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CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

NÚCLEO: JABOATÃO MÊS/ANO: Janeiro/2016 

1. APRESENTAÇÃO 

 Este documento busca compartilhar, de maneira geral, as atividades 

desenvolvidas na unidade de Acolhimento e Apoio de Jaboatão dos Guararapes 

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

quantitativas realizadas ao longo do mês de JANEIRO/2016, no referido serviço, 

a fim de proporcionar maior esclarecimento e aproximação com a rotina deste 

Centro. 

 O trabalho proposto neste Apoio busca favorecer aos usuários do serviço 

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

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

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

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

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

atividades mais atrativas ao público atendido. 

 O Centro de Acolhimento e Apoio tem como princípio norteador a 

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

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

possibilidades de (res) significação da sua vida. 

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

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

funcionamento autônomo e concomitante àquele serviço. Tal dispositivo 

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

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

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

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

psicoativas. 
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2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

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

Guararapes/PE. 

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

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

Executora: IEDES – Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social  

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

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS 

EQUIPE FUNÇÃO NOME 

I TÉCNICO SOCIAL Vanessa 

FUNÇÃO NOMES 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Aiala Frederick de Souza 

SUPERVISORAS Christiane Tadu de Souza Bosshard  

TÉCNICOS SOCIAIS 

Dayula Tácia dos Santos 
Magali Lucena 
Nathália Moura  
Noemi Glasner Coutinho 

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Antônia Edislândia da Silva 

EDUCADORES SOCIAIS 

Levi da Silva Lima 
Renato Mário da Silva 
Helaine Maria Silva Duarte 
Helder Marcio de Barros Almeida 
Paulo Queiroz Andrade 
Damiana Júlia Ferreira  
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mayara Suelle Maria da Silva Cavalcante 

AUXILIARES DE COZINHA 
Adriana Maria Aurelina 
Juvanere Carmo dos Santos Nascimento 

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS Angela Sales da Silva 

VIGIAS 

 
Edson Vicente da Silva 
Paulo 
Fábio 
Reginaldo 
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EDUCADOR SOCIAL Jailson 

MOTORISTA Robson Sanclaudy de Jesus da Silva 

II 

TÉCNICO SOCIAL Tiago Queiroz Moura 

EDUCADOR SOCIAL Marina de Albertino Correia 

MOTORISTA Hallison Souza Barbosa 

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

as atividades realizadas no mês de janeiro nesta unidade: 

PROGRAMA DE ATIVIDADES 

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES - APOIO JABOATÃO 

HORA Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domin
go 

8:00h às 
9:00h 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

9:15h às 
9:30h 

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

09:30h às 
10:30h 

Integração/ 
Atendiment

os 

Atendiment
o 09:30 às 

10:00h. 

Integração/ 
Atendiment

os 

Atendiment
o 09:30 às 

10:00h. 

Integração/ 
Atendiment

os 

Integração/ 
Atendiment

os 

Integraçã
o/ 

Atendim
entos 

10:00 às 
11:00h 

Grupo 
Qualidade 

de Vida 

Oficina de 
Artes 

 
 

Oficina de 
Atividades 
Lúdicas) 
(Helaine) 

Grupo 
Próximo 
Passo 

Grupo 
Redução 
de Danos 

Jogos 
cooperativ

os 

Jogos 
cooperati

vos 11:00h às 
11:50h 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Integração/ 
Atendiment

os 

Integração/ 
Atendiment

os 

Integração/ 
Atendiment

os 

12:00h às 
13:00h 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

13:00h às 
14:00h 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Assemblei
a 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descans

o 

15:00h às 
15:30h Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar 

Integração/ 
visita 

14:00h às 
17:00h 

Integraçã
o/ Visita 
Família 

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

Integração/ 
Visita 

Família 

Integraçã
o/ Visita 
Família 

16:00h às 
17:00h Grupo 

Educação 
Grupo 
Família 

Oficina de 
Culinária 

Grupo 
Direitos 
Sociais 

Oficina de 
Esportes 

Integração/ 
Visita 

Família 

Integraçã
o/ Visita 
Família 

17:00h às 
18:00h 

Integração/ 
Atendiment

os 

Integração/ 
Atendiment

os 

Integração/ 
Atendiment

os 

Integração/ 
Atendiment

os 

Integração/ 
Atendiment

os 

Integração/ 
Atendiment

os 

Integraçã
o/ 

Atendim
entos 

18:00h às 
19:00h 

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

19:00h às 
20:30h 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descans

o 

20:30h às 
21:00h 

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

Noite 
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21:00 às 
21:30h 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

21:30h às 
23:00h 

Integração/ 
Dormir 

Integração/ 
Dormir 

Integração/ 
Dormir 

Integração/ 
Dormir 

Integração/ 
Dormir 

Integração/ 
Dormir 

Integraçã
o/ Dormir 

 

  

Grupos  

 

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

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

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

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

interligados, para serem trabalhados durante o mês vigente. 

GRUPO: FAMÍLIA  

 

Data: 05/01/2016   

  

Facilitadoras: Técnica Magali Lucena e Educadora Maria Aparecida  

 

Atividade realizada: O grupo iniciou com um debate sobre "Princípios Éticos 

Familiares e no Grupo" tais como: Valorização da família, respeito a dignidade 

da pessoa humana, meu Compromisso com aqueles que me confiaram suas 

dificuldades, ser Verdadeiro com as pessoas, Cuidados com minha vida, estou 

cumprindo as Regras do grupo onde estou inserido. A dinâmica utilizada foi a 

construção de um "Caldeirão Mágico" e colocado dentro deste caldeirão 

palavras e sentimentos positivos, tudo que faz bem ao coração e  motivados pelo 

debate foi desenhado este caldeirão e nele foram escritas palavras de: Força, 

Vitória, Coragem, Amizade, Dignidade, Confiança, Fidelidade, Honestidade, 

Verdade, Valores da Família, Fraternidade, Cooperação, Amor, entre outros 

sentimentos colocados pelo grupo.   

 

Objetivo: Fazer uma reflexão sobre os princípios apresentados e qual desses 

princípios nos leva a uma resposta positiva contribuindo para podermos retomar 

o curso de nossas vidas.  
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Ferramentas metodológicas: Cartolina, Lápis de cores, Debates e Dinâmica 

de grupo.  

 

Avaliação: O objetivo foi alcançado, pois os 

participantes contribuíram manifestando seus pensamentos e interagindo entre 

eles, a dinâmica sugerida pelas facilitadoras foi feita como planejada. O grupo 

avaliou como positivo esse tema proposto.  

 
GRUPO: FAMÍLIA  

 

Data: 12/01/2016   

 

Facilitadoras: Técnica Magali Lucena e Educadora Maria Aparecida  

 

Atividade realizada: Foi lido um texto sobre Motivação: "Pessoa de Grande 

Significado na Sua Vida", que cada um pensassem em alguém, uma pessoa 

muito importante para eles, a quem gostariam de dedicar muita atenção, alguém 

que amassem de verdade, que merecessem todos os cuidados com quem 

estariam ligados, sintonizados 24 horas. Sensibilização do grupo no sentido de 

despertar para os cuidados consigo mesmo, gostar de si mesmo independente 

do agora, de maneira a resgatar o que cada um tem de melhor, não importando 

o que os outros falem ou pensem, mas eles precisam se dá o valor para poder 

sair dessa situação de vulnerabilidade que se encontram e ir em busca de 

alguma coisa que lhes motivem, reaprendendo á se dá valor.  

 
Objetivo: Despertar para valorização de si mesmo, encontrasse consigo e com 

seus valores.  

