”.   

Avaliação: Os usuários participaram e puderam opinar quanto suas próprias experiências. 

Data: 26/02 

Atividade realizada: Passamos o vídeo motivacional “A águia e a galinha”. 

Objetivo: Proporcionar um momento de reflexão e inspiração. 

Ferramentas metodológicas: Televisão, pen drive e vídeo motivacional “A Águia e a Galinha”. 

http://www.institutoensinar.org/
http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Avaliação: Muito bom, os usuários foram provocados a pensar em suas posturas, seu foco 

atual e projetos. 

Data: 29/02 

Atividade realizada: Realizamos uma roda de conversa para uma avaliação de como foi o final 

de semana e o que eles esperam desta que se inicia e quais as metas para os seus projetos 

de vidas. 

Objetivo: Incentivar os usuários a criar novas estratégias, para que possam ter uma semana 

tranqüila e seguir com suas metas.   

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa. 

Avaliação: Os usuários em poucas palavras falaram o que esperam desta semana e alguns 

estavam tranquilos de ter passado um final de semana sem fazer uso de SPAS.  

 

Oficina Recreativa de Xadrez 

Facilitador: Beltrand Gouveia (Educador Social). 

Objetivo geral: Centrar o usuário e “convidá-lo” de uma forma estratégica a trabalhar 

gradualmente memórias adormecidas.  

Data: 15/02 

Atividade realizada: No primeiro momento da oficina, passamos o filme “Um Bom Ano” (2006). 

Após o filme fizemos partidas com os usuários ensinando os movimentos, regras e 

fundamentos do Xadrez.   

Objetivo: A atividade dessa oficina teve como objetivo mostrar que o jogo do xadrez vai além 

do tabuleiro e das peças, que você pode levar os ensinamentos para a vida, pode-se tornar 

uma pessoa mais concentrada e reflexiva para as tomadas de decisão. 

Ferramentas metodológicas: Televisão, filme e xadrez. 

Avaliação: Tivemos uma boa participação, os usuários que nunca jogaram e não sabiam da 

existência de outros fatores do jogo que podem influenciar nas nossas vidas estão cada vez 

mais interessados. 

Data: 22/02 

http://www.institutoensinar.org/
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Atividade realizada: Passamos o documentário “Xadrez Escolar”. Após o documentário 

fizemos algumas partidas de xadrez para pratica e memorização das regras e movimentos, os 

usuários que já jogam sempre ajudam os que estão aprendendo.     

Objetivo: O Objetivo dessa aula foi mostrar os benefícios do xadrez para o aprendizado escolar 

e estimular raciocínio lógico e matemático. 

Ferramentas metodológicas: Televisão, documentário “Xadrez Escola” e Xadrez. 

Avaliação: A dinâmica da oficina foi bem aceita pelos usuários que expressaram a surpresa 

com os benefícios que o xadrez escolar pode trazer para as crianças.  

 

 

Oficina de Alfabetização e Letramento 

Facilitadora: Rosineide Felício (Educadora Social) 

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

estimulando o seu retorno à rede escolar.  

Data: 02/03 

Atividade realizada: Leitura e Interpretação de Texto “O Velho Sítio Do Velho Jonas”.   

Objetivo: Estimular a leitura e a compreensão do texto de maneira clara e objetiva incentivando 

a responder os exercícios propostos. 

Ferramentas metodológicas: Quadro Branco, Texto “O Velho Sítio Do Velho Jonas”.  

Avaliação: Os resultados foram satisfatórios, o esforço dos usuários em querer aprender a 

concentração ao lerem o texto e o prazer em descobrirem novos aprendizados.  

Data: 09/03 

Atividade realizada: Confecções das Máscaras de Carnaval.  

Objetivo: Por ser uma data comemorativa, realizamos uma atividade lúdica no intuito de 

estimular a criatividade autonomia de cada usuário. 

Ferramentas metodológicas: Emborrachados, cola quente, tesoura, cartolina, piloto, lápis de 

cor, canudo e gliter.   

Avaliação: Avaliamos positivamente a participação dos usuários o trabalho em equipe de 

ajudar uns aos outros no momento de alegria e descontração pelo clima festivo do carnaval. 

Data: 23/02 

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


 

                            

                                                                                                  

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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 

  10 

 

Atividade realizada: Análise e Interpretação Poema “Estrada da Vida”.  

Objetivo: Incentivar a leitura e a interpretação através da poesia de maneira objetiva.  

Ferramentas metodológicas: Quadro Branco, Exercícios Propostos, Poema “Estrada da 

Vida”.    

Avaliação: O grupo atingiu o nosso objetivo em compreender o poema expressando suas 

opiniões, um ponto muito positivo foi à concentração na leitura e para responder a atividade 

sugerida.  

 

Oficina de Culinária  

Facilitadores: Patricia Barkokébas 

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

que ele possa desenvolver uma forma de geração de renda, e também capacitar 

profissionalmente através das oficinas. 

Data: 02/02   

Atividade realizada: Pão italiano 

Objetivo: Proporcionar o conhecimento na preparação de um salgado tipo lanche PÃO PIZZA 

aprendendo como é feito massa, recheio, modelagem, tempo de fermentação, aprendendo 

também tempo de forno, depois de pronto a maneira de servir de embalar. 

Ferramentas metodológicas: Foi utilizado pra a preparação desta atividade os seguintes 

utensílios e equipamentos culinários bacia plástica, colher, copo de medida, pincel culinário, 

assadeiras, ralo, fogão, forno, assadeiras. 

Os ingredientes utilizados: trigo com fermento, fermento biológico, margarina, ovos, açúcar, 

sal, leite em pó, creme de leite, leite, amido de milho, queijo mussarela, presunto, orégano. 

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

tendo participado 11(onze) usuários nesta atividade, onde cada um procurou ajudar de alguma 

forma. 

Data: 16/02  

Atividade realizada: Pão doce rosca 

Objetivo: Proporcionar aos usuários um conhecimento na preparação de pão doce, 

aprendendo o preparo da modelagem de pão tipo rosca. 

http://www.institutoensinar.org/
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Ferramentas metodológicas: Foi utilizado para a preparação desta atividade, forno 

,assadeiras, bacia plástica, rolo.  

Avaliação: A oficina foi bastante proveitosa, com a participação de 07(sete) 

Usuários que estavam bem atentos e participativos. 

Data: 23/02  

Atividade realizada: Pastel de forno 

Objetivo: Proporcionar aos usuários o conhecimento na preparação de pastel de o forno, 

aprendendo a fazer a massa, recheio, modelagem, decoração, maneira de retirar sem quebrar. 

Ferramentas metodológicas: Utensílios e equipamentos culinários usados nessa preparação-

forno, fogão, assadeiras, panelas, colheres, facas, bacia plástica, ingredientes usado nesta 

preparação: trigo, margarina, leite, queijo mussarela, presunto, maisena, 

Avaliação: A oficina foi bastante positiva, tendo participado 12(doze) usuários uma ótima 

participação na preparação dos pasteis. 

 

Oficina de Esporte, Cultura e Lazer 

Facilitador: Elaine Cristina (Educadora Social) 

Objetivo Geral: Aproximar as pratica voltado para esporte, cultura e lazer. 

Data: 03/02 

Atividade realizada: Jogo de futebol 

Objetivo: Utilizar o futebol como uma estratégia para melhoria significativa na saúde, aptidão 

física e resistência, além de proporcionar um momento de descontração, onde os usuários 

possam refletir e aprimorar as relações grupais.   

Ferramentas metodológicas: Campo de areia cedido pelo CRAS, bola de futebol, botijão de 

água e copos descartáveis. 

Avaliação: Os usuários verbalizaram que o jogo de futebol é importante tanto para o corpo 

quanto para a mente, além de ser um esporte divertido e envolvente, uma vez que desperta o 

trabalho em grupo e a resistência física.  

Data: 10/02 

Atividade realizada: Futevôlei 

http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Utilizar o futevôlei que é uma prática esportiva 100% brasileira, que vai muito além 

de diversão. É praticada por muitos atletas profissionais e contribui para o cuidado com a 

saúde, melhora o convívio social, a interação entre o grupo e o espírito de cooperação, além 

de estimular o desenvolvimento de habilidades sociais.  

Ferramentas metodológicas: Campo de areia cedido pelo CRAS, bola de futebol, botijão de 

água e copos descartáveis. 

Avaliação: Percebemos que a prática esportiva contínua vem ajudando na melhoria da 

integração e convívio social, além de proporcionar um momento de lazer e descontração, o que 

ajuda na diminuição da fissura pelo consumo de SPAs.  

Data: 17/02  

Atividade realizada: Jogo de futebol 

Objetivo: Aprecia a prática esportiva, tendo em vista que esta pode reduzir o estresse dos 

participantes que o futebol oferece algo muito melhor que alguns esportes, reduz a pressão 

sanguínea, aumenta o consumo máximo de oxigênio, e pode reduzir o risco de doenças 

cardiorrespiratória.   

Ferramentas metodológicas: Campo de areia cedido pelo CRAS, bola de futebol, botijão de 

água e copos descartáveis. 

Avaliação: Se deu por uma reflexão pós-jogo, onde os mesmo trouxeram para uma roda de 

dialogo o quanto estavam debilitados, desejando assim outras práticas para reduzir os danos.     

Data: 24/02 

Atividade realizada: Jogo de futebol.  

Objetivo: Usar do futebol que uma prática comum e divertida de esporte para, fazer com que 

os participantes tenham um momento de descontração, fazendo o que gosta e relembra 

momentos anteriores de sua vida social antes do uso das SPAs.   

Ferramentas metodológicas: campo de areia cedido pelo CRAS, bola de futebol, botijão de 

água e copos descartáveis. 

Avaliação: Momento positivo onde os usuários podem jogar prazerosamente e ter boas 

lembranças. 

 

Oficina Movimente-se 
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Facilitadores: Alessandra Alves (Educadora Social) 

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

programa de exercícios e técnicas especifica e adaptadas, respeitando a cima de tudo o nível 

individual de aptidão. 

Data: 09/02 

Atividade realizada: Treino de força. 

Objetivo: Desenvolver técnicas que possibilitem aos praticantes um aumento da resistência 

muscular e cardio-respiratória, uma vez que os mesmo tem uma estrutura física fragilizada. 

Possibilitando assim uma melhora gradativa na qualidade de vida.  

Ferramentas metodológicas: 06 Halteres, 01 banco de madeira e 03 elásticos tensores. 

Avaliação: A avaliação foi superpositiva, tendo em vista que os usuários ficaram ansiosos para 

o próximo grupo. 

Data: 22/02 

Atividade realizada: Corrida e caminhada 

Objetivo: Apresentar as técnicas adequadas que facilitem as pratica de corrida e caminhada, 

tais como; respiração, manejo do corpo, posicionamento do pé e ritmo de passada. 

Ferramentas metodológicas: Terreno amplo e arenoso (campo de areia do CRAS). 

Avaliação: Se deu visualmente, onde pude perceber a desenvoltura e o ritmo das passadas 

evoluindo a cada 01 km. Resultando na diminuição da expressão de fadiga corporal.  

Data: 29/02 

Atividade realizada: Treino funcional.  

Objetivo: Apresentar movimentos militares/calistênicos divididos em series como esporte 

adaptado para melhorar a resistência muscular e cardiorrespiratória.  

Ferramentas metodológicas: terreno amplo e arenoso, 30 cones, 01 bola e 01 step. 

Avaliação: Apesar do pouco domínio com esse tipo de treino, os usuários demostraram 

bastante interesse e curiosidade em conhecer e aprender melhor sobre o treino funcional. 

 

Grupo Boa Noite 

Data: 02/02 

Atividade realizada: Programação de carnaval 

http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Apresentar e buscar sugestões de como preparar um carnaval divertido e sem os 

danos que os mesmo já estão habituados. 

Ferramentas metodológicas: 01 papel e 01 caneta. 

Avaliação: Positivamente os usuários trouxeram varias possibilidades para a construção de 

uma programação de carnaval para um interesse incomum a todos que é se cuidar, além de 

ideias de cuidar do próximo com entrega de kits de prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis durante o percurso do bloco atitude. 

Data: 04/02 

Atividade realizada: Preparação dos kits  

Objetivo: Montar os kits de proteção de doenças sexualmente transmissíveis com os recursos 

que os próprios usuários foram em busca e conseguiram. 

Ferramentas metodológicas: 400 camisinhas, 800 folhetos e prevenção de doenças, 400 

folhetos de informação sobre o programa atitude. 