 

Ferramentas metodológicas: Lápis, Papel ofício e Dinâmica: Um espelho 

escondido dentro de uma caixa, de modo que ao abri-la o participante via seu 

próprio reflexo, logo após, cada usuário escrevia uma carta para si mesmo e 

falava dessa pessoa tão especial,   

http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: Avaliada como produtiva, cada um contribui na medida em que se 

dirigiam, (um por vez) para pegar a caixa e ao abri-la, olhavam o "conteúdo" (que 

era o espelho) que até o momento não sabiam e retornavam para seu lugar em 

silêncio, conforme combinado e refletiam que essa pessoa tão especial eram 

eles mesmo, finalizaram escrevendo uma carta relatando seus sentimentos, 

suas reflexões, expectativas e concluíam desejando algo de bom para eles 

mesmos de acordo com condição de cada um.   

 

GRUPO: FAMÍLIA  

 

Data: 19/01/2016   

 

Facilitadoras: Técnica Magali Lucena e Educadora Maria Aparecida  

 

Atividade realizada: "Resgatando Nossa Auto Estima", essa atividade foi 

realizada para fortalecer os usuários no seu amor próprio, que eles possam 

compreender que a autoestima consiste na aceitação de suas limitações, 

habilidades, talentos e que cada um tem a sua própria beleza.   

 

Objetivo: Autoconhecer, identificando qualidades, habilidades, aceitação, 

valorização de se mesmo, reconhecendo nosso verdadeiro valor e limites 

individuais.  

 

Ferramentas metodológicas: Cartolina, Papel ofício, Lápis grafites e de cores.  

 

Avaliação: Após o debate sobre autoestima, os usuários ficaram a vontade para 

participar da dinâmica, desenhando "minha bandeira pessoal" onde respondia 

as algumas perguntas sobre o tema (sua melhor qualidade, o que gostaria de 

mudar na sua vida, que pessoa mais admira, eleger uma atividade onde se acha 

muito bom, que mais valoriza na vida e facilidade ou dificuldade para o trabalho 

em grupo). Logo após o grupo foi incentivado a comentar sobre o que mais 

chamou a atenção na confecção de sua bandeira pessoal, alguns ficaram a 
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vontade para falar e outros não, são mais envergonhados, no entanto, todos do 

seu modo participaram e gostaram da dinâmica.  

 

GRUPO: FAMÍLIA  

 

Data: 26/01/2016   

 

Facilitadoras: Técnica Magali Lucena e Educadora Damiana Júlia   

 
Atividade realizada: Levamos para o grupo um debate sobre os Valores 

Humanos e falamos sobre alguns desses valores, como: Educação, Gratidão, 

Disciplina, Trabalho, Paciência, Humildade, Dignidade, Felicidade, Justiça, 

Cooperação, Fé, Amizade, Doçura, Entusiasmo, entre outros valores tão 

necessários para nos aproximar de outras pessoas, valores que são importantes 

para a família, no nosso trabalho, na convivência nos grupos, onde moramos, 

enfim nas sociedades. Assim foi escolhido por cada um dos usuários quais dos 

valores eles gostariam de falar e o que eles falaram mais foi sobre a família.  

 

Objetivo: Colocar os usuários em contato valores humanos, levando-os a refletir 

sobre o que ele considera importante em sua vida.  

 

Ferramentas metodológicas: Debates, Cartolinas, Papel Oficio, canetas e lápis 

de cores e grafite.  

 
Avaliação: Mesmo sendo discutidos sobre vários tipos de valores, inclusive 

registramos a participação de um ex - usuário do serviço, Marcelo que falou um 

pouco de sua experiência no programa e de como ele está lidando com a 

questão do uso de drogas, pois declarou que está sem fazer uso há dois anos, 

mais fez questão de falar com muita humildade, que era uma luta diária e que 

ele estava focado na sua família para poder resgatar sua dignidade e atualmente 

estar revendo as questões desses valores na sua vida. O valor descrito pelo 

grupo em sua maioria, foi sobre o valor da família.   
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GRUPO: PRÓXIMO PASSO  

 

Data: 21/01/16  

 

Facilitadoras: Técnica Dayula e a Educadora Helaine  

 

Atividade Realizada: Acolhimento e Exposição do Clip O Rappa "AUTO 

REVERSE" e em seguida uma roda de diálogo sobre o referido vídeo, 

acrescentamos também assuntos relacionados: o que você quer pra você? Com 

o clipe de "Auto-Reverse", O Rappa resgata a importância de apresentar essas 

histórias. Começando com a do rapper Dexter, que saiu da prisão há mais de 

um ano para se dedicar à música, passando pelo dançarino Michel que, 

apesar da má formação congênita, conquistou segundo lugar na Batalha do 

Passinho, entre outras crônicas que mostram como a periferia está longe de ser 

apenas palco do eterno conflito entre traficantes e policiais.  

 
Objetivo: Proporcionar aos usuários reflexão de seus sentimentos, refletindo 

também sobre as histórias citadas no clip, a construção dos seus objetivos, 

sonhos, e colocar me pratica, pois, o futuro pertence aqueles que acreditam.  

 

Ferramentas Metodológico: clipe da música e notebook.  

 

Avaliação: Os usuários presentes trouxeram reflexões positivas sobre o tema 

abordado, desenvolveram um diálogo coerente e consistente, cada um com suas 

reflexões, trouxeram seus sonhos, que ainda é tempo de mudança, que 

pretendem fazer diferente, trouxeram vivencias pessoais, os pensamentos da 

sociedade em relação a eles, o preconceito que existe.  

 

 GRUPO: PRÓXIMO PASSO  

 

Data: 28/01/16  

 

Facilitadores:  Técnica Dayula e  Educador Adão  
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Atividade Realizada: instrumental com perguntas relacionadas a drogas (O 

QUE FAÇO, COMO ME COMPORTO QUANDO ESTOU USANDO DROGAS? 

O QUE FAÇO, COMO ME COMPORTO QUANDO NÃO ESTOU USANDO 

DROGAS?) Coisas que curto e faço, Coisas que curto e não faço, Coisas que 

não curto e faço, Coisas que não curto e não faço.  

 

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

seu processo de cuidado, como estão se percebendo no seu projeto individual e 

coletivo, sensibilizando os participantes a estarem em busca dos seus objetivos, 

a importância do Programa ATITUDE nas suas vidas.   

Ferramentas Utilizadas: cadeiras, mesas, lápis, caneta e papéis.  

  

Avaliação: O grupo respondeu de forma positiva em relação a atividade, cada 

um trazendo seus sentimentos e angústias, suas vivências, pontuando a 

criminalidade, violência, furtos, furtos relacionados ao prazer e ao uso, alguns 

usuários presentes trouxeram que veem o ATITUDE como forma de redução de 

danos, de inserção ao mercado de trabalho, organização, orientação. Foi 

bastante produtivo.   

Nos dias 07 e 14/01 não houve o Grupo Próximo Passo devido as demandas no 

serviço, porém foram realizadas atividades recreativas.  

 GRUPO: DIREITOS SOCIAIS  

 

Facilitadoras: Técnica Nathália Mª Moura e Educadora Damiana Júlia   

 

Data: 07/01/2016   

 

Atividade Realizada: Iniciamos a atividade refletindo sobre "O que é violência e 

como esta se expressa". Em seguida, distribuímos uma folha de papel para cada 

participante com as seguintes perguntas: "Que tipos de violências foram 

praticadas contra mim? Que violências que eu pratico? Como eu sinto quando 

pratico violência? Como eu sinto quando violência é praticada contra mim?". 

Para finalizar, identificamos nas respostas as formas de violências que são 
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cometidas ou que são praticadas e refletimos se geralmente, quando somos 

violentos ou quando sofremos violência, nós falamos sobre isso? Denunciamos? 

Falamos sobre como nos sentimos? Se não, por quê?   

 
Objetivo: Identificar as formas violência que praticamos ou que são cometidas 

contra nós, compreendendo que esta fere o direito à dignidade humana.   