Avaliação: Pela grande quantidade de usuários empenhados em montar os kits, avalio 

satisfatório todo processo, desde a buscar de recursos até a montagem dos kits. 

Data: 05/02 

Atividade realizada: Reflexão do carnaval 

Objetivo: Proporcionar um momento de reflexão da importância de se resguarda do desfrute 

deste carnaval para se cuidar e aproveitar os que ainda estão por vir. 

Ferramentas metodológicas: 20 cadeiras. 

Avaliação: Os mesmos trouxeram o quão estão frágeis para desfrutar deste carnaval e ainda 

acrescentaram sobre a importância do espaço apoio nesse momento. 

Data: 15/02 

Atividade realizada: Dinâmica - Siga o mestre. 

Objetivo: Através de a dinâmica mostrar o quão os usuários estão presos as atitudes dos 

outros e não as deles mesmos e ainda proporcionar um momento de descontração e ludicidade. 

Ferramentas metodológicas: 20 cadeiras. 

Avaliação: Positiva, tendo em vista que os mesmos refletiram e conseguiram identificar como 

é importante esta focado no seu processo de conclusão de PIA. 

Data: 25/02 
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Atividade realizada: Vídeo motivacional. 

Objetivo: Motivar os usuários a buscarem as quatros etapas da mudança: eu preciso mudar, 

eu quero mudar, eu vou mudar e eu sou a mudança.  

Ferramentas metodológicas: 01 pen drive e 01 TV. 

Avaliação: Maravilhosamente positiva, pois foi perceptível aos olhos a empolgação dos 

usuários em quer buscar a mudança, e ainda a reflexão de que aquele espaço era só a ponta 

pé inicial para uma mudança verdadeira. 

 

Grupo Qualidade de Vida 

Facilitadores: Maria do Livramento (Técnica Social em Qualidade de Vida). 

Objetivo Geral: Informar, clarificar e sensibilizar os usuários sobre questões de saúde, 

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

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

Data: 11/02 

Atividade realizada: Foi apresentado o tema Tuberculose onde começamos a discutir a sua 

importância e diagnóstico precoce da doença. Foram esclarecidos que o diagnóstico é clínico 

a partir de algumas sintomatologias com o auxilio de alguns exames. Esclarecidas dúvidas 

relacionadas ao tema, enfatizado a importância de não abandonar o tratamento. 

Objetivo: Esclarecer os usuários sobre assuntos relacionados à Tuberculose que são de 

interesse dos usuários e necessidade do espaço. 

Ferramentas metodológicas: Foi utilizado o data show, com apresentação em Power Point o 

tema, transmissão, sintomatologia, diagnóstico e tratamento.  

Avaliação: Positiva para o cotidiano dos usuários. 

Data: 25/02 

Objetivo: Esclarecer do que se trata a Hipertensão, assim como prevenção, tratamento e 

complicações. 

 Atividade realizada: Foi passado vídeo com temática sobre hipertensão, onde falava sobre 

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

Ferramentas metodológicas: Vídeo “Hipertensão com Doutor Dráuzio Varella”.  
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Avaliação: A atividade é avaliada de forma positiva com a participação de um número 

significativo de usuários. 

 

Grupo Redução de Risco e Danos 

Facilitadores: Dayana Freire (Técnico Social em Psicologia) 

Objetivo Geral do Grupo: Discutir sobre a política de redução de danos, desenvolver e 

construir estratégias de prevenção de risco e danos na tentativa de elaborar um projeto de vida 

juntamente com o usuário.  

Data: 04/02 

Atividade realizada: Apresentação a partir de vídeos e posteriormente debate sobre o tema 

“política de redução de danos”.  

Objetivo: Esclarecimento sobre a política de redução de danos. O que é sua historicidade, uso 

consciente de substâncias psicoativas, etc.  

Ferramentas metodológicas: Mostra audiovisual sobre Drogas: política de redução de danos 

(parte 1,2 e 3). 

Avaliação: Grupo bastante concentrado e interessado com devolutivas positivas sobre o tema. 

Data: 18/02 

Atividade realizada: Apresentação a partir de vídeos e posteriormente debate sobre o tema 

“política de redução de danos”. 

Objetivo: Esclarecimento sobre a política de redução de danos. O que é sua historicidade, uso 

consciente de substâncias psicoativas, etc.  

Ferramentas metodológicas: Mostra audiovisual sobre Drogas: política de redução de danos 

(parte 4 e 5). 

Avaliação: Finalização positiva do vídeo e absorção global do tema. 

Data: 25/02 

Atividade realizada: Questionamento sobre motivadores do uso inicial e recursos de 

enfrentamento/redução do consumo de drogas lícitas e ilícitas. 

Objetivo: Debater e aflorar o interesse sobre recursos para melhor forma de consumo de 

substâncias psicoativas. 

Ferramentas metodológicas: Ficha de questionamento sobre o tema. 
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Avaliação: Grupo integrado e interessado a trocar conhecimentos, aberto para novas 

propostas que os próprios usuários traziam.    

 

Grupo Auto Estima  

Facilitadora: Juliana Falcão (Técnico Social em Psicologia) 

Objetivo Geral: Estimular o resgate da auto-estima, visto que, ela está estreitamente 

relacionada com o contexto social em que vivemos, além de que, todos os dias enfrentamos 

situações que abalam a nossa auto-estima. Procuramos ainda estimular as habilidades e 

aptidões objetivando a elevação da auto-estima do usuário. 

Data: 05/02  

Atividade realizada: Técnica da Caixa de segredos. 

Objetivo: Ressaltar a importância de conhecermos bem nossos objetivos de vida, bem como, 

a importância de sabermos expressar nossos desejos e nossas dificuldades em alcançá-los, 

mostrar que quando pedimos e aceitamos ajuda e orientação do próximo o caminho se torna 

mais fácil. Além de falar sobre a importância do trabalho em grupo para a resolução dos 

problemas. 

Ferramentas metodológicas: Lápis, papel ofício e uma caixa. 

Avaliação: Os usuários conseguiram perceber a importância de se ter um objetivo de vida, que 

através da criação de metas, se torna mais fácil chegar aonde queremos, além, da cooperação 

e da importância do trabalho em equipe.  

Data: 12/02 

Atividade realizada: Rótulos. 

Objetivo: Estimular a auto avaliação, revisitar os valores pessoais, perceber como o pré-

conceito dificulta as nossas relações. 

Ferramentas metodológicas: Tarjetas com rótulos escritos. 

Avaliação: Foi compreendido que não só criamos rótulos como também utilizamos os que nos 

é dado, que é necessário nos conhecemos bem, para que, não permitimos que alguém abale 

nossa auto-estima. 

Data: 19/02 

Atividade realizada: Caixa Surpresa. 
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Objetivo: Esta técnica tem como objetivo fazer com que o usuário perceba que desafios fazem 

parte da vida e que precisamos ter coragem e enfrentar nossos medos, rumo às nossas 

conquistas. 

Ferramentas metodológicas: Caixa com objetos diversos. 

Avaliação: Ao final da técnica, observamos que apesar dos desafios e dificuldades que surgem 

em nossas vidas, podemos ter agradáveis surpresas, desde que não desistimos. 

Data: 26/02 

Atividade realizada: Técnica do espelho. 

Objetivo: Provocar uma reflexão de como o usuário se percebe, se vê e do que gostaria de 

mudar em si. 

Ferramentas metodológicas: Uma caixa com um espelho dentro. 

Avaliação: A técnica serviu para estimular uma auto-reflexão, no descobrimento de que a 

forma como eu me vejo e me coloco, implica diretamente na forma de como as pessoas do 

nosso convívio social nos trata. 

 

Grupo Exercendo a Cidadania 

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

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

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

contexto atual em que os usuários estão inseridos. 

Data: 05/02 

Atividade realizada: Exibição do filme Cidadania e Direitos Humanos. 

Objetivo: Despertar nos usuários as noções básicas sobre cidadania e direitos humanos, de 

maneira clara através do filme citado.  

Ferramentas metodológicas: Filme, TV e pen drive. 

Avaliação: Atividade positiva tendo em vista a interação do grupo com o tema proposto e as 

dúvidas que surgiram, o que mostra que muitos desconheciam o assunto. 

Data: 12/02 

Atividade realizada: Leitura e interpretação do texto, Cidadania Participação Social. 
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Objetivo: Objetivando trazer conhecimentos à cerca da Cidadania e do que ela representa, 

bem como tratar de forma clara e objetiva como estão excluídos da sociedade aqueles que não 

exercem seu papel. 

Ferramentas metodológicas: Texto  

Avaliação: Atividade positiva com a participação da maioria dos usuários da casa, que 

debateram e tiraram dúvidas sobre o que podem fazer para melhorar o meio em que vivem. 

Reflexão que trouxe opiniões contraditórias. 

Data: 19/02 

Atividade realizada: Roda de conversa com o Tema: Gentileza gera gentileza. 

Objetivo: Mostrar aos usuários através de uma linguagem simples, como podemos agir de 

forma a manter o nosso convívio em sociedade mais igualitário, mais justo, num simples gesto 

de dizer “obrigado”, “por favor,” não pichar muros, respeitar os idosos, etc. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Atividade muito produtiva. O tema despertou o interesse de todos que 

reconheceram que em seu dia a dia, gestos de gentileza para com o próximo está esquecido. 

Data: 25/02 

Atividade realizada: Dinâmica de grupo: A união faz a força  

Objetivo: Mostrar aos usuários de forma lúdica e simples, como é importante mantermos a 

união quando vivemos em um espaço coletivo. Como juntos somos mais fortes para superar 

todos os obstáculos do dia a dia. 

Ferramentas metodológicas: Barbante e roda de conversa 

Avaliação: Atividade com resultados positivos e diversos, já que muitos revelaram a dificuldade 

de se relacionar em grupo e de “trabalhar em equipe”, o que nos possibilitou abranger o tema 

proposto visualizando o espaço do Programa em que eles convivem. 

 

Oficina Multicultural 

Facilitadores: Jeferson Alves e Gilmara Santos (Educadores Sociais) 

Objetivo geral: Proporcionar aos usuários um momento de mergulho cultural, tocar as raízes 

culturais do nosso Estado. 

Data: 09/02 
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Atividade realizada: Noite de Seresta  

Objetivo: A seresta tem uma parte importante dentro da cultura brasileira. Tanto o é que há 

sempre inúmeros festivais onde se homenageiam os nomes mais famosos dentro desse 

cenário. Partindo do principio que hoje em dia esse modo de comemoração e divertimento não 

é mais tão comum como o era antigamente, a ideia é resgatar e brincar ao som da nostálgica 

musica brasileira. 

Ferramentas metodológicas: Equipamento de Som, onde tocamos várias musicais e ritmos 

de nomes da musica popular brasileira. Exibição de curta-metragem sobre a Seresta nos anos 

80.  

Avaliação: Momento massa, de interação e descontração onde os usuários tiveram a 

oportunidade de por em pratica um exercício importante da política do bem viver e do convívio 

coletivo, através do respeito e tolerância com aquilo que é diferente do meu gosto pessoal, a 

exemplo da trilha sonora, criada com a participação deles. 

 

Grupo Família  

Facilitadores: Juliana Falcão, Dayana Freire, Andreza Miranda e Viviane Cardoso (Técnicos 

sociais em psicologia e Serviços Sociais). 

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

familiares dos usuários acompanhados pelo Programa Atitude. 

Data: 06/02  

Atividade realizada: Roda de conversa sobre a música Família de Titãs 

Objetivo: Através da música, retratar como é, e como vivem as mais variadas famílias e seus 

arranjos familiares. 

Ferramentas metodológicas: Celular e música 

Avaliação: Avaliação positiva, mas com pouca participação em razão das festas de carnaval. 

Data: 13/02 

Atividade realizada: Aplicada uma técnica de grupo “Não estamos sozinhos”.  Inicialmente foi 

pedido que os participantes colocassem uma venda nos olhos, conduzindo-os até seus lugares 

sem dizer nada. Depois que todos estiverem em seus lugares, provocar diálogo sobre 

confiança, não está sozinho, sempre tem alguém da família a nos ajudar e vínculo. 
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Objetivo: Proporcionar o conhecimento e reflexão sobre o vinculo que estabeleço com a 

família.  

Ferramentas metodológicas: Aplicação de dinâmica com os participantes, utilizando 

ambientes diferentes, música e vendas.   