 

Ferramentas Metodológicas: Papel ofício e lápis.   

 

Avaliação: A atividade ocorreu como planejada, conseguindo alcançar o objetivo 

proposto. Os participantes identificaram as formas de violências, citando, 

inclusive, a violência institucional, exemplificando com situações na rede de 

saúde, quando necessitam de um atendimento médico e são negados por 

estarem em situação de rua.   

 

 

GRUPO: DIREITOS SOCIAIS   

 

Facilitadoras: Técnica Nathália Mª Moura e Educadora Damiana Júlia   

 

Data: 14/01/2016  

 

Atividade Realizada: Utilizamos a técnica "Diversidade e Direitos: eu e os 

outros", onde pedimos aos participantes para sentar em círculo e fechar os olhos. 

Explicamos que iríamos por uma folha de papel em suas mãos onde tinha uma 

palavra ou uma frase escrita. Depois de receber o papel, os participantes leram 

a frase sem comentar nada e refletiram pessoalmente sobre o que eles fariam 

se estivessem naquela situação. Pedimos a cada um que pegassem um pedaço 

de fita e colassem na parte da frente de sua camisa. Solicitamos que todos se 

levantassem e andassem devagar pela sala com o papel colado, lendo as frases 

dos outros participantes, cumprimentando os outros, mas sem falar. Depois 

pedimos aos participantes que ficassem em círculo e olhando uns para os outros. 

Explicamos que cada um deveria ser um personagem e inventar uma história 
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que tivesse a ver com a frase que receberam – uma história que falasse sobre 

sua condição ou realidade. Depois de cada um contar sua história, perguntamos 

como se sentiram, se conhecem alguém que tenha enfrentado alguma situação 

semelhante.   

 

Objetivo: Encorajar a empatia com pessoas de diversas realidades e discutir a 

origem de violência associada a pessoas de diferentes grupos étnicos e/ou 

orientação sexual.   

 

Ferramentas Metodológicas: Folhas de papel A4, Marcadores e Fita.   

 

Avaliação: No inicio da atividade alguns ficaram incomodados com as tarjetas 

que receberam, mas após sensibilização para participação, puderam se integrar. 

Refletiram sobre situações já vivenciadas por si e por pessoas conhecidas, o 

respeito ao diferente. O objetivo da atividade foi alcançado como planejado.   

 

GRUPO: DIREITOS SOCIAIS   

 

Data: 21/01/2016 – O Grupo não foi realizado neste dia devido à folga da 

Técnica, sendo substituído por atividades esportivas.   

 

GRUPO: DIREITOS SOCIAIS   

 

Facilitadoras: Técnica Nathália Mª Moura e Educadora Maria Aparecida   

 

Data: 28/01/2016   

Atividade Realizada: Iniciamos a atividade refletindo sobre a diferença entre 

raiva e violência, em seguida entregamos a cada participante uma Folha de 

Recurso com 3 perguntas. Ao terminar de preencher a folha, dividimos o grupo 

em pequenos grupos e pedimos para conversarem entre si sobre que foi escrito. 

Distribuímos para cada grupo uma folha que pedia para escreverem formas 
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negativas e positivas de como reagimos quando estamos com raiva. No final, 

cada grupo pode apresentar o que pensou.   

 
Objetivo: Ajudar os participantes a pensar sobre como identificar quando estão 

com raiva e como expressá-la de forma construtiva, e não destrutivamente.   

 

Ferramentas Metodológicas: Papel A4. Marcadores. Fita. Cópias da Folha de 

Recurso para cada participante.   

Avaliação: A atividade ocorreu como planejada. Os usuários pensaram em 

formas positivas de quando estão com raiva, sendo elas: sair do foco e dar uma 

volta, procurando se controlar e pedindo conselhos de alguém mais experiente, 

pois se agirem de forma negativa, ou seja, agredindo, agindo sem pensar pode 

acarretar no efeito ação e reação.   

GRUPO: REDUÇÃO DE DANOS   

Dias 01 e 15/01/16- a Técnica Noemi não realizou o grupo, por ser feriado 

nacional e feriado municipal respectivamente. Dia 08/01/16- a Técnica Noemi, 

não realizou o grupo devido a demandas no serviço e redução da equipe.   

   

GRUPO: REDUÇÃO DE DANOS   

 

Data: 22/01/16  

 

Facilitadora: Técnica Noemi.   

 

Atividade realizada: Trabalhamos com construção de imagens, técnica da 

abordagem do Psicodrama. Utilizamos o contexto de palco, plateia, ator 

(protagonista), cena e diretor. A primeira imagem foi de como era para o grupo 

o usuário do ATITUDE, a segunda, os profissionais do ATITUDE e a terceira a 

relação entre usuários e a equipe. Em cada cena houve um escultor da imagem 

e as "massas de modelar", pessoas que se dispuseram a participar. 

Posteriormente, comentamos cada imagem e depois o todo que foi visto e vivido 

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

 

Ferramentas metodológicas: chinelos, cadeiras e celular para registro.   

 

Avaliação: Observamos um avanço na auto percepção e autoestima, pois a 

imagem do usuário trouxe a droga como uma questão momentânea em suas 

vidas e que sem ela tinham um grande potencial. Em relação a equipe vimos 

uma disparidade entre rigidez e permissividade, ao olhar dos usuários. E por 

último, uma relação verticalizada, sem trocas, na qual a equipe apontava o que 

deveria ser feito. Comentamos essas percepções, e algumas foram confirmadas 

e outras negadas pelos usuários.  

 

GRUPO: REDUÇÃO DE DANOS   

 

Data: 29/01/16  

 

Facilitadora:  Técnica Noemi.  

 

Atividade realizada: Trabalhamos com o contexto do Psicodrama, com 

utilização de cena e palco, este sendo improvisado com chinelos. Primeiro 

perguntamos o que era o carnaval para o grupo e depois mostramos uma maleta 

fechada, com a seguinte pergunta: "Quem levaria para o carnaval esta maleta?". 

Os usuários não tiveram acesso ao conteúdo da maleta. Quem disse sim, 

escolheu uma cena, onde precisariam utilizar o que tinha na maleta. Fizeram 

uma cena de abordagem policial, onde um estava algemado. E outros 

integrantes explicaram como utilizariam ou não alguns itens da maleta. 

Posteriormente comentamos sobre a cena e todos os adereços que continham 

na maleta, na perspectiva da redução de danos.  

 

Objetivo: Promover estratégias para viver a época de carnaval com menos 

danos, no intuito de prevenir consequências negativas.  
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Ferramentas metodológicas: chinelos, cadeiras, maleta com adereços para o 

carnaval (camisinha masculina e feminina, lubrificante, dinheiro, 

máscara, revólver de plástico, cigarro, imitação de um cigarro de maconha) e 

celular para registro.  

 

Avaliação: A maioria trouxe experiências negativas sobre o carnaval, relativo a 

violência e criminalidade. Poucos demonstraram o desejo de curtir o carnaval, 

mesmo assim, falamos da importância de se cuidar, observando locais, pessoas, 

horários de se brincar, e estratégias para se vivar uma experiência, no mínimo 

menos negativa, como até mesmo, escolher não brincar o carnaval, dependendo 

do risco.  

GRUPO: QUALIDADE DE VIDA 

Data: 04/01/16 

Facilitadora: Rosalia E. da Silva 

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

hábitos mais saudáveis e a valorizarem a prevenção de doenças. 