Avaliação: Foi percebida nos participantes a relação que estão estabelecendo com o familiar. 

Alguns reconheceram a relação positiva e outros mencionaram que precisam melhorar a forma 

de tratar o parente. Refletiram que precisam tratar com mais respeito à família para que a 

mesma se aproxime mais dos participantes. Também fizeram críticas construtivas sobre 

confiança, vínculos e família. 

Data: 20/02 

Atividade realizada: Realizada uma roda de conversa com os familiares sobre as regras da 

unidade. Para isso foi necessário discutir o acordo de convivência, bem como destacar alguns 

exemplos sobre a postura de alguns familiares dentro do equipamento. Destacamos o quanto 

é importante para os usuários e para a equipe perceberem a aproximação das famílias no 

espaço, porém é de tamanha importância que as famílias incentivem e sigam as regras da 

unidade.  

Objetivo: Refletir a importância do cumprimento do acordo de convivência pelos familiares. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Objetivo alcançado, visto que os familiares compreenderam o que foi discutido. 

Data: 27/02 

Atividade realizada: No grupo família foi discutido sobre a variedade da composição dos 

núcleos familiares, refletindo sobre esses arranjos e principalmente sobre diversidade de 

gênero.  

Objetivo: Fortalecer os vínculos familiares, respeitando a diversidade de gênero e minimizando 

discursos preconceituosos sobre famílias homoafetivas. 

Ferramentas metodológicas: Foi realizada uma dinâmica de quebra gelo, distribuindo tarjetas 

onde se colocava o nome da pessoa e sua qualidade para que o outro possa identificar. 

Buscando os participantes perceberem uns aos outros na perspectiva que todos são iguais 

independentes como os arranjos são estabelecidos. 
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Avaliação: Buscou-se sensibilizar os participantes acerca do respeito com a composição dos 

núcleos familiares, aproximando a família ao usuário.  

 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal- 50hs  

Oficina de Recreativa de xadrez  02 - 08hs 

Oficina de Letramento 03 – 09hs 

Oficina de Culinária 03 – 12hs 

Oficina de Esporte, Cultura e Lazer 04 – 12hs 

Oficina Multicultural  01 – 03hs 

Oficina Movimente-se  03 – 09hs  

Total - (Meta 50hs)  16 – 53hs  

 

 

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

 

6.1 Família  

 No mês supracitado continuamos realizando trabalho de sensibilização com as famílias, 

tentamos através de contato telefônico convidar as famílias a estarem mais próximas dos 

usuários, responsabilizando-as em seu papel de responsáveis neste processo de cuidado e 

reorganização, estimulando sempre uma reflexão acerca da importância do papel da família. 

Mesmo com a mudança do dia do grupo família para o Sábado à tarde com o intuito de facilitar 

o acesso dos familiares ao equipamento, ainda não conseguimos atrair um número significativo 

de familiares, no entanto como foi o primeiro mês, estamos confiantes que a cada mês 

estaremos com mais parentes no espaço participando da atividade. 

 Através do Grupo família, temos trabalhado com os usuários a importância desta no 

processo de cuidado de cada um, e, aos poucos estamos sensibilizando através do telefone a 

presença das famílias no espaço. Prática que ainda é muito tímida diante do universo de 

usuários que atendemos. 
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 E através do telefone e visitas domiciliares, estamos fornecendo informações sobre a 

situação em que cada usuário se insere, a importância da participação deles neste momento e 

como estes podem ajudar quando entendem que a dependência é uma doença. 

 

6.2. Saúde  

No decorrente mês foram realizadas atividades multidisciplinares, contando com o 

suporte dos educadores sociais, tendo realizado as seguintes atividades: aferição de pressão, 

temperatura, administração de medicação, atendimento e acolhimento aos usuários buscando 

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

Foram realizados encaminhamentos nos mais variados níveis de complexidade da Rede 

SUS, como: atendimentos SAE, PSF, emergenciais consultas com especialistas (Clínico Geral, 

Ortopedista, Pneumologista, Infectologista, Oftalmologista e Odontologia), Centro de Testagem 

e Acolhimento (CTA) além de exames ambulatoriais (Hemograma, Sífilis, HIV, entre outros). 

Foram encaminhados vários usuários para realizar triagem no CAPS-AD.  

Seguindo a proposta em atividades voltadas para coletivo, foram realizados grupos com 

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

que remetam bem estar, colocando em prática ações de prevenção e recuperação da saúde, 

veste sob a ótica dos prejuízos atrelados ao uso intenso de spa’s.  

 

6.3. Inserção sócia produtiva  

       No corrente mês continuamos estimulando os usuários a saírem em busca de 

oportunidades de emprego, tanto formal como informal, a maioria dos usuários conseguiram 

gerar renda através de trabalhos autônomos de vendedores de água mineral nos coletivos e 

nos sinais do Cabo, das produções próprias artesanais, corte de cabelo, frete de carga e 

descarga de mercadorias no Mercado Público do Cabo e auxiliar de estacionamento 

(flanelinha).  

 

 

 

6.4. Cultura, esporte e lazer 
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 O mês de fevereiro foi atípico por ser um mês de festividades, fizemos uma programação de 

carnaval que foi cumprida e bem aceita pelos usuários, oficina de máscaras, torneio de domino, 

pintura de rosto, banho de sol, mangueira e músicas carnavalescas. 

Os usuários se divertiram com batucadas, cantaram marchinhas de carnaval e improvisaram 

parodias com as músicas de carnaval. 

Cine pipoca foi ofertado para os usuários na semana de carnaval e um lanche diferente foi 

servido (Cachorro quente). Ao termino da semana demos a oportunidade para os usuários 

avaliarem as atividades que foram realizadas durante este mesmo período. 

      As oficinas de Xadrez estão dentro do eixo e contemplam a cultura através da história do 

jogo, o esporte está nas competições e disputas na pratica e o lazer no prazer de jogar.  

 

6.5. Educação  

Em Fevereiro tivemos a inserção de 01 usuário no EJA, acreditamos que as oficinas de 

alfabetização e letramento, ofertadas pelo nosso equipamento, que é facilitada por uma de 

nossas educadoras, conseguiu despertar nos usuários um desejo de retomar ou concluir os 

estudos, no entanto pela dificuldade de documentação civil e histórico escolar, conseguimos 

apenas uma inserção que de toda forma, foi muito significativa e estimuladora para os demais 

usuários. 

Neste viés estamos trabalhando com a oficina de letramento no período da manhã, o que tem 

servido de estímulo aos que tem grau de instrução e estão afastados da escola. Neste mês um 

dos usuários matriculou-se e está frequentando o EJA – Educação de Jovens e Adultos. 

 

6.6. Assistência Social  

No decorrer do mês de Janeiro, realizamos diversos encaminhamentos para o CRAS, no intuito 

de realização de cadastro e possível inserção no Programa Bolsa Família.  

O encaminhamento para retirada de documentação civil foi impossibilitada neste mês de 

Fevereiro, visto que, o Balcão de direitos encontra-se com as atividades temporariamente 

suspensas. 
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7. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS  
 

RELATÓRIO QUALITATIVO – ATITUDE NAS RUAS 

7.1 Atendimento individual 

 Os atendimentos individuais ou através de estratégias grupais foram realizados no 

contexto dos usuários de SPA’s (Substâncias Psicoativas) e em locais de vulnerabilidade e 

risco social com o acompanhamento destes usuários/famílias nos territórios, intensificando 

estratégias de sensibilização, redução de danos e garantias de direitos, intervindo diretamente 

com indivíduos e famílias que convivem em condições de vida afetadas pela violência e a 

negação dos seus direitos e cidadania. 

 Nos períodos marcados pelas festividades intensificaram-se as buscas ativas com 

objetivo de sensibilização dos usuários para o retorno ao serviço, tendo em vista a redução de 

danos e os cuidados frequentes para este público. 

Alguns usuários atendidos no território conseguiram manter-se em abstinência, criando 

junto com as equipes estratégias e metas de prevenção de recaída, bem como redução de 

danos. 

Além disso, houve o fortalecimento do PIA do usuário no território priorizando articulações com 

a rede municipal de saúde e assistência, a exemplo da articulação das usuárias gestantes com 

a rede SUS, as empoderando sobre o cuidado e acompanhamento pré-natal necessário a sua 

condição, principalmente no que tange aos usuários (as) que possuem altos índices de 

vulnerabilidades e riscos. 

 

7.2 Abordagens nas ruas 

Neste mês, intensificaram-se as ações de visibilidade e abordagem, tendo em vista a 

probabilidade de atuação que esse período possibilita no território. Foram realizadas ações 

sistemáticas de abordagem de rua na praia de Gaibu e Suape, bem como na sala de espera 

dos Postos de Saúde da Família (PSF) de Nossa Senhora Ó, Charneca, Ponte dos Carvalhos 

e Centro do Cabo, com entrega de preservativos e panfletos, visto a divulgação do Programa 
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com indivíduos e grupos. Foram utilizadas rodas de diálogo que tiveram como tema a redução 

de danos e uso de substâncias psicoativas. 

Estas ações têm proporcionado um estreitamento de laços com a população, os 

comerciantes locais e multiplicadores de informações. 

Além disso, ações significativas foram executadas em conjunto com as equipes do 

Atitude de Jaboatão e Recife, nos municípios de Recife, Olinda e Ipojuca. Este momento 

representou a ampliação dos trabalhos integrados que objetivou visibilidade e divulgação do 

programa. 

 

7.3 Mapeamentos do território 

Tendo em vista as necessidades do território, alguns planejamentos foram realizados 

com o objetivo de ampliar o mapeamento e cobertura de áreas vulneráveis no município do 

Cabo de Santo Agostinho. Assim sendo, a partir do reconhecimento dos territórios e dos seus 

pontos vulneráveis, foi iniciado o diálogo a rede formal e informal, com a população local e seus 

multiplicadores. 

 A partir do reconhecimento das áreas e dos seus pontos vulneráveis, foi iniciado diálogo 

com as equipes: PSF de Rosário, com o objetivo de um planejamento de visitas domiciliares 

em conjunto com as ACS`s, tendo em vista de identificação de demandas de usuários e 

possíveis acompanhamentos; Unidade de Saúde da Mulher/Centro do Cabo, para captar 

informações sobre o funcionamento do serviço com a finalidade de transferir os informes 

adequados as usuárias, considerando que estas têm dificuldade de acessar os serviços, visto 

a vulnerabilidade de uso/consumo de SPA's. 

 

7.4 Articulações com a rede 

Visitas domiciliares foram realizadas em conjunto com as ACS´s do PSF II, VIII e XI de 

Nossa Senhora do Ó (Ipojuca) e Postos de Saúde da Família (PSF) III da Charneca, 

considerando a demanda identificada de usuários em vulnerabilidade de risco e uso de SPA´s. 

O resultado foi positivo, abrangendo a divulgação dos nossos serviços, e desdobrando em 

acompanhamento de usuários e encaminhamentos parar o Atitude Apoio. Nestes territórios, a 
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equipe tem conseguido boas relações com as ACS, pois se mostram bastantes colaborativas 

para a identificação de usuários. 

Este mês foi intensificado a parceria com a Secretaria de Programas Sociais do município 

do Cabo com objetivo de planejar/organizar a Ação de Impacto do Programa Atitude junto à 

referida secretaria, a qual desenvolverá, no dia 12 de março, a Ação Social Itinerante. 

Reunirmo-nos, ainda, com o CTA/Mista (Centro do Cabo), com a finalidade de integrar as 

equipes e fortalecer a parceria no que tange ao atendimento ao usuário de SPA's e a 

disponibilização de preservativo, insumo utilizado na abordagem social de rua que contribui 

para potencializar e proporcionar a divulgação do Programa e o fortalecimento de vínculo com 

os usuários e os atores informais no território. 

A rede informal está bastante ativa na parceria e diálogo sobre a atuação do Atitude nas Ruas. 

Através dessa rede, temos conseguido estreitar laços para identificar e acompanhar os 

usuários no território. 

 

7.5 Palestras/seminários 

 Foram realizadas palestras no PSF de Nossa Senhora do Ó, situado no município de 

Ipojuca. Objetivou-se a apresentação do Programa aos familiares que se encontravam na sala 

de espera do serviço. Teve como temática a política de redução de danos, onde foi possível 

dialogar sobre a realidade da comunidade e os autos índices de uso de substâncias psicoativas. 

Essa ação potencializou a comunidade a se perceber e atuar como agente multiplicador, assim 

como houve surgimento de novas demandas de usuários. 

 

7.6 Oficinas educativas 

Foi realizada oficina de jogo de dominó e de queimado no Parque dos Eucaliptos, em 

Ponte dos Carvalhos, como ferramenta socioeducativa para divulgar o Programa Atitude e 

fomentar a política de redução de danos junto a juventude do território. Avaliamos a ação como 

positiva visto que viabilizou construção de vínculo com a população, possibilitando o 

fortalecimento da rede informal empoderando os atores sociais para com relação ao 

protagonismo social. 
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7.7 Ações Integradas de Impacto 

As equipes do Atitude nas Ruas, de maneira conjunta com os demais integrantes de 

Jaboatão e Recife atuaram nos pólos de folia – Olinda e Recife – realizando intervenções 

pautadas na redução de danos e de risco e alertando a população para o cuidado. Também 

foram realizadas nestes pólos abordagens com entrega de insumos (preservativo-informativos) 

e encaminhamentos para a rede SUS/SUAS. Neste contexto, as equipes conseguiram 

programar as ações planejadas para a atuação nos pólos carnavalescos, conseguindo 

minimamente alcançar os objetivos propostos. Para, além disso, possibilitou uma integração 

entre as equipes e uma maior divulgação do Programa.  

No entanto, houve dificuldade quanto à estrutura para o trabalho, visto que não foi 

disponibilizado fardamento, lanche para a equipe e, principalmente, um ponto de apoio 

relacionado à estrutura física de espaço que proporcionasse o armazenamento dos insumos e 

a organização da ação. 

 

8. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 

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

 
 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 

REUNIÃO 
ENCAMINHAMENTOS 

26/02 
Reunião de 

Gestão  
CISAM 

Trabalhadores da 

saúde e Assistência 

do Estado.  

Informes; 

Apresentação das 

informações sobre 

TB.  

Início da 

construção de 

protocolo e fluxo 

para dentro dos 

serviços voltado 

para tuberculose; 

 

Apresentação das informações sobre TB;  

Será enviada para os serviços 

participantes a apresentação;  
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b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 

REUNIÃO 
ENCAMINHAMENTOS 

03/02 

Reunião 

técnica de 

equipe  

Sede 

Apoio 

Alcione Maria 

Beltrand Gouveia 

Cícera Moura 

Cleison Cavalcante 

Dayana Freire 

Elaine Cristina 

Gabriela Medeiros 

Jacqueline Oliveira 

Jacqueline Santos 

Juliana Carvalho 

Juliana Falcão 

Lemuel Meneses 

Maria do 

Livramento 

Rosineide Felício 

Informes;  

Proposta de 

construção o 

Acordo de 

convivência;  

Atitude nas Ruas 

Ação de impacto;  

Planejamento 

Carnaval;  

Drive – Pernoite e 

Cadastro Geral;  

Preenchimento 

das planilhas 

manuais e fichas 

dos usuários; 

Planejamento das 

atividades de 

Carnaval Apoio; 

Processo de 

intervenção junto 

aos usuários;  

Devolutiva nos 

casos de usuários 

em geral; 

 

 

 

 

Informes 

Salário sem previsão para o 05 dia útil; 

A secretaria está abrindo seleção para 

trabalhar em um projeto com idosos, os 

interessados deverão enviar seu 

currículo; 

A sede estará fechada na sexta de 

carnaval e só retorna na quarta feira às 

14hs; 

 No dia 24/02 haverá um seminário sobre 

microcefalia, inscrições estão abertas no 

site da secretaria de saúde; 

Proposta de construção o Acordo de 

convivência;  

Fortalecer o fluxo de comunicação entre o 

Intensivo e o Apoio; 

Atitude nas Ruas - Ação de impacto;  

Realizada apresentação da ação com 

fotos. Sucesso! 

Próxima ação será em Pontes dos 

Carvalho; 

Planejamento Carnaval; 

A secretária está aguardando material 

gráfico (panfletos e camisas); 

Drive atualizar;  

Tivemos 100% de cadastros de pernoite 

no drive lançados. 

No mês de fevereiro os técnicos irão fazer 

os cadastros dos usuários no drive; 

As planilhas serão preenchidas 

diariamente; 

Processo de intervenção junto aos 

usuários; 

Estudo de Caso de Washington Abdala, 

que será encaminhado para intensivo do 

Cabo no dia 04/02. 

10/02 
Reunião 

técnica  

Sede 

Apoio 

Alcione Maria  

Beltrand Gouveia 

Cícera Moura 

Cleison Cavalcanti 

Dayana Freire 

Jacqueline Oliveira 

Jacqueline Santos 

Juliana Carvalho 

Juliana Falcão 

Lemuel Meneses 

Informes;  

Carnaval;  

Regimento 

interno; Relatório; 

Relações dos 

usuários junto com 

a equipe;  

 

Informes; 

A equipe irá comprar camisas azuis para 

utilizar como fardamento; 

Avaliado de forma positiva as atividades 

de carnaval; 

A equipe foi parabenizada pela 

coordenação a ação de carnaval;  

Foi avaliada a ação de carnaval realizada 

em parceria nos municípios de Olinda e 
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 Maria do 

Livramento  

Rosineide Felício 

Viviane Lima 

Recife fazendo a entrega em panfletos 

informativos e preservativos; 

Discutido o regimento da equipe; 

Foi colocado o relatório mensal com 

algumas observações e adequações 

feitas pela coordenação; 

17/02 
Reunião 

técnica  

Sede 

Apoio 

Alessandra 

Beltrand Gouveia 

Cleison Cavalcanti 

Dayana Freire 

Elaine Cristina 

Jacqueline Oliveira 

Jacqueline Santos 

Juliana Carvalho 

Juliana Falcão 

Lemuel Menezes 

 Maria do 

Livramento  

Rosineide Felício 

Viviane Lima 

Gabriela 

Informes;  

Regimento 

interno;  

Relações dos 

usuários junto com 

a equipe;  

Encaminhamentos 

dos usuários; 

Apresentação da 

câmera técnica;  

Estudo de caso; 

Vivencia apoio 

intensivo 

Informes: 

Foi exposto na câmara técnica que a 

Atitude Municipal está em processo de 

licitação para a escolha da executora; 

O colegiado retorna semanalmente nas 

terças; 

O Atitude Recife está em aviso prévio; 

AMA está oferecendo alguns cursos 

profissionalizantes.                         

Regimento interno; 

Relações dos usuários junto à equipe; 

Encaminhamentos dos usuários; 

Apresentação da câmera técnica; 

Foi apresentado os dados da câmara 

técnica;  

Estudo de caso realizado;  

Fortalecimento entre o apoio e intensivo; 

24/02 
Reunião 

técnica  

Sede 

Apoio 

Alessandra 

Beltrand Gouveia 

Cícera  

Cleison Cavalcanti 

Dayana Freire 

Elaine Cristina 

Jacqueline Oliveira 

Jacqueline Santos 

Jeferson Alves 

Juliana Carvalho 

Juliana Falcão 

Lemuel Menezes 

Rosineide Felício 

Viviane Lima 

Gabriela 

Informes;  

Encaminhamentos 

dos usuários;  

Vivencia apoio 

intensivo;  

Instrumentais;  

Relatório mensal 

Janeiro e modelo 

fevereiro 

Informes; 

Irá iniciar pesquisa de mestrado sobre a 

vinculação dos usuários ao serviço; 

Repassado a pauta da assembleia junto 

aos usuários;  

A equipe comenta sobre a dificuldade de 

encaminhamentos para os outros 

núcleos. 

Vivencia apoio intensivo vem sendo 

produtiva; 

Relatório mensal Janeiro segue e modelo 

fevereiro; 

Equipe traz que o relatório de janeiro foi 

positivo. 

 

 

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

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

23/02 
Reunião 

colegiado de 
Gestão  

CEPAD 
Coordenações, 
supervisoras e equipe 
de gestão   

Informes;  

Apresentação da 

equipe da 

Será realizada a pesquisa da com eixo 

Percepção do Suporte Familiar, Crença 

de Auto eficácia e Estágio Motivacional: 
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secretária e 

conselho; 

Avaliação da ação 

do carnaval; 

Implicações na Assistência aos 

Usuários de Crack realizada por 

Katarina;  

1º fórum de saúde mental de 2016 no 

Cabo de Santo Agostinho; 

Filmagem do SENAD em Recife; 

Foi apresentada a equipe do Cepad; 

Marcado reunião com as supervisoras: 

15/02.  

Reunião de Planejamento de gestão no 

dia 15/03. 

 

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

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 04 

REUNIÃO INTERSETORIAL 01 

ESTUDO DE CASO 57 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 02 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 00 

TOTAL 64 

 

 

 

 

Observação: A reunião de colegiado é acionada pela secretária, neste período foi realizada 
apenas uma (01).  
  

10. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / PERNOITES: 
 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

Acolhimento dia (Total de atendimentos no mês) 900 atend. Mês 796 

Acolhimento Noturno (Pernoites no Mês) 450 atend. Mês (15 por noite) 433 

Observação: Por ser um mês atípico, um mês festivo, a vinculação fica fragilizada, não conseguimos atingir 
ambas as metas. 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

COLEGIADO 02 01 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 04 
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11. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO APOIO 
 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 
 

SEXO 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

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

60 EM 
DIANTE 

N.I. 

M 00 20 32 24 13 01 00 90 

F 00 02 06 03 00 00 00 11 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

TOTAL DE PESSOAS QUE 
PERNOITARAM 

TOTAL DE USUÁRIOS ATENDIDOS 
(Atendimentos individuais) 

TOTAL DE NOVOS USUÁRIOS 
NO PROGRAMA 

(Usuários que aderiram ao 
programa no mês corrente) 

433 751 10 

 

POPULAÇÃO DE RUA  

FEMININO MASCULINO TOTAL 

09 62 71 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

02 00 02 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

01 00 01 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 
 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 

Heterossexual Homossexual Bissexual Não Informado 
101 

Travesti Transexual 
02 

84 10 07 00 02 00 
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TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 
 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA BRANCA PARDA AMARELA INDÍGENA  
101 17 19 62 01 02 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 82 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 01 

½ SALÁRIO MÍNIMO 06 

01 SALÁRIO MÍNIMO 09 

02 SALÁRIOS MÍNIMOS 02 

03 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

ACIMA DE 03 SALÁRIOS MÍNIMOS 01 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL 101 

 

TABELA VI – ATENDIMENTOS REALIZADOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 07 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 04 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 05 

TOTAL 16 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 142 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 535 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 74 

TOTAL 751 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

OFICINAS 50hs 53hs  

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 134 

GRUPO FAMÍLIA 04 04 
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AÇÕES TOTAL 

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

10 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL À FAMÍLIA 134 

VISITA DOMICILIAR 00 

ASSEMBLÉIA 02 

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

00 

OUTROS/QUAIS? 00 

TOTAL GERAL 146 

 
 
 
TABELA VII SUBSTANCIA PSICOATIVA  
 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 81 

ÁLCOOL 14 

MACONHA 04 

COCAÍNA 02 

SOLVENTE 00 

TOTAL GERAL 101 

 
 

TABELA VIII ORENGEM DAS DEMANDAS  
 

TIPO Total 

ESPONTÂNEA 40 

ATITUDE NAS RUAS 18 

REDE SUAS 21 

REDE SUS 06 

SEGURANÇA PÚBLICA 00 

CONSELHO TUTELAR 01 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

MÍDIA 00 

OUTRO USUÁRIO 15 

OUTRA ORIGEM (QUAIS?) 00 

0800 (OUVIDORIA) 00 

Total Geral 101 
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TABELA IX – ORIGEM DAS DEMANDAS DE ACORDO COM AS ARÉAS INTEGRADAS DE 
SUGURANÇA – AIS 
 

ÁREAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA QUANTIDADE 

AIS 01 07 

AIS 02 02 

AIS 03 05 

AIS 04 00 

AIS 05 02 

AIS 06 08 

AIS 07 00 

AIS 08 00 

            AIS 09 01 

AIS 10 73 

AIS 11 00 

AIS 12 00 

AIS 13 01 

AIS 14 02 

TOTAL GERAL 101 

 

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

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 02 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 00 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO 00 

RELAÇÃO SEXUAL 02 

USO DE DROGAS 01 

CONCLUSÃO DO PIA 00 

OUTROS 00 

TOTAL 05 

 

TABELA X – POTENCIAL DE RISCO 

 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 51 

NÃO 50 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 101 
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TABELA XII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 10 

CREAS 12 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. 
PARA POPULAÇÃO DE RUA 

00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO 
INTENSIVO 

08 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 02 

CENTRO POP 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

CENTRO DA JUVENTUDE 00 

OUTROS? 00 

TOTAL 32 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 01 

PSF/UBS 04 

CTA 18 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 20 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 68 

NÃO 33 

NÃO INFORMADO 

 
00 

TOTAL GERAL 101 

DÍVIDAS COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 56 

NÃO 45 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 101 
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EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 00 

POLICLÍNICA 04 

HOSPITAL GERAL 03 

UPA 05 

OUTROS? 00 

TOTAL 55 

 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 00 

INSS 00 

AGÊNCIA DO TRABALHO 00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

ONG 00 

OUTROS? 02 

TOTAL: 02 

 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS 

INCLUSÕES 
QUANT. 
TOTAL 

EDUCAÇÃO FORMAL 00 00 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 00 

TRABALHO FORMAL 00 00 

TRABALHO INFORMAL 25 25 

OUTROS? 00 00 

TOTAL: 25 25 

 

12. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS  

 

AÇÕES  
META 

MÍNIMA  
MEAS 

EXECULTADAS  

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 340 

ABORDAGEM NAS RUAS (PESSOAS) 600 11920 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 08 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 17 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 09 00 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 09 01 
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DEMAIS POLÍTICASSETORIAIS QUANT. 