Tema: Hanseníase  

Atividade realizada: O grupo iniciou-se com um apanhado dos conhecimentos 

prévios dos usuários sobre a doença. Doença está causada por uma bactéria 

(bacilo de hansen). Alguns puderam trazer o que sabia ou ouviu falar acerca da 

temática com isso fomos desmistificando o grande preconceito/estigma ainda 

existente com relação a hanseníase. No decorrer do grupo fomos conversando 

de forma bastante integrativa alguns aspectos da doença, a saber:  

* historiamos um pouco da doença, pois é uma das doenças infecto contagiosa 

mais antiga de que se tem notícias; *falamos da forma de transmissão e 

desenvolvimento da doença; *sinais e sintomas; *discutimos os meios de 

diagnósticos/exames para detectar a hanseníase; *tratamento, frisando a 

importância em concluir todo o tratamento que leva de 6 meses até um ano a 

depender se a pessoa infectada é paucibacilar ou multibacilar, respectivamente 

e discutimos sobre a prevenção da doença. 

http://www.institutoensinar.org/


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

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

www.institutoensinar.org 

No desenvolvimento do grupo foram exibidos vídeos onde se trazia mais 

informações sobre a doença e relatos de brasileiros que foram tiradas de suas 

famílias, trabalhos e colocadas em asilos, crianças que ficaram órfãs, porém de 

pais vivos, os chamados filhos da hanseníase, pois por esses pais terem a 

doença essas crianças assim que nasciam eram postas em orfanatos e não mais 

tinham contato com seus pais. Nessa época, até metade dos anos 80, ainda não 

se tinha tratamento para a doença e as pessoas eram condenadas, obrigadas e 

viverem em asilos. Porém nos anos 80 descobriram a cura para a doença e em 

86 começou a produção e distribuição do antibiótico para a cura da hanseníase. 

Objetivo: levar de forma dinâmica e simples informações acerca da hanseníase 

e da importância de um diagnóstico precoce para evitar as complicações.   

Ferramentas metodológicas: notebook, data show e vídeos.  

Avaliação: a maioria dos usuários interagiram de forma ativa no grupo e 

trouxeram seus conhecimentos onde pudemos discutir e trabalhar alguns mitos. 

OBS: dia 11/01/16 não realizei o grupo, pois tivemos uma demanda no intensivo 

e desse dia meu horário foi dado lá. A princípio fiquei de realizar o grupo na 

quarta-feira, mas diante de inúmeras demandas deste dia não consegui fazer o 

grupo, ocorrendo a oficina que está na grade de atividades. 

GRUPO: QUALIDADE DE VIDA 

Data: 18/01/16 

Facilitadora: Rosalia E. da Silva 

Tema: Higiene  

Atividade realizada: o grupo iniciou-se com uma discussão do que os usuários 

entendem por higiene. Historiamos um pouco da evolução dos hábitos de higiene 

no Brasil. A partir das falas fomos trabalhando os vários tipos de higiene: higiene 

corporal, das mãos, cabelos, roupas, calçados. Discutimos a importância desses 

tipos de higiene para a nossa qualidade de vida, pois o simples ato de lavar as 

mãos ao sair do banheiro e antes das refeições já nos protege de uma série de 

doenças, principalmente as intestinais. Foi realizada a demonstração da 
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lavagem correta das mãos. Foram exibidos vídeos com informações praticas 

desses tipos de higiene. 

Objetivo: trabalhar com os UR’s a importância dos vários tipos de higiene, 

discorrer esses tipos e o porquê da importância deles para a nossa qualidade de 

vida. 

Ferramentas Metodológicas: notebook e vídeos. 

Avaliação: houve a participação ativa de vários usuários e os mesmos 

trouxeram seus relatos com relação a suas formas de higiene e que muitas vezes 

quando estão na rua até perdem essa noção. 

GRUPO: QUALIDADE DE VIDA 

Data: 25/01/16 

Facilitadora: Rosalia E. da Silva 

Tema: Higiene 

Atividade Realizada: continuamos com a temática da semana passada, neste 

grupo discutimos: as doenças causadas pela falta de higiene corporal, por 

exemplo: dermatoses, foliculites, impertigo, larva geográfica, micose de praia e 

pé de atleta. Abortamos quanto a higiene Bucal falando na pratica a forma 

correta da escovação dos dentes. Frisamos quanto ao fato da não escovação/má 

escovação, que pode gerar: carie, tártaro e consequentemente a perda do dente. 

Ainda conversamos sobre bruxismo e gengivite. Na higiene intima masculina e 

feminina conversamos sobre a importância da higiene intima. Ainda discutimos 

a quanto a higiene ambiental e alimentar. Com relação a higiene alimentar 

detalhamos algumas formas de higienização dos alimentos principalmente frutas 

e verduras; debatemos dos riscos com a falta de cuidado na lavagem, 

preparação e conservação dos mesmos. Para finalizar debatemos a higiene 

mental. A medidas que íamos conversado sobre os vários tipos de higiene eram 

exibidos alguns vídeos sobre: demonstração da escovação correta dos dentes; 

higienização dos órgãos sexuais e o último vídeo foi um trecho de os trapalhões 
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como um exemplo da higiene mental, onde no momento de diversão, distração 

estamos realizando também tal higiene. 

Objetivo: discutir de forma simples e prática quanto aos vários tipos de higiene 

e seus efeitos para a nossa qualidade de vida. 

Ferramentas Metodológicas: notebook, data show e vídeos. 

Avaliação: os usuários trouxeram várias falas com relação a suas crenças, 

quanto as higienes, com isso eles avaliaram o que estava correto e o que 

precisava melhorar. 

GRUPO: EDUCAÇÃO 

Data: 04.01.16  

Facilitadora: Damiana Júlia 

Atividade Realizada: Brincadeiras Escolares  

Objetivo: Trazer para os participantes o quanto a época escolar era prazeroso 

relembrando as brincadeiras, os grupo, os namoros, sempre na perspectiva 

positiva. Mapeamos as brincadeiras, pula carniça, pique esconde, esconde o 

cipó e barra bandeira, e fomos praticar as brincadeiras a escolhida foi barra 

bandeira pois de todas era a menos violenta observação do usuário Rogério.  

Nesta atividade tivemos 12 participantes.  

Ferramentas metodológicas: nenhuma 

Avaliação: tivemos algumas resistências momentos antes da brincadeira 

inclusive um dos usuários disse “olha aquelas pessoas olhando pra cá, devem 

estar dizendo olha lá os meninos especiais do atitude” (SIC). Foi realizado uma 

observação que o que estávamos fazendo seria um resgate cultural das 

brincadeiras.  

GRUPO: EDUCAÇÃO 

Data: 11.01.16  

Facilitadora: Damiana Júlia 

Atividade Realizada: Filme Coração de tinta 
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Objetivo: Estimular o prazer pela leitura. O filme é uma fabula onde os 

personagens leem e sempre que eles liam os personagens dos livros saiam, 

quando a leitura não era correta saiam com defeitos e duas pessoas realizavam 

a leitura correta e o vilão usava isso como forma de dominar o mundo. Após o 

filme realizamos um debate alguns disseram que olharam a capa do filme, mas 

que não ficaram a vontade de assistir pois acharam que era muito ruim, mas que 

o filme era muito bom e fizermos uma reflexão sobre o poder da leitura e que 

quem lê de fato domina, tem o poder de falar sobre vários assuntos, conhece 

vários mundo e cultura sem nem precisar ter viajado.   

Ferramentas metodológicas: TV, DVD 

Avaliação: A avaliação foi riquíssima foi possível notar nos comentários dos 

usuários, alguns solicitaram livros após o filme.  

GRUPO: EDUCAÇÃO 

Data: 18 e 25.01.16  

Facilitadora: Damiana Júlia 

Atividade Realizada: Elaboração de projeto pedagógico (realizado em duas 

etapas: no dia 18 a construção do projeto e dia 25 a apresentação) 

Objetivo: Criar com os usuários projetos pedagógicas de intervenção social para 

serem realizados nas imediações do apoio, foi explanado o que é projeto, 

objetivo e justificativa em seguida dividimos em dois grupos, um dos usuários fez 

projeto só.  