BUSCA ATIVA 00 

VISITA DOMICILIAR 07 

ABORDAGEM DE RUA 27 

REUNIÕES 04 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 23 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 02 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 12 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 10 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 69 

OUTRAS AÇÕES 06 

AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO REALIZADAS 00 

TOTAL: 160 

 

 

 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A participação da gestão, enquanto Secretaria, na pessoa de Priscila Linhares vem 

possibilitando um aprofundamento nas discursões coletivas. 

A ação integrada carnavalesca possibilitou uma vivencia e experiência impar dando a 

possibilidade levar informativos e preservativos a população nos pontos de folia.  

A estratégia montada para reduzir os conflitos internos do equipamento vem tendo êxito 

no qual os espaços coletivos de colegiada esta tendo uma valorização ainda maior.  

O fortalecimento da rede de assistência do município junto ao Atitude tem dando bons 

resultados no processo de intervenções junto aos usuários.  

  
 

 
Jacqueline Oliveira 
Coordenação técnica 

 

 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente IEDES 
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14.QUADRO DE Cis. MÊS E ANO (Acompanhamento) 
 

ITEM  Nª DA CI  DATA  DESTINATÁRIO  ASSUNTO SITUAÇÃO 

      

Não houve solicitações no referido mês. 
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15. ANEXOS 

Grupo  

 

 

 

Grupo - Qualidade de Vida  
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Atitude nas Ruas 

 

Articulação com a rede  

 

Ação integrada  

 

Ação de carnaval  
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CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO – NÚCLEO: CABO FEVEREIRO/2016 
 

6. APRESENTAÇÃO 

 

 Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de Acolhimento 

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

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

serviço ofertado.  

7. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

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

Agostinho/PE. 

Telefone de contato: 98923 9621 (CLARO) 98448 9691 (OI) 3522 6677 (FIXO) 

E-mail da instituição: intensivocabo@gmail.com 

Executora: Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES 

 

8. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Suelen Lopes 

SUPERVISÃO Marina Félix 

APOIO ADMINISTRATIVO Jailson da Silva Filho 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Welumma Francilyne 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Mamedes Gonçalves da Silva 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Janair Araújo De Santana 

TÉCNICO EM QUALIDADE DE VIDA Maria do Livramento Da Silva Irmã 

CUIDADORES Kátia Rosangela Carnaúba de Souza 

CUIDADORES Cristiane Maria da Silva 

EDUCADOR SOCIAL Andréa Barbosa da Silva 

EDUCADOR SOCIAL Cleópatra Dominique Cavalcanti do Carmo 

EDUCADOR SOCIAL Ana Paula Patrício de Souza 

EDUCADOR SOCIAL Sônia do Espírito Santo Souza 

AUXILIAR DE COZINHA Marilene Maria Da Silva 

AUXILIAR DE COZINHA Ercílica Maria Da Silva 

SERVIÇOS GERAIS Edvaldo Francisco de Oliveira 

MOTORISTA Simone Fernanda Da Silva Barbosa 
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MOTORISTA Valdeci José da Silva 

VIGIA Valdemir Aureliano da Silva 

VIGIA Marcos Kennedy Nascimento 

VIGIA José César Belo 

VIGIA Aílton Galdino Da Silva 

   

9. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 
 

FUNÇÃO NOME 

ASSISTENTE SOCIAL Mirts Lopes Vasconcelos 

MOTORISTA Jandilson Florentino de Souza 

 

10. PROGRAMA DE ATIVIDADES 
 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar 

Café da manhã Café da manhã Café da 
manhã 

Café da manhã Café da 
manhã 

Café da 
manhã 

Café da 
manhã 

Bom dia 
Welumma 

Bom dia 
Livramento 

Bom dia 
Mamedes 

Bom dia 
Educador 

Plantonista 

Bom dia 
Educador 

Plantonista 

Livre Livre 

 
 

 
Grupo 

Bem-Estar 
Livramento 

CINE 
INTENSIVO 

Grupo 
“Sobre drogas” 

Welumma 

 

Reunião de 
Supervisão 

 
CINE 

INTENSIVO 

 
LIVRE 

 
 

LIVRE 
 

Assembléia 
(Quinzenal) 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

Livre Livre Livre Livre Livre Livre Livre 

Grupo  
Janair 

 
Reunião de 
Supervisão 

 
 

Reunião 
Técnica 

 

Encontro de 
UR’s 

 
Grupo 

Conheça-se 
 

Mamedes 

Grupo 
Família 

Percussão 

Visita família 
Visita família 

 

LIVRE LIVRE 
Oficina do 

Cuidar 
Cuidador 

Encontro de 
Quinta 

Educador 

 
LIVRE 

 
LIVRE LIVRE 

 

GRUPO BOM DIA 

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

de uma música, mensagem, dinâmica, entre outras possibilidades. No momento do “Bom Dia” 

também procuramos estimular os usuários quanto a importância da organização do espaço e 

da manutenção deste. 

Data: 01/02 
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Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade realizada: Leitura do texto: PACIÊNCIA - Paulo Goulart 

 Objetivo: Conscientizar os usuários a ter paciência nos momentos da vida, que em qualquer 

espaço que eles estiverem inseridos, e principalmente espaços coletivos, irão demandar o 

tempo certo para a resolução de cada situação. 

Ferramentas metodológicas: Texto 

Avaliação: Os usuários devido à rotina que se encontravam no momento em que estavam nas 

ruas, têm uma dificuldade em esperar, em lidar com rotinas, mas aos poucos os mesmos estão 

internalizando a importância da paciência. 

Data: 03/02 

Facilitador: Mamedes Gonçalves  

Atividade realizada: “Bom dia Colorido. ” 

Objetivo: No encontro, foi confeccionado um cartaz de: “Bom Dia”. Neste, os usuários 

puderam, através da pintura, desenho e escrita, desejar coisas boas para cada “Bom dia” na 

unidade.  

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa, escrita, desenho e pintura no cartaz. 

Avaliação: No momento os usuários puderam trabalhar em grupo desejando coisas boas para 

cada bom dia. Projetando tais desejos na confecção do cartaz. 

Data: 09/02 

Facilitadora: Maria do Livramento 

Objetivo: iniciar o dia de uma maneira mais leve e tranquila. 

Atividade realizada: o bom dia de hoje foi realizado pela usuária Janaina que leu uma 

mensagem de reflexão. 

Ferramentas metodológicas: Mensagem de Chico Xavier 

Avaliação: Os usuários fizeram uma reflexão positiva depois da leitura da mensagem. 

Data: 10/02  

Facilitador: Mamedes Gonçalves 

Atividade Realizada: Retomando conversa sobre “Bom Dia” possivelmente produzido por 

usuários.  
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Objetivo: Discutir a possibilidade dos usuários se mobilizarem para produção do próprio “Bom 

Dia.” 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa  

Avaliação: Os usuários se mostraram interessados na produção do “Bom Dia.” Formando um 

grupo de dois usuários já para a produção do próximo encontro. Espera-se compromisso. 

Data: 12/02 

Facilitadora: Cleópatra Dominique 

Objetivo: Proporcionar aos usuários um momento de interação, no qual iniciamos as atividades 

do dia. Vislumbrando a necessidade de iniciar a dinâmica de atividades da unidade, despertar 

a rotina e trabalhar, em tempo breve, algumas temáticas. 

Atividade Realizada: Leitura de texto reflexivo: “Lição do Tempo”. (Karma) 

Ferramentas Metodológicas: Texto 

Avaliação: A participação de todos os usuários foi essencial, pois a temática despertou a 

importância de iniciar o dia bem e com boas expectativas. 

Data: 15/02 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade realizada: uma roda de conversa. 

Objetivo: Conscientizar os usuários de que o espaço em que eles se encontram no momento 

é para refletirem e se organizarem, com o objetivo de se cuidar e não só do cuidado pessoal, 

mas também do cuidado do espaço do qual estão inseridos. 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa 

Avaliação: Os usuários se mostram sensibilizados quanto ao cuidado que devem ter consigo 

mesmo e da organização dos seus pertences no espaço. 

Data: 16/02 

Facilitadora: Maria do Livramento 

Objetivo: Refletir que mesmo diante das dificuldades, a partir da prática do diálogo, pode-se 

alcançar um objetivo produtivo. 

Atividade realizada: Roda de Conversa 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Positiva para o cotidiano dos usuários. 
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Data: 18/02 

Facilitadora: Ranielle Santana 

Objetivo: Orientar os usuários sobre as mudanças dentro de cada um e dentro do espaço. 

Atividade realizada: Foi realizada uma leitura de um texto sobre mudanças, onde foi passado 

pra eles que existem as mudanças desejadas e também as imprevistas, buscando diferentes 

formas de adaptação e dando a eles a oportunidade de ampliar as experiências e amadurecer. 

Ferramentas Metodológicas: Foi utilizado um texto. 

Avaliação: Houve a participação de todos os usuários, que estiveram bastante atentos a todo 

o momento da leitura. 

Data: 19/02 

Facilitadora: Ranielle Santana 

Objetivo: Focar nas metas e objetivos que cada um planeja pra sua vida. 

Atividade Realizada: Foi realizada uma leitura de um texto sobre mudar as estratégias, 

mostrando para eles que uma pequena mudança de estratégias e pode ficar mais fácil atingir 

os objetivos, alcançar uma meta e chegar a um resultado. 

Ferramentas Metodológicas: Foi utilizado um texto. 

Avaliação: Houve a participação de todos os usuários, que estiveram bastante atentos a todo 

o momento da leitura. 

Data: 23/02 

Facilitadora: Maria do Livramento 

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

acontecimentos que poderiam provocar incômodos. 

Atividade realizada: Leitura de uma mensagem sobre a importância de ter leveza diante de 

situações conturbadas. 

Ferramentas metodológicas: Mensagem (Cecília Sfalsin). 

Avaliação: Teve a participação de todos os usuários que estavam na casa, onde puderam 

argumentar contribuindo com o grupo. 

Data: 26/02 

Facilitador/a: Cleópatra Dominique 
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Objetivo: Repensar sobre o repasse das informações e a importância de não se envolver em 

“fofocas”. 

Atividade Realizada: foi transmitido um vídeo com teor cômico para expor uma situação que 

ocorre no dia a dia, que se denomina “telefone sem fio”. 

Ferramentas Metodológicas: Vídeo educativo 

Avaliação: Os usuários argumentaram que vivenciaram situações semelhantes ao que foi 

trabalhado no grupo. 

Data: 29/02 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade realizada: Passado uma música de LENINE – “É o que me interessa” 

Objetivo: Dialogar a importância de ter foco no presente e que ainda existe um futuro que pode 

ser construído/reconstruído, só depende das decisões/escolhas que os mesmo irão tomar. 

Ferramentas metodológicas: Música 

Avaliação: Os usuários trouxeram em falas a importância de nunca desistir, foi visível o desejo 

do cuidado, principalmente quando se tem apoio de vários lados. 

 

GRUPO SOBRE DROGAS 

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

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

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

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

Facilitador/a: Welumma Francilyne 

Data: 04/02 

Atividade realizada: História da “Ilha” 

Objetivo: Expor através de um conto a importância do estar atento em um momento que requer 

atenção, que eles levem pra sua rotina e que consiga realizar a escolha conveniente para 

qualquer momento que eles estejam vivenciando. 

Ferramentas metodológicas: Dinâmica da história de um naufrágio.  

Avaliação: Muitos trouxeram a fala um tanto conturbada quanto ao momento de não realizar 

uso de SPA’s no momento, e que deveria realizar alguma atividade que requer atenção, mas 
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foi exposto como poderão se organizar dentro das possibilidades que o dia-a-dia oferece, mas 

foi avaliado outro viés para que eles possam se organizar. 

Data: 11/02 

Atividade Realizada: Dinâmica. 

Objetivo: Os usuários deveriam escolher uma pessoa que marcou sua vida positivamente, 

pontuando suas qualidades, e ao se verem no espelho, os mesmos reconhecerem que eles 

próprios tem qualidades que deram a outra pessoa. 

Ferramentas metodológicas: Uma caixa com um espelho dentro dela. 

Avaliação: Produtiva porque os usuários têm em mente a autoestima, então é importante 

mostrar a eles que eles têm qualidades, porém, depende deles próprios visualizarem e por em 

pratica tais qualidades. 

Data: 25/02 

Atividade Realizada: Documentário – (História de todos nós - Redução de danos). 

Objetivo: Resgatar junto com os usuários de que eles podem se organizar dentro da rotina que 

eles têm quanto à redução de danos. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo 

Avaliação: Muitos trouxeram que há a possibilidade de ter uma rotina dentro do contexto da 

redução de danos, e eles visualizam quais estratégias podem criar para ter um movimento 

saudável em sua vida. 

 

GRUPO ASSISTÊNCIA E VOCÊ 

Objetivo geral: Proporcionar ao usuário conhecimento sobre proposta de trabalho e serviços 

oferecidos pelo Sistema Único da Assistência – SUAS, bem como trabalhar temáticas que 

possam ressaltar a garantia de direitos, retirada de documentação e a inserção no mercado de 

trabalho. 

Facilitador/a: Janair Araújo 

Data: 19/02 

Atividade realizada: Diálogo com usuários sobre o Cadastro Único, explanando a 

documentação necessária para inserção, e programas disponíveis, dentre eles o Programa. 
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Bolsa Família, Tarifa Social da Celpe, PRONATEC, etc. Informado local para cadastramento e 

realização de encaminhamentos.  

Objetivo: Conhecimento dos serviços para posteriores encaminhamentos. 

 Ferramentas metodológicas: O diálogo e a escuta. 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado, articulação com a Coordenação do Cadastro 

Único e encaminhamento de usuários para cadastramento. 

 

Grupo Customização de fantasias / Apresentação de vídeos 

Data: 06/02 

Facilitador: Sônia do Espirito Santos 

Atividade realizada: Realizada distribuição de materiais para enfeites e customização das 

“fantasias” das usuárias, como também apresentação de vídeos cômicos para descontração e 

interação dos usuários 

Objetivo: Teve como objetivo refletir a importância dos familiares frequentarem a unidade. 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa. 

Avaliação: A atividade foi desenvolvida em conjunto com os usuários, que contribuíram para 

o êxito do grupo.  

 

GRUPO: CONHEÇA-SE 

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

através dos mais variados elementos lúdicos. Visando a ressignificação de pontos importantes 

da história de vida do usuário a partir da conscientização. 

Facilitador: Mamedes Gonçalves 

Data: 02/02 

Atividade realizada: Roda de conversa ao ar livre com o tema: “Ansiedade: O que é? Por que 

sinto?”. 

Objetivo: Através da facilitação de uma “livre conversa” o grupo teve por objetivo promover um 

breve esclarecimento sobre o tema ansiedade, fortalecendo a noção do “aqui e agora" e a 

importância dos trabalhos terapêuticos de modo individual e principalmente em grupo como 

instrumento de cuidado frente ao tema em questão.  
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Ferramentas metodológicas: Roda de dialogo ao ar livre. 

Avaliação: Na atividade os usuários puderam verbalizar sobre momentos de ansiedade ligados 

aos mais diversos temas, saudades da família e amigos, abstinência e principalmente insônia. 

Na ocasião, tais questões foram ouvidas e devolvidas aos usuários como pontos para reflexão.  

Data: 11/02 

Facilitador: Mamedes Gonçalves 

Atividade realizada: Dinâmica das cores e roda de dialogo. 

Objetivo: Foram espalhadas folhas de papel ofícios com círculos pintados em cores diferentes, 

em seguida pediu-se a cada usuário que escolhesse a “sua cor”. Na mediada em que cada 

usuário falava sobre a cor escolhida ia-se revelando o significado psicológico de cada cor, 

fazendo associação ao estado psicológico atual de cada pessoa no grupo.  

Ferramentas metodológicas: Folhas de oficio em cores diferenciadas e roda de conversa.  

Avaliação: A associação das cores aos estados psicológicos de cada usuário, no momento do 

grupo, foi encarada como positiva. Na atividade, diversos sentimentos puderam ser vivenciados 

pelos usuários.  

 

GRUPO FAMÍLIA 

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

familiar, levando em consideração os prejuízos causados pelo uso abusivo de drogas e elaborar 

estratégias para aproximar o usuário de sua família. 

Facilitadores: Welumma, Janair e Mamedes. 

Data: 02/02 

Facilitadora: Janair Araújo 

Atividade realizada: Realizada uma roda de conversa com os familiares sobre a importância 

de se manterem presentes na unidade visitando seus parentes, visto que a aproximação 

familiar contribui com o êxito no processo de cuidado.  

Objetivo: Teve como objetivo refletir a importância dos familiares frequentarem a unidade. 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa. 

Avaliação: Os familiares participaram do grupo tirando dúvidas sobre a proposta trabalhada. 

Data: 20/02 
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Facilitadora: Janair Araújo 

Atividade realizada: Realizada uma roda de conversa com os familiares sobre a importância 

de se manterem presentes na unidade visitando seus parentes, visto que a aproximação 

familiar contribui com o êxito no processo de cuidado.  

Objetivo: Teve como objetivo refletir a importância dos familiares frequentarem a unidade. 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa. 

Avaliação: As famílias presentes argumentaram e participaram ativamente do grupo. 

Data: 28/02 

Facilitador: Mamedes Gonçalves  

Atividade realizada: Roda de conversa. 

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

no programa. Bem como acolher determinados aspectos relacionados a dificuldade familiar em 

facilitar apoio para o usuário de drogas.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: O dialogo foi feito no sentido de acolher a família em suas dificuldades e fortalecer 

a ideia da importância do vinculo familiar para o processo do usuário. A família em questão 

mostrou-se disponível e consideravelmente presente no processo de reorganização do usuário.   

 

GRUPO BEM ESTAR 

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

dos usuários e do espaço. 

Facilitador/a: Maria do Livramento 

Data: 02/02 

Objetivo: Esclarecer aos usuários sobre as indicações e reações adversas das principais 

medicações administrada no espaço. Levozine 100 mg, Longactil 100mg, Carbamazepina 

200mg e Amitriptilina 25mg e clonazepan 2 mg. 

Atividade realizada: foi realizada uma roda de conversa sobre medicações psicotrópicas 

Ferramentas metodológicas: foram utilizadas as caixas e as bulas de todas as medicações 

acima citada. 
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Avaliação: O grupo atingiu objetivo esperado por que os usuários ficaram bem interessados 

no assunto. 

Data: 09/02 

Objetivo: Proporcionar momento de descontração nesse período de carnaval. 

Atividade realizada: corrida de saco teve como brinde um corpo. 

Ferramentas metodológicas: Saco 

Avaliação: O grupo teve muita importância para os usuários e o momento que estão 

vivenciando. 

Data: 16/02 

Objetivo: Esclarecer aos usuários sobre assuntos relacionados à Tuberculose que são de 

interesse dos usuários e necessidade do espaço. 

Atividade realizada: foi apresentado o tema onde começamos a discutir a sua importância e 

diagnóstico precoce da doença. Foram esclarecidos que o diagnóstico é clínico a partir de 

algumas sintomatologias com o auxilio de alguns exames. Esclarecidas dúvidas relacionadas 

ao tema, enfatizado a importância de não abandonar o tratamento. 

Ferramentas metodológicas: foi utilizado o data show, com apresentação em Power Point o 

tema, transmissão, sintomatologia, diagnóstico e tratamento.  

Avaliação: Os usuários mostraram-se bastante interessados, pois conheciam algumas 

pessoas que já havia adquirido a doença e outras que interromperam o tratamento. A atividade 

proposta atingiu objetivo esperado por que os usuários ficaram bem interessados no assunto e 

interagiram de forma participativa. 

Data: 23/02 

Objetivo: esclarecer do que se tratam as Crises Convulsivas, assim como prevenção 

tratamento e complicações. 

Atividade realizada: Foi passado vídeo com temática sobre Crises Convulsivas, onde falava 

sobre conceito da doença, sinais, sintomas, prevenção e tratamento. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo 

Avaliação: O grupo teve duração de aproximadamente 1 hora, os usuários interagiram na 

discussão do tema. 
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OFICINA TROCANDO IDÉIAS 

Objetivo Geral: A oficina trocando ideias é formado para trabalhar com lazer e dinamismo, 

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

usuários. 

Data: 05/02 

Facilitadora: Ranielle Santana 

Atividade Realizada: Realizado uma caminhada à praia no turno da tarde, onde os usuários 

jogaram bola e tomaram banho de mar.  

Objetivo: proporcionar um lazer diferente fora do espaço. 

Ferramentas Metodológicas: bola. 

Avaliação: Houve a participação de boa parte dos usuários que estavam na Unidade, sendo 

um momento de descontração bastante positivo. 

Data: 12/02 

Facilitador/a: Cleópatra Dominique 

Atividade: Jogos recreativos na Praia 

Ferramentas metodológicas:  

Objetivo: Proporcionar atividades físicas em diferentes modalidades, com abordagem 

recreativa, para minimizar os efeitos obtidos com as drogas. Promover momentos de 

descontração, de interação entre o grupo, de desinibição, de socialização entre pares, de 

movimentos expressivos realizados de forma prazerosa, com atividades interessantes, 

desafiantes e que levam a novas descobertas.  

Avaliação: Momento de descontração e brincadeira com a finalidade de promover qualidade 

de vida aos usuários do Espaço. 

Data: 19/02 

Facilitadora: Ranielle Santana 

Objetivo Geral: Lazer aos usuários  

Atividade Realizada: Realizado uma caminhada ate a praia na parte da manhã onde eles 

jogaram bola e tomaram banho de mar.  

Objetivo: Proporcionar um lazer diferente fora do espaço. 

Ferramentas Metodológicas: Bola de futebol 
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Avaliação: Houve a participação de todos os usuários que estavam na casa. A atividade foi 

produtiva e todos ficaram satisfeitos com o momento de lazer. 

Data: 26/02 

Facilitador/a: Cleópatra Dominique 

Atividade: Torneio de Dominó. 

Objetivo: Promover o lazer na unidade, e também estimular a competição saudável, o torneio 

é promovido em pares e o objetivo final é ganhar uma caixa de chocolate doada pela 

educadora. 

Ferramentas metodológicas: Dominó e caixa de chocolate 

Avaliação: Atividade realizada com sucesso e o objetivo de lazer foi alcançado. 

 

OFICINA ENCONTRO DE QUINTA 

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

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

usuário. 

Facilitadoras: Ana Paula, Cristiane, Sônia e Kátia. 

Data: 06/02 

Facilitadora: Sonia do Espírito Santo Souza  

Atividade realizada: Foram realizadas brincadeiras, danças, confecções de fantasias e 

máscaras, competições, churrascos durante o dia com participação de todos os usuários. 

Objetivo: Saber qual dos usuários mais participou das atividades que ocorreram de manha na 

festividade carnavalesca. 

Ferramenta Metodologia: Foi utilizado glitter, EVA, roupas, tesouras, tintas, fitas decorativas 

e lantejoulas. 

Avaliação: Excelente participação de todos os usuários durante a festividade carnavalesca, 

assim foi possível a escolha pela equipe da noite a entrega dos prêmios da melhor fantasia e 

da melhor mascara. 

Justificativa: Não foi possível dar continuidade a festividade carnavalesca, pois os usuários 

alegaram estar cansados e preferiram assistir televisão e se recolherem mais cedo. 