Ferramentas metodológicas: Lápis, papel e cartolina. 

Avaliação: os temas escolhidos foram crianças e drogas, reinserção na 

sociedade e mutirão contra o mosquito Aedes Aegypti. O envolvimento foi 

intenso e todos os grupos apresentaram seus projetos entusiasmados. 

OFICINA: ESPORTE e RECREAÇÃO 

Data: 15/01/2016 

Educadora: Maria Aparecida 
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Atividade Realizada: Treino preparatório para o Jogo Amistoso com o Intensivo 

Jaboatão 

Objetivo: Trabalhar as regras básicas como chutar, tocar, cabecear e driblar, 

pois são fundamentais para o aprendizado das técnicas especificas própria do 

futebol de campo. 

Ferramentas Metodológicas: bola e apito 

Avaliação: Foi possível avaliar através do interesse e desempenho dos usuários 

em querer acertar, respeitando as dificuldades e diferenças dos companheiros 

de equipe. 

OFICINA: ESPORTE e RECREAÇÃO 

Data: 22/01/2016 

Educadora: Maria Aparecida 

Atividade Realizada: Torneio de futebol 

Objetivo: Trabalhar a cultura da paz no futebol. 

Ferramentas Metodológicas: bola, apito, cartões amarelo e vermelho.  

Avaliação: Observar a prática do futebol de forma saudável e solidária entre os 

envolvidos. 

OFICINA: ESPORTE e RECREAÇÃO 

Data: 29/01/2016 

Educadora: Maria Aparecida 

Atividade Realizada: Torneio de dominó 
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Objetivo: Promover o espírito de competitividade sadia entre os participantes, 

como também o trabalho em grupo.  

Ferramentas Metodológicas: dominó, mesas, cadeiras e chocolates. 

Avaliação: Através da participação, respeito, interesse e harmonia entre as 

equipes. 

OFICINA: ATIVIDADES LÚDICAS 

Data: 06/01/2016 

Educadora: Helaine Duarte 

Atividade realizada: Decoração de carnaval 

Objetivo: criar enfeites de decoração de carnaval para Centro de Apoio e 

Acolhimento de Jaboatão. 

Ferramentas metodologias: Fitas de TNT, tesouras, cordão. 

Avaliação: Foi uma atividade que trouxe um propósito decorativo e de interação 

dos usuários, onde foi reforçada a questão da ludicidade do carnaval e a 

importância para nossa cultura. 

OFICINA: ATIVIDADES LÚDICAS 

Data: 13/01/2016 

Educadora: Helaine Duarte 

Atividade realizada: Decoração de carnaval 

Objetivo: Dar continuidade a criação de enfeites decorativos de carnaval para 

Centro de Apoio e Acolhimento de Jaboatão. 

Ferramentas metodologias: Fitas de TNT, tesouras, cordão e serpentina. 

Avaliação: positiva devido à grande demanda de solicitação da continuidade da 

oficina, os usuários se mostraram bastantes empolgados por poderem participar 

desse momento de construção. 
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OFICINA: ATIVIDADES LÚDICAS 

Datas: 20/01/2016 e 27/01/2016 – nestes dias as atividades foram substituídas 

por atividades livres: dominó e jogos com bola. A educadora estava de atestado 

médico.  

PLANTÃO NOTURNO – Helder, Levi e Edson 

Data: 01/01/2016 

Atividade realizada: Atividades Livres – TV, dominó. Alguns usuários 

conversavam sobre o momento de confraternização. 

Objetivo: trazer momentos descontraídos através de atividades lúdicas. 

Materiais Utilizados: TV, dominó.  

Avaliação: percebe-se um aumento da autoestima e a harmonia no espaço. 

 

Data: 03/01/2016 

Atividade realizada: Grupo boa noite – roda de dialogo sobre o significado 

desse espaço, realizada algumas perguntas, onde estamos? O que esse 

espaço? Como funciona? O que eu busco nesse espaço? Quem não conhece o 

espaço? , os usuários respondem e trazem reflexões sobre o espaço.  

Objetivo: conscientizar e refletir sobre a importância desse Programa em suas 

vidas, e a necessidade de construir um espaço respeitoso e saudável.  

Ferramentas metodológicas: nenhuma.   

Avaliação: observamos os usuários participativos na construção do debate, 

fazendo um paralelo com suas realidades. 

 

Data: 05/01/2016 

Atividade realizada: Grupo boa noite – dinâmica do positivo e negativo, todos 

sentados formando meia lua, e cada um traz um ponto positivo e um negativo do 

espaço. Momento muito positivo. 
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Objetivo: Sensibilizar e refletir sobre a valorização desse espaço, e de como 

podemos melhorá-lo. 

Ferramentas metodológicas: nenhuma.   

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

sua maioria o ponto positivo o acolhimento da equipe, e o mau uso do espaço 

como ponto negativo, e refletem sobre a participação de todos na construção de 

um espaço melhor. 

 

Data: 07/01/2016 

Atividade realizada: Grupo boa noite – roda de dialogo sobre a importância de 

fazer novas escolhas. 

Objetivo: refletir sobre sair do circulo vicioso, da zona de conforto e buscar 

novas possibilidades para conquistar seus objetivos.  

Ferramentas metodológicas: nenhuma.   

Avaliação: percebemos os usuários participando de forma positiva, e o desejo 

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

um, falar.  

Data: 09/01/2016 

Atividade realizada: Atividades Livres – TV, dominó. 

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

de drogas.  

Ferramentas metodológicas: cadeiras, mesas, dominó, usuários e equipe 

interagindo no processo.   

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

motivados para dar sequência em seus cuidados. 

 

Data: 11/01/2016 
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Atividade realizada: Grupo Boa noite – Roda de Conversa sobre valorização da 

vida e das oportunidades.  

Objetivo: sensibilizar e refletir sobre a importância de sua vida e aproveitar 

melhor as oportunidades. 

Ferramentas metodológicas: nenhuma. 

Avaliação: os usuários trazem reflexões positivas e trazem a importância desse 

espaço em suas vidas, e a necessidade de fazer novas escolhas e trilhar novos 

caminhos. 

Data: 13/01/2016 

Atividade realizada: Grupo Boa noite – Roda de Conversa sobre respeito a si 

mesmo, ao outro e ao espaço.  

Objetivo: Sensibilizar e refletir sobre a importância do respeito em nossas vidas. 

Ferramentas metodológicas: nenhuma. 

Avaliação: Percebe-se todos participativos, alguns trazem a dificuldades de lhe 

dar com regras dentro e fora do espaço, mais que entendem sua importância na 

vida. 

 

Data: 15/01/2016 

Atividade realizada: Grupo Boa Noite – Cine ATITUDE, com o filme “o som do 

coração” onde aborda o abandono, a exploração, a coragem e a perseverança, 

momento positivo. Também teve pipoca. 

Objetivo: Refletir sobre os diversos caminhos que podemos trilhar, mesmo 

diante das dificuldades, pode-se fazer escolhas positiva e realizar seus sonhos. 

Ferramentas metodológicas: cadeiras, TV, DVD, usuários e equipe na 

construção da atividade proposta. 

Avaliação: Percebe-se os usuários atentos e reflexivos. 

 

Data: 17/01/2016 
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Atividade realizada: Atividades Livres – TV, dominó. 

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

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

Ferramentas metodológicas: cadeiras, mesas, dominó, TV, equipe e usuários 

interagindo nesse processo.  

Avaliação: percebe-se um aumento da autoestima. 