Data: 25/02 
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Facilitadora: Cristiane Maria 

Atividade realizada: Roda de conversa, onde foi feita reflexão sobre agressão física entre as 

pessoas. Pois foi falado por muitos participantes que toda agressão exige uma reação. Gerando 

descumprimento de regras levando ao afastamento. Falamos também sobre os riscos que uma 

agressão pode ocasionar ao outro ou vice versa. Como acidentes e óbitos. 

Objetivo: Refletir sobre os atos de agressão com as pessoas. 

Ferramentas metodológicas: Sala de TV, participantes. 

Avaliação: Todos participaram e a maioria falou sobre os riscos que eles correm quando 

agridem ou são agredidos, fora o descumprimento de regras que eles são punidos quando 

reagem há uma agressão dentro da unidade. Muitos falaram que é muito difícil não reagir há 

uma agressão sofrida. 

Data: 11/02 

Facilitadora: Ana Paula 

Atividade realizada: roda de conversa onde foi feita a retrospectiva do carnaval. Os usuários 

que tiveram saídas falaram que conseguiu segurar a vontade descontrolada de fazer uso de 

SPAs. E os usuários que não tiveram saídas falaram que a experiência foi massa, pois a 

vontade era de está na rua não para brincar o carnaval, mas sim de trabalhar e alguns de fazer 

uso mesmo de SPAs. 

Objetivo: Realizar uma retrospectiva do carnaval fora e dentro da unidade. 

Ferramentas metodológicas: espaço da varanda e participantes. 

Avaliação: todos participaram e muitos falaram que tanto foi bom fora da unidade como dentro 

da unidade e que aproveitaram ao máximo tudo que foi ofertado a eles. E os que saíram 

sinalizaram que foi muito bom porque ganharam bastante dinheiro trabalhando. 

 

OFICINA: O CUIDAR 

Objetivo Geral: Discutir sobre o cuidado pessoal e coletivo a fim de prevenir problemas físicos 

e mentais relacionados à saúde. 

Facilitadora: Kátia Carnaúba 

Data: 26/02 
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Atividade Realizada: Foi realizada uma palestra que teve como tema CIGARRO E SEUS 

MALES, na ocasião abordaram sobre os malefícios que a nicotina ocasiona no organismo do 

ser humano. Foi possível mostrar fotos de pessoas com câncer de garganta e pulmão 

adquiridos após muito tempo de uso do cigarro. 

Objetivo: Orientar sobre os males ocasionados pelo uso do cigarro, a fim de prevenir doenças 

futuras. 

Ferramentas Metodológicas: Foram utilizados o notebook, livro, cartolina e piloto. 

Avaliação: Houve a participação de todos os usuários, que estiveram bastante atentos a todo 

o momento da palestra. Foi possível esclarecer duvidas e ao final foi realizado um debate sobre 

o assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6.1. FAMÍLIA  

Realizado acompanhamentos às famílias dos usuários de forma presencial, telefone e a 

partir de grupos família. Nestas ocasiões as famílias participaram e tiraram dúvidas sobre o 

Grupos realizados Quantitativo mensal 

Bom Dia 12 

Assistência e Você 01 

Sobre drogas 03 

Bem Estar 04 

Conheça-se 02 

Família 03 

Total de grupos 24 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal - 50hs 

Trocando Idéias 04 - 16hs 

Encontro de Quinta  03 – 12hs 

O cuidar  01 – 04hs 

Total de oficinas 08 – 32hs 
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processo de cuidado dos usuários. Tivemos a oportunidade de orientá-las quanto à importância 

de se tornarem presentes participando dos eventos do núcleo Cabo e visitando os usuários 

conforme o que for acordado com o técnico de referência que o acompanha. 

     Além disso, foi dado continuidade ao diálogo com os familiares sobre os usuários que 

possuem documentação agendada para retirada, visto que, os mesmos precisam de apoio 

financeiro para tirar os documentos. 

 

6.2. SAÚDE  

 No mês de fevereiro, a técnica de qualidade de vida e as cuidadoras realizaram 

atendimentos referentes à aferição de pressão, temperatura, glicose, administração de 

medicação, atendimento e acolhimento aos usuários buscando seu histórico de saúde e 

sinalizando as suas principais demandas clínicas. Foram marcadas consultas para as diversas 

áreas ambulatoriais, tais como ortopedista, Raios-X, Neurologista, Clinico Geral, cardiologista, 

psiquiatra, exames de citologia, exames laboratoriais da rede SUS do município do Cabo.  

         Enfatizamos que o Intensivo Cabo não tem dificuldades para articulação de atendimento 

ambulatorial. Os atendimentos de urgência e emergência foram encaminhados ao Serviço de 

Pronto Atendimento de Gaibu, Hospital Mendo Sampaio e UPA. Destacamos que as 

articulações realizadas com a equipe do CTA, CAPS-ad, CEO e Mendo Sampaio, Manoel 

Gomes e PSF da Charneca são bastante positivas. No referido mês foi realizada articulação 

com CEO I, Manoel Gomes para atendimento com clinico e dentista. Foram encaminhadas 

usuárias para realizar exame de sorologia e triagem no CAPS-Ad. A TQV realizou grupos 

voltados para a temática da saúde.  

 

 

6.3. INSERÇÃO SÓCIA PRODUTIVA 

      Em sua maioria os usuários estão inseridos no mercado de trabalho de maneira informal. 

Eles trabalham como “flanelinha”, guardando carros nas praias das proximidades da casa e 

vendendo águas nos semáforos. 
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      Em relação a cursos de qualificação, no momento a rede não dispõe de vagas para 

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

confeccionando currículos e já iniciaram a distribuição destes nas empresas do município. 

 

6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER.  

         Os educadores realizam semanalmente atividades lúdicas e de lazer com os usuários na 

praia local, visto que esta ação tem proporcionado divertimento entre eles e momentos de 

descontração. 

        Além disso, dentro da unidade são realizados jogos de dominó, “ping pong” e oficina de 

origami e artesanato com latas. Nestas ocasiões citadas, os usuários se mostram bem 

entrosados quando estão jogando ou envolvidos com as ações de arte.  

 

6.5. EDUCAÇÃO  

        Realizado encaminhamentos de alguns usuários para a rede pública municipal local, bem 

como algumas transferências escolares, principalmente para aqueles oriundos de municípios 

distantes do Cabo de Santo Agostinho. 

        Os usuários estão demonstrando um maior interesse na reinserção escolar para a Escola 

Modelo, na localidade, com o objetivo de serem inseridos nas turmas de “Educação dos Jovens 

e Adultos”.  

 

6.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL  

        No que condiz a assistência social, alguns usuários foram encaminhados para retirada de 

documentos, alguns, concluíram com sucesso, outros, ainda possuem pendências. Contato 

com a coordenação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do município, 

verificação dos programas disponíveis para a comunidade, contudo, a informação recebida foi 

que os centros não possuem no momento atividades ou ações que possam atender os 

usuários, há não ser aqueles que possuem perfil para cadastramento no Cad Único. 
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       Agendamento no expresso cidadão para retirada de RG e agendamento no Ministério do 

Trabalho para retirada de CTPS. Contato com INSS sobre demandas de alguns usuários a 

respeito de auxílio – doença, e também com a Caixa Econômica Federal, referente a 

informações sobre PIS, FGTS e data de pagamento do Programa Bolsa Família. 

 

6.7. AVANÇOS E DESAFIOS 

       Quanto aos avanços percebemos como positivo as articulações de aproximação entre as 

unidades Apoio e Intensivo de todos os núcleos. 

 

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 

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

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

23/02 
Colegiado de 

Gestão 
SEPOD 

 

Coordenações 
Técnicas; Malu 
Freire, Priscila 

Linhares, Vivian 
Lemos, Audilene e 

Sandreany 
Supervisôes 

Técnicas: Marina, 
Nathália, Athaíza, 
Mayara, Camila, 

Rebeca e 
Cristiane 

Informes; 
Apresentação da 
pesquisa de Catarina 
Dias; 
Discutido o questionário 
de Priscila Gadelha, que 
será trabalhado com os 
profissionais nas 
unidades; 
Apresentado a negativa 
da Rota dos Coqueiros 

Catarina Dias entrará em 
contato com as unidades 
para agendar um dia e 
realizar sua pesquisa; 
Priscila Gadelha agendará 
com as coordenações as 
datas para realizar o 
questionário; 
Será encaminhado um novo 
ofício para a Rota dos 
Coqueiros; 

 

26/02 

Reunião dos 
profissionais 

Rede: SUAS e 
SUS 

FUSAM 
Trabalhadores da 
Assistência e da 
Saúde do Estado 

Informes; 
Apresentação dos 
profissionais; 
Informações atualizadas 
dos dados de TB; 
Início de construção de 
protocolo e fluxo para os 
serviços que recebem 
essa demanda. 

Apresentação das 
informações sobre TB; 
Será enviada para os 
serviços participantes a 
apresentação; 
 

 

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

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 
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03/02 Reunião Técnica Intensivo Cabo 

Suelen Lopes 
Marina Félix 
Jailson Filho 

Mamedes 
Gonçalves 

Janair Araújo 
Welumma 
Francilyne 
Maria do 

Livramento 
Kátia Carnaúba 

Ranielle Patrícia; 
Ana Paula; 

 
 
 
 
Informes; 
Administrativo; 
Saúde; 
Saídas para o 
carnaval. 

 

Orientação aos técnicos 
acerca da alimentação da 
planilha; 
Folhas de ponto deverão ser 
assinadas conforme 
orientação do IEDES; 
Reflexão sobre conduta e 
ética profissional no espaço 
de trabalho; 
Os encaminhamentos de 
saúde têm sido devidamente 
acompanhados pela TQV; 
Realizada programação para 
o carnaval e avaliações sobre 
as saídas dos usuários nesse 
período carnavalesco. 

10/02 Reunião Técnica Intensivo Cabo 

Suelen Lopes 
Marina Félix; 
Jailson Filho; 

Mamedes 
Gonçalves; 

Janair Araújo; 
Welumma 
Francilyne; 
Maria do 

Livramento; 
Kátia Carnaúba; 

Cleópatra 
Cavalcanti; 

Valdeci José; 

 
 
 
 
Informes; 
Retorno do carnaval; 
Discussão de Caso: 
MAURA CARLA. 

 

Realizada articulação entre 
as coordenações: Apoio e 
Intensivo, com a finalidade de 
estreitar os laços entre o 
núcleo; 
Avaliação positiva acerca do 
carnaval; 
Em discussão de caso      
(Maura), faremos possível 
articulação com o Intensivo 
Mulher para realizar 
transferência. 

17/02 Reunião Técnica Intensivo Cabo 

Suelen Lopes; 
Marina Félix; 
Jailson Filho; 

Welumma 
Francilyne; 
Maria do 

Livramento; 
Kátia Carnaúba; 

Cleópatra 
Cavalcanti; 

Cristiane Maria; 
Ana Paula; 

Marilene Maria; 
Simone Fernanda; 

Valdeci José; 

 
 
 
 
Informes; 
Administrativo; 
Saúde; 
Plantão Noturno; 

 

Repassada informações 
sobre o lançamento dos 
dados para Secretaria; 
Reflexão sobre as metas a 
serem atingidas; 
Profissionais do Apoio Cabo 
estarão realizando 
atividades/oficinas no 
Intensivo; 
Informações sobre a 
utilização do espaço 
administrativo; 
Pontuado a fragilidade da 
segurança do equipamento, a 
Secretaria e o IEDES serão 
comunicados; 
A TQV articulou vagas fixas 
para dentista. Haverá reunião 
com o CAPS AD para 
discussão de fluxo. 

24/02 Reunião Técnica Intensivo Cabo 

Suelen Lopes; 
Marina Félix; 
Jailson Filho; 

Welumma 
Francilyne; 
Maria do 

Livramento; 
Janair Araujo; 

Cleópatra 
Cavalcanti; 

 
Informes; 
Saúde; 
Discussão de caso: 
JOSÉ NILSON; 

Fixado prazo para entrega de 
dados da Planilha dos 
Técnicos. Será dia 25 de 
cada mês; 
Repassada informações 
sobre o Fórum de Saúde 
Mental do município do Cabo 
Articulado vagas para 
cardiologista e ortopedista; 
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Cristiane Maria; 
Sônia do Espírito 

Santo; 
Mamedes 

Gonçalves; 

Realizado articulação com a 
rede de segurança pública 
com o intuito de construirmos 
uma parceria com a patrulha 
do bairro; 
Em discussão de caso do 
usuário: José Nilson a equipe 
avalia possível 
encaminhamento para uma 
unidade de saúde. 