 

Data: 19/01/2016 

Atividade realizada: Grupo Boa Noite, com a leitura do texto “mensagem de 

amor” de Paulo Roberto Abreu, que traz uma reflexão sobre a importância do 

amor em nossas vidas. Também citamos a frase do cantor Charlie Brow Jr, 

“viver, viver, ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, só o amor 

constrói pontes indestrutíveis”. 

Objetivo: sensibilizar e refletir sobre o amor em nossas vidas. 

Ferramentas metodológicas: texto 

Avaliação: observa-se que todos participam de forma positiva trazendo 

reflexões da necessidade do amor para cada um, alguns trazem saudade do 

amor de suas famílias. 

 

Data: 21/01/2016 

Atividade realizada: realizada roda de debate para falar sobre intolerância 

religiosa, momento muito proveitoso. 

Objetivo: refletir sobre as varias religiões existentes e o respeito a opção 

religiosa do outro. 

Ferramentas metodológicas: nenhuma. 

Avaliação: percebe-se todos participativos, e críticos em relação a intolerância 

religiosas, porém alguns defendem seus pensamentos, trazem o respeito a 

opção do outro.  
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Data: 23/01/2016 

Atividade realizada: Atividades Livres – TV, dominó.  

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

de drogas.  

Ferramentas metodológicas: cadeiras, mesas, dominó, TV, equipe e usuários 

interagindo nesse processo.  

Oficina de piada: passamos o dvd de zé lezin, duração 1 hora todos 

participaram. Também teve pipoca.  

Avaliação: observamos que todos gostaram da oficina, e o clima na casa fica 

harmonioso. 

Data: 25/01/2016 

Atividade realizada: Grupo boa noite – roda de conversa tema uso de drogas 

no espaço, e redução de danos. Todos participaram. 

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

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

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

vida. 

Ferramentas metodológicas: nenhuma.  

Avaliação: percebemos que vários usuários trazem criticas positivas em relação 

à importância de não fazer uso de drogas nesse espaço, muitos trazem 

dificuldades quando esse uso acontece dentro do espaço. 

Data: 27/01/2016 

Atividade realizada: Grupo boa noite – dinâmica do desejo, os usuários 

participam de forma positiva, trazem um desejo e uma qualidade, de cada um.   

Objetivo: estimular o resgate de seus desejos e refletir sobre suas qualidades. 

Ferramentas metodológicas: nenhum. 
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Avaliação: Percebe-se os usuários concentrados e desenvolvem uma reflexão 

positiva diante dos seus desejos e qualidades. 

Data: 29/01/2016 

Atividade realizada: Grupo Boa Noite – Cine ATITUDE, com o filme “O palhaço” 

08 usuários participaram, de forma positiva.  

Objetivo: refletir sobre a importância do resgate de si mesmo. E de retomar o 

foco de suas vidas. 

Ferramentas metodológicas: cadeiras, TV, DVD, usuários e equipe na 

construção da atividade proposta. 

Avaliação: percebe-se que vários usuários estavam cansados devido as 

atividades diárias, e outros não conseguiram terminar o filme.   

 

Data: 31/01/2016 

Atividade realizada: Atividades Livres – TV, dominó. 

Objetivo: refletir sobre a importância desses momentos, sem uso de drogas.  

Ferramentas metodológicas: cadeiras, mesas, dominó, TV, equipe e usuários 

interagindo nesse processo.  

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

motivados para dar sequência em seus cuidados 

 

PLANTÃO NOTURNO – Paulo, Renato e Reginaldo 

Data: 02/01/2016 

Atividade realizada: Atividades livres. 

Objetivo: Proporcionar momentos prazerosos através de atividades recreativas. 

Ferramentas metodológicas: cadeira e aparelho de TV, aparelho de DVD, 

caixa de som, jogo de dominó, usuários e equipe na construção das atividades. 
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Avaliação: os usuários participaram de forma intensa das atividades. 

Grupo: Boa Noite 

Data: 04/01/2016 

Atividade realizada: Roda de dialogo com retrospectiva do ano passado e 

também com um planejamento para o ano novo. 

Objetivo: Refletirmos sobre o que foi positivo no ano de 2015, a fim de no ano 

que se inicia reproduzirmos só as coisas positivas para podermos realizar os 

nossos sonhos e desejos. 

Ferramentas metodologias: nenhum.  

Avaliação: Foram avaliadas algumas falas de alguns usuários tais como tentar 

fazer o resgate do vinculo familiar e profissional, como também através da 

mudança de postura minimizar os preconceitos frente a sociedade. 

 

Grupo: Boa Noite 

Data: 06/01/2016 

Atividade realizada: Roda de dialogo sobre as regras do espaço  

Objetivo: Trazer uma reflexão sobre os momentos vivido no espaço para a fim 

de reorganizar algumas posturas dentro do CAA como também repassarmos 

algumas regras da casa.  

Ferramentas metodologias: Nenhuma.  

Avaliação: usuários refletem a importância das regras de convivência, pois o 

espaço pode ser o local que ele pode estar tendo um pouco de reflexão sobre 

mudança de vida e o respeito a si próprio. 

Grupo: Boa Noite 

Data: 08/01/2016 

Atividade realizada: CINE ATITUDE – O advogado do diabo 
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Objetivo: Através de um filme fazer que os usuários percebam que podemos 

sim participar de algumas atividades em grupo sem ter que ter violência ou 

envolvimento com as drogas. 

Ferramentas metodologias: DVD e TV. 

Avaliação: Foi avaliado que depois que começamos a trabalhar os filmes no 

grupo boa noite da quarta feira a participação dos usuários no cine ATITUDE 

esta sempre melhorando e também ate na avaliação dos mesmos nas rodas de 

dialogo sobre o que o filme nos trás de positivo e também de negativo, pois assim 

as avaliações estão sendo, mas criteriosos nas escolhas de filmes que tem uma 

discussão bem positiva. 

Data: 10/01/2016 

Atividade realizada: Atividades livres. 

Objetivo: Proporcionar momentos divertidos através de atividades recreativas. 

Ferramentas metodológicas: cadeira e aparelho de TV, aparelho de DVD, 

caixa de som, jogo de dominó, usuários e equipe na construção das atividades. 

Avaliação: os usuários gostaram das atividades. 

Grupo: Boa Noite 

Data: 12/01/2016 

Atividade realizada: Roda de dialogo – Torneio de bola de gude 

Objetivo: Trazer uma reflexão em conjunto com os usuários a fim de ver uma 

melhor forma de organizar o torneio de bola de gude  

Ferramentas metodologias: bolas de gudes  

Avaliação: Percebemos que houve o resgate das vivencias de infância do 

usuário. 

Grupo: Boa Noite 
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Data: 14/01/2016 

Atividade realizada: Torneio de bola de gude 

Objetivo: A proposta da atividade é de estar resgatando momentos lúdicos 

vividos na infância. 

Ferramentas metodologias: Bolas de gudes e dois pacotes de biscoitos. 

Avaliação: Os usuários participaram com muita vontade, o usuário Carlos André 

expressou um sentimento comum que era o resgate de alguns momentos da sua 

infância, que se juntavam todos da sua rua para jogar. O mesmo foi o campeão 

do torneio.  

Data: 16/01/2016 

Atividade realizada: Atividades livres. 

Objetivo: Proporcionar momentos divertidos através de atividades recreativas. 

Ferramentas metodológicas: cadeira e aparelho de TV, aparelho de DVD, 

caixa de som, jogo de dominó, usuários e equipe na construção das atividades. 

Avaliação: A atividade propiciou um clima harmonioso. 

Grupo: Boa Noite 

Data: 18/01/2016 

Atividade realizada: Dinâmica da teia 

Objetivo: Através do trançado da corda, refletirmos um pouco sobre como 

devemos seguir a nossa vida, pois mesmo com as dificuldades podemos 

aprender e dar início em novos projetos de vida.  

Ferramentas metodologias: Barbante 

Avaliação: Foi avaliado o respeito dos usuários para com a fala de cada um e 

suas dificuldades em resolver situações através do diálogo. 

Data: 20/01/2016 

Atividade realizada: Atividades livres. 
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Objetivo: Proporcionar momentos divertidos através de atividades recreativas. 

Ferramentas metodológicas: cadeira e aparelho de TV, aparelho de DVD, 

caixa de som, jogo de dominó, usuários e equipe na construção das atividades. 

Avaliação: A atividade auxilia os usuários canalizarem suas energias. 

Grupo: Boa Noite 

Data: 22/01/2016 

Atividade realizada: Cine ATITUDE - Tartarugas ninjas o filme. 

Objetivo: Que através da atividade propor um momento de descontração como 

também trazer uma reflexão sobre os pontos positivos e negativos do filme 

Ferramentas metodologias: DVD, TV e pipocas.   

Avaliação: As colocações dos usuários estão sendo mais criteriosas. 

 

Data: 24/01/2016 

Atividade realizada: Atividades livres. 

Objetivo: Proporcionar momentos divertidos através de atividades recreativas. 

Ferramentas metodológicas: cadeira e aparelho de TV, aparelho de DVD, 

caixa de som, jogo de dominó, usuários e equipe na construção das atividades. 

Avaliação: A atividade auxilia os usuários canalizarem suas energias. 

Grupo: Boa Noite 

Data: 26/01/2016 

Atividade realizada: Sarau  

Objetivo: Através da musica “Eu quero o sol nesse jardim” da banda catedral, 

trazer um momento de reflexão para todos os participantes do grupo sobre a 

vida. 

Ferramentas metodologias: letra da música impressa e um violão. 
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Avaliação: os usuários ficaram bem atentos a letra e trouxeram falas de 

perspectiva de mudança.   

Grupo: Boa Noite 

Data: 28/01/2016 

Atividade realizada: Roda de diálogo 

Objetivo: roda de reflexão sobre o que os participantes almejam da sua vida, 

trazendo para eles que esse serviço é um suporte temporário. 

Ferramentas metodologias: nenhuma. 

Avaliação: Os usuários trouxeram os seus objetivos e estratégias para 

mudanças no resgate das famílias. 

Data: 30/01/2016 

Atividade realizada: Atividades livres. 

Objetivo: Proporcionar momentos divertidos através de atividades recreativas. 

Ferramentas metodológicas: cadeira e aparelho de TV, aparelho de DVD, 

caixa de som, jogo de dominó, usuários e equipe na construção das atividades. 

Avaliação: O lúdico possibilita vivencias antigas que os usuários mencionam o 

desejo em reviver essa fase. 

.Grupos Realizados Quantitativo Mensal 

Qualidade de Vida 03 

Redução de Danos 02 

Próximo Passo 02 

Direitos Sociais 03 

Grupo Família 04 

Grupo Educação 04 

Grupo Boa Noite 31 

Total de grupos 49 

                   

Oficinas Realizadas Quantitativo  Mensal 
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Oficina de Culinária 12 

Oficina de Atividades Lúdicas 02 

Oficina de Esportes e Recreação 03 

Total de Oficinas 17 

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

 
5.1.FAMÍLIA   

 As visitas familiares diminuíram durante o fim de semana, mas algumas 

famílias estiveram presentes no decorrer da semana, afim de obter declarações 

de acompanhamento no Programa e para acompanhar o usuário ao serviço. 

Recebemos também no Grupo Família a visita de um usuário que foi 

acompanhado pelo Programa há dois anos atrás.    

 Durante a semana continuamos reforçando para os familiares que 

comparecem ao serviço, o quanto é importante a participação deles no Grupo da 

Família.  

 
 
5.2. SAÚDE   

Neste mês encaminhamentos alguns usuários para o capsad Recanto dos 

Guararapes todos foram triados e alguns já estão frequentando, porém tivemos 

algumas dificuldades no atendimento, pois o capsad mudou de endereço. 

Realizamos encaminhamentos para UPA de Barra de Jangada e da Imbiribeira 

por demandas de crise hipertensiva; ferimentos causados por materiais perfuro 

cortantes (nesses casos os usuários chegaram ao serviço com tais ferimentos); 

queixas de dores musculares causadas por pancadas/brigas/quedas, daí foram 

encaminhados ao ortopedista. Foram feitos alguns encaminhamentos para o 

Hospital e Policlínica de Prazeres, por demanda significativa de queixa 

odontológica, Todos os usuários encaminhados para as unidades de saúde 

foram atendidos e medicados. 

Recebemos no pernoite uma usuária gestante, com aproximadamente 12 

semanas. Relatou ter iniciado pré-natal no CISAM, porém só foi a uma consulta. 

A mesma está em tratamento para hanseníase, há 4 anos, uma vez que começa 

o uso das medicações, mas ainda não chegou a concluir. A usuária está 
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realizando seu tratamento para hanseníase na Policlínica Gouveia de Barros. 

Um outro tratamento também iniciado, mas não concluído pela usuária e seu 

companheiro é com relação a sífilis. Os usuários foram orientados dos riscos em 

não concluir o tratamento de tais doenças para ambos assim como para a 

criança. A usuária foi encaminhada para o HPJP, pois apresentou queixas de 

dores pélvicas. Realizou exame de urina e constou infecção urinaria; sendo 

prescrito cefalexina (500mg) uso de 8h/8h por 10 dias. Porém o companheiro da 

usuária foi desligado do pernoite, por quebra de regra, e a mesma solicitou sair 

junto. Feito contato com a enfermeira Deyse da Policlínica Gouveia de Barros e 

informado da saída da usuária do pernoite. Ambos foram para o Centro da 

Cidade. 

Acolhemos um usuário no pernoite, via SECOD, este apresentava uma cirurgia 

no abdômen. O usuário sofreu uma tentativa de morte e foi esfaqueado 

verticalmente no abdômen, o ferimento era do apêndice xifóide até a cicatriz 

umbilical (aproximadamente 20cm). Ferimento relativamente limpo, porém com 

os dois ápices com secreção. O usuário foi encaminhado para UPA de Barra de 

Jangada sendo prescrito cefalexina (500mg), uso de 8h/8h por 10 dias. O usuário 

enquanto estava no apoio foi encaminhado para o Capsad CPTRA; fez triagem 

e foi agendado para atendimento com o psiquiatra, porém solicitou sair do 

pernoite 1 dia antes da consulta e faltando 2 dias para o termino do tratamento 

medicamentoso.   

Esse mês iniciamos a pesagem dos usuários do pernoite para avaliarmos o 

Índice de Massa Corpórea - IMC. Diante dos resultados tivemos uma usuária 

abaixo do peso com IMC= 18,36 e um usuário com sobrepeso, IMC= 28,38. O 

usuário com sobrepeso seguiu para um outro equipamento e a usuária 

estaremos entrando em contato com a nutricionista da unidade para orientação. 

Um usuário diarista chega a unidade com um ferimento na cabeça ocasionado 

por algum instrumento cortante. Não soube precisar o que ocasionou tal 

ferimento. Este tinha aproximadamente 10 cm de comprimento. Foi realizado de 

imediato assepsia no local e curativo. O usuário foi encaminhado para UPA de 

Barra de Jangada para suturar o ferimento, porém diante do quantitativo de 
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pessoas à espera de atendimento o usuário se recusou a esperar o atendimento. 

No dia seguinte foi encaminhado novamente para UPA, mas como tinham 

passados 6h do ocorrido a equipe avaliou que não tinha como suturar e 

encaminhou para uma Unidade Básica de Saúde- UBS ou Unidade de Saúde da 

Família- USF. Porém as unidades de saúde em Jaboatão dos Guararapes só 

estão funcionando até as 14h, dessa forma o usuário retornou ao apoio; foi feito 

assepsia no ferimento e o usuário seguiu para o apoio Caruaru. 