 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

 
03/02 

 
Assembleia 

Intensivo 
Cabo 

Equipe: 
Jaílson, Welumma, 
Mamedes, Ranielle, 

Marina. 
 

Usuários: Ericarla, 
Rayane, Edraílton, 

Pedro, Antônio, 
Rogério, Eduardo, 

Janaína, Tiago, 
Edson, Tarciana, 
Rafael, Jorge e 

Priscila. 
 

 
Alimentação; 
Organização durante 
as refeições 
Cine pipoca uma vez 
por semana; 
Chip da Oi; 
Mutirão de Limpeza; 
Ventilador do quarto 
feminino; 
Oficina de culinária; 
Programação da TV; 
Lâmpadas; 
Saída para Redução 
de Danos; 
Uso do banheiro 
feminino; 

 

As refeições devem ser 
acompanhadas de um membro 
da equipe; 
A nutricionista apresentará 
novo cardápio; 
Acordado que nas sextas-
feiras terá o “Cine Pipoca”; 
A executora disponibilizará um 
Chip OI para facilitar 
comunicação com os 
familiares; 
A equipe avaliará junto ao 
plantão noturno a possibilidade 
de entrega de material de 
limpeza; 
O ventilador do dormitório 
feminino já está sendo 
providenciado pela executora, 
bem como as lâmpadas; 
O IEDES já autorizou a 
contratação da oficineira de 
culinária; 
Pactuado que programas 
policiais serão apenas uma vez 
ao dia; 
No próximo mês um 
profissional de Redução de 
Danos estará ministrando na 
unidade uma oficina sobre a 
temática; 
O banheiro feminino deve ser 
exclusivo das usuárias; 

17/02 Assembleia 
Intensivo 

Cabo 

Equipe: Marina, 
Jaílson, Cleópatra e 

Welumma. 
 

 
Cerca elétrica e/ou 
grampos no muro 
Grade para a bomba d 
água. 
Materiais para limpeza 
(Rodo, Vassoura, 
balde...) 
Banheiro Masculino 
Sementes para horta 
e machadinha 

 
Realizada articulação com a 
Polícia Militar de Pernambuco 
para otimizar a segurança da 
unidade; 
Proprietário da Unidade ciente 
da grade da bomba d água; 
Solicitações realizadas de 
materiais de limpeza; 
Ficou acordado que todos que 
utilizam o banheiro do quarto 
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suíte terão que se 
responsabilizar pela limpeza 
deste; 
Será avaliada a possibilidade 
de sementes e materiais as 
para a realização da horta. 

 

 

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

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

18/02 
Reunião de 

Núcleo/ 
Referência 

SEPOD 

Jacqueline Oliveira 
Suelen Lopes 
Priscila 
Linhares 

Relatórios Mensais; 
Horários; 
Situações nos Serviços; 
Necessidades das 
Unidades; 

 

Alguns relatórios precisarão 
ser refeitos; 
Encaminhar grade dos 
horários para Priscila; 
Encaminhar e-mail para 
Priscila pontuando as 
emergências estruturais das 
Unidades; 

 

8. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 
A .DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 
 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 04 

REUNIÃO INTERSETORIAL 01 

ESTUDO DE CASO 28 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 00 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 00 

TOTAL 35 

 

 

 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

COLEGIADO 02 01 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 04 

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


 

                            

                                                                                                  

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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 

  63 

 

 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 
 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS FEVEREIRODE 2016 

 

 

 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 20 

adolescente 
41 

SEXO 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

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

60 EM 
DIANTE 

N.I. 

M 00 08 16 09 02 00 00 35 

F 00 01 01 03 01 00 00 06 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 
 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

00 00 00 

   

PESSOA COM DEFICIÊCIA  

FEMININO MASCULINO TOTAL 

00 02 02 

 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 
 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL IDENTIDADE DE GÊNERO TOTAL 

Heterossexual 

35 

Homossexual 

04 

Bissexual 

02 

Não Informado 

00 

 

41 

Travesti 

01 

Transexual 

00 

 

01 
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TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 
 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

07 

BRANCA 

09 

PARDA 

24 

AMARELA 

00 

INDÍGENA 

01 

 
41 

 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 31 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 01 

½ SALÁRIO MÍNIMO 00 

01 SALÁRIO MÍNIMO 04 

02 SALÁRIOS MÍNIMOS 03 

03 SALÁRIOS MÍNIMOS 01 

ACIMA DE 03 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

NÃO INFORMADO 01 

TOTAL 41 

 

TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 39 

ÁLCOOL 02 

MACONHA 00 

COCAÍNA 00 

SOLVENTE 00 

TOTAL GERAL 41 

 

 

TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 
 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 23 

NÃO 18 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 41 

 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 
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TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 01 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 04 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO 01 

RELAÇÃO SEXUAL 00 

USO DE DROGAS 03 

CONCLUSÃO DO PIA 03 

OUTROS 09* 

TOTAL 21 

*04 afastamentos por transferência e 05 por avaliação técnica da equipe. 

 

TABELA IX- ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Desde o mês/ano de setembro 2015 não dispomos de oficineiro. 

** Devido à falta de comparecimento dos familiares na hora/data marcadas, não foi possível 

atingir a meta estabelecida. 

 

 

SIM 31 

NÃO 10 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 41 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 11 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 04 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 08 

TOTAL 22 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 32hs* 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 21 

GRUPO FAMÍLIA 04 03** 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 127 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 348 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 96 

TOTAL 571 
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INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA NOVAS INCLUSÕES QUANT. TOTAL 

EDUCAÇÃO FORMAL 02 02 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 00 

TRABALHO FORMAL 00 00 

TRABALHO INFORMAL 06 06 

OUTROS? 00 00 

TOTAL: 08 08 

 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 
 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 15 

CREAS 06 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO (TRANSFERÊNCIA) 03 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

OUTROS? 01 

TOTAL 25 

 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 01 

PSF/UBS 14 

CTA 09 

CAPS II 00 

CAPS III 01 

CAPS Adi 01 

CAPS AD 15 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 01 

POLICLÍNICA 08 

HOSPITAL GERAL 08 

UPA 04 

OUTROS? 04 

TOTAL 
 

66 

AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 96 

VISITA DOMICILIAR 00* 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO DE NOVOS USUÁRIOS 13 

SAÍDA TERAPÊUTICA 29 

ASSEMBLÉIA 02 

OUTROS/QUAL? 00 

TOTAL GERAL 140 

DEMAIS POLÍTICASSETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 
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11. ALUGUEL SOCIAL-NÚCLEO CABO – FEVEREIRO 2016 

 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL 

 

 

Modalidade segue aguardando mês de Março, conforme repassado pela executora para 

iniciar as inserções dos usuários, diante planilha sem usuários técnica segue acompanhando 

indicações dos técnicos de referência tendo iniciado monitoramento das demandas individuais 

dos usuários JOSÉ DOMINGOS e LUCIANO JOSÉ. 

9.1. FAMÍLIA: 

Sendo principal eixo estabelecido pela PNAS, técnica tem trabalhado com usuários a 

importância do fortalecimento de vínculos e reaproximação de familiares. 

9.2. SAÚDE: 

Técnica encontra-se ciente das demandas dos usuários no caso do usuário LUCIANO JOSÉ 

monitoramento de esquema medicamentoso e JOSÉ DOMINGOS acompanhamento da Clínica 

de Psicoterapia da Faculdade dos Guararapes a ser iniciado, diante seu processo de inserção. 

9.3. INSERÇÃO SÓCIA PRODUTIVA: 

Usuários seguem com atividades de geração de renda de cunho informal, sinalizando processo 

de organização para com organização do kit reinserção. 

9.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER: 

JUDICIÁRIO 01 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 03 

INSS 01 

AGÊNCIA DO TRABALHO 03 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

ONG 00 

OUTROS? 00 

TOTAL: 08 
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Eixo segue sob escolhas individuais conforme pactuação com técnico de referência do 

Intensivo. 

9.5. EDUCAÇÃO: 

Usuário JOSÉ DOMINGOS está inserido no curso de Garçom oferecido pelo SENAC, através 

da parceria com município de Jaboatão dos Guararapes. 

9.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Considerando o viés do Programa Atitude, técnica segue trabalhando os eixos da assistência 

social, pontuando proposta do Programa em favorecer o processo de autonomia atrelado a 

condição de habitabilidade. 

9.7. AVANÇOS E DESAFIOS  

Segue o avanço das indicações dos técnicos, considerando a credibilidade dos usuários na 

modalidade enquanto possibilidade de continuidade do PIA, tendo desafio da inserção prevista 

para mês de Março. 

 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  05  00 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 20 00  

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 
SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 05 Beneficiados 00 

 

USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 

(MÊS/ANO) 
MOTIVO DE 

DESLIGAMENTO 
NO DE VISITAS 

REALIZADAS NO MÊS 

00 00 00 00 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ALUGUEL SOCIAL 

 

  Considerando a possibilidade de a modalidade ofertar novos projetos de vida, o núcleo 

segue avaliando a importância da continuidade dos avanços dos usuários sinalizados com 

relação do uso de substâncias psicoativas. Assim, aguardamos o mês de Março para reiniciar 

o processo de monitoramento ao meio sócio comunitário. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 O mês de fevereiro foi bastante produtivo para o intensivo Cabo, conseguimos 

desenvolver as atividades grupais com os usuários, apesar de algumas dificuldades e 

limitações de materiais. Visualizamos que a Equipe de uma forma geral vem demonstrando 

mais motivação que anteriormente, vem buscando através do diálogo contínuo alinhar as 

intervenções e o cuidado com o usuário do serviço. 

 É importante salientar que demos início ao período de férias, as quais eram almejadas 

algum tempo, fator este também responsável por um desgaste anterior da equipe. Com o início 

das férias recebemos novos profissionais que chegaram para acrescentar e trazer novas 

vivências, bem como os antigos puderam dar uma oxigenada e dar um novo gás no ambiente 

de trabalho. 

 O período de carnaval foi tensionado pelo discurso corriqueiro do usuário de fissura, 

devido à festividade ser um motivador pra o uso de substâncias psicoativas, o que exigiu da 

equipe um olhar diferenciado dentro desse contexto. 

 Buscamos através de discussões de casos alinhar o nosso discurso com os usuários e 

familiares, no intuito de fortalecer e os encorajar a permanecerem no Espaço, salientando a 

importância do Programa. Os grupos e as oficinas foram essenciais nesse processo, bem como 

a programação realizada para que os mesmos pudessem brincar e se divertir mesmo estando 

dentro de um espaço de proteção. O mais importante, é que puderam visualizar o quanto é 

possível curtir um momento como este sem efeito de SPA. 

 

Suelen Lopes 

Coordenação Técnica 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente IEDES 
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11. 1 ANEXOS 

 

 

 

GRUPO “CONHEÇA-SE” TÉCNICO SOCIAL EM PSICOLOGIA MAMEDES 

 

 

GRUPO “SOBRE DROGAS” TÉCNICA SOCIAL EM PICOLOGIA WELUMMA 
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GRUPO “BOM DIA” TÉCNICA SOCIAL EM PSICOLOGIA WELUMMA 

 

 

 

GINCANAS DE CARNAVAL 

 

 

 

 GRUPO “BOM DIA” TÉCNICA SOCIAL EM PSICOLOGIA WELUMMA 
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GRUPO “SOBRE DROGAS” TÉCNICA SOCIAL EM PSICOLOGIA WELUMMA 

 

 

QUADRO DE CI´S (COMUNICAÇÃO INTERNA). – FEVEREIRO/2016 (Acompanhamento) 
 

ITEM Nº DA CI DATA DESTINATÁRIO ASSUNTO SITUAÇÃO 

01 158 04/02 
Angélica Brandão – 
Departamento de 

Compras e Infraestrutura 
Solicitação de um bebedouro Resolvido 

 
02 

 
159 

 
04/02 

Angélica Brandão – 
Departamento de 

Compras e Infraestrutura 

 

Solicitação de um ventilador de 
parede 

 

 
Resolvido 

 
03 

 
160 

 
04/02 

Angélica Brandão – 
Departamento de 

Compras e Infraestrutura 

Solicitação de orçamentos para 
conserto do ar-condicionado. 

 

Resolvido 
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