  Foram realizadas duas reuniões intersetoriais nas seguintes unidades de 

saúde: USF Galba Matos e Caps Solar dos Guararapes. Essas reuniões foram 

realizadas com os objetivos de apresentar o Programa Atitude e articular: 

atendimentos, consultas, exames e encaminhamentos para nossos usuários. 

Feito o preenchimento da ficha de qualidade de vida de alguns usuários. Foram 

realizados uma série de atendimento de qualidade de vida aos usuários, entre 

os quais foram feitos curativos, administração de medicamentos, 

encaminhamentos/acompanhamentos para unidades de saúde, orientações 

quanto aos cuidados de higiene corporal e bucal. 

Foram realizados grupos de qualidade de vida com temas diversificados, com 

intuito de levar informações e conhecimentos sobre as práticas de saúde e 

qualidade de vida. A finalidade do grupo é conscientizar e orientar sobre os 

cuidados que o usuário precisa ter com sua saúde. 

Neste mês encaminhamentos alguns usuários para o CAPS AD Recanto dos 

Guararapes todos foram triados e alguns já estão frequentando, porém tivemos 

algumas dificuldades no atendimento, pois o CAPS AD mudou de endereço. 

Atualmente está atendendo na rua: Jardim Copacabana, 99, Piedade.  

5.3. INSERÇÃO SÓCIO-PRODUTIVA   

Os usuários realizaram mais trabalhos manuais, de artesanato, para obter renda, 

como origami e produção com palitos de picolé. O trabalho informal é mais 

presente e muitos trabalham como "flanelinha". A inserção no mercado de 

trabalho formal está sendo mais difícil no cenário atual do país.   

 
5.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER   
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A educadora Cida promoveu um torneio de futebol na praia de Candeias, entre 

os usuários do Apoio e Intensivo de Jaboatão. Estimulando a prática do esporte, 

entendimento de regras, socialização e competição de forma saudável.   

 
5.5. EDUCAÇÃO   

A educadora Damiana deu início ao grupo educação, que estimula os usuários 

de várias formas, ou seja, forma pessoas.   

 
5.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL   

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

atividades desenvolvidas no mês de Janeiro. Demos continuidade a construção 

de um plano individual de atendimento (PIA) a partir das demandas do usuário, 

visando autonomia, para serem capazes de preservar e efetivar seus direitos 

enquanto cidadãos, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos familiares, 

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

importantíssimas no processo de fortalecimento das relações afetivas e 

contribuindo para a mediação de conflitos no meio familiar.    

Permanecemos com os encaminhamentos dos usuários, para retirar 

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

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

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

Avaliamos este serviço de extrema importância para os usuários e suas 

famílias.   

Encaminhamentos para a rede SUAS e SUS, articulamos e encaminhamos para 

Comunidades Terapêuticas. Continuamos em parceria com o CAPSad, CAPS 

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

usuário. Realizamos, também, encaminhamento à urgência hospitalar 

atendendo a necessidade do usuário.   

Realizamos cotidianamente o Bom dia e o Despertar, tendo como objetivo reunir 

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

também é realizado o repasse das atividades que serão realizadas durante todo 

o dia, no intuito de sensibilizá-los a participar dos grupos e oficinas, assim como, 

no cuidado do ambiente social, onde cada um se implicará numa atividade. 
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Nesse momento, os usuários também contribuem, trazendo suas reflexões e 

sugestões.   

 

5.7. AVANÇOS E DESAFIOS   

DESAFIOS   

A ausência de um computador e de uma impressora na sala da equipe técnica, 

o que dificulta a eficácia do trabalho, pois perdemos tempo para acessar a sala 

da ADM e também deixamos de fazer no momento necessário, algum trabalho, 

sendo postergado.   

Realizar o preenchimento de um novo instrumental (monitoramento), sem 

estrutura física e tempo, devido a intensa e flutuante dinâmica do Apoio. 

Ocasionando maior burocracia e menos contato humano na relação com os 

usuários.   

A violência entre os usuários e em relação a equipe, não só permaneceu, mas 

aumentou, tivemos mais casos de ameaças de morte aos profissionais, técnicos 

e educadores. Além das agressões verbais. O carro de uma técnica foi 

arranhado em toda a sua lateral. Houve dois momentos de invasão ao serviço 

por dois usuários diferentes, fato que desvelou a nossa vulnerabilidade. Um 

usuário pulou o muro e o outro passou pelo portão sem permissão da equipe, 

como também, briga na frente do serviço, onde estavam armados, e a entrada 

de usuários no serviço, portando facas, de tamanhos diferentes. Entre os 

usuários, houve também várias ameaças e a concretude das mesmas. 

Ocorreram brigas, com "barrotes" e faca, tendo como consequência o 

falecimento de um dos usuários.   

Recebemos muitos usuários necessitando de cuidados de saúde decorrente da 

violência, como um que foi esfaqueado no estômago e outro com corte profundo 

no pé, dificultando a sua locomoção. Além das questões relacionadas a saúde 

mental (abstinência e fissura).   

Além do aumento da violência, a criminalidade também aumentou, alguns 

usuários foram presos e outros trouxeram no discurso, o roubo como forma de 

se obter renda, para fazer uso.   
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Recebemos muitos usuários necessitando de cuidados de saúde relativo a 

curativos, por conta de atentados sofridos.   

 

 

AVANÇOS   

Neste mês, começamos o ano com mais energia e vontade para realizar o 

trabalho com os usuários, na perspectiva da redução de danos e dispostos a 

enfrentar o quadro atual de crise financeira do país, que reflete em várias áreas 

da vida, de todo ser humano.   

Iniciamos o monitoramento, com o preenchimento do formulário, com as 

informações dos pernoites, que cada técnica acompanhava.   

   

6.ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

Durante o mês de janeiro o Equipamento do ATITUDE nas ruas esteve nos 

territórios realizando suas atividades específicas. Salientamos a continuidade do 

processo de conhecimento do território e dos usuários pela equipe I, uma vez 

que esta é composta integralmente por profissionais novos no Programa.  

 6.1. Atendimento individual 

Seguem algumas considerações acerca de casos acompanhados 

pelas equipes e que merecem algumas pontuações. 

 No dia 21/01/2016 a equipe II do ATITUDE nas ruas recebeu uma 

solicitação de busca ativa de uma família que se encontrava em situação de rua 

e intensa vulnerabilidade no bairro de Boa Viagem. Na ocasião fomos informados 

se tratar de um jovem usuário de crack, sua companheira que estaria gestante e 

uma criança de aproximadamente dois anos de idade. 

 Ao chegar ao local indicado a equipe percebeu se tratar de uma família 

que já havia sido abordada anteriormente no canal de Setúbal. Nesta primeira 

ocasião, o usuário adotou postura algo arredia, mas concordou em ser 

acompanhado pela equipe no local. Entretanto, nas visitas seguintes ao território 

não localizamos mais a família. 
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 Neste segundo atendimento, o usuário, mais uma vez, adotou postura 

reservada e pouco receptiva enquanto sua companheira mostrava-se mais 

solícita. No diálogo, a usuária nega estar gestante. Estava com duas crianças 

(uma menina de um ano e meio e um menino de seis meses). Relataram que 

têm uma residência alugada na Comunidade do Alto da Bela Vista, no Ibura, e 

que são andarilhos, passando apenas o dia na rua para conseguir dinheiro e que 

à noite retornam pra casa. Informam ainda que não recebem bolsa família. A 

usuária diz ter perdido os documentos e que vai começar a retirá-los. O usuário 

também não tem nenhum documento e diz não poder fazer a retirada dos 

mesmos (se nega a dizer o motivo). 

 Ainda segundo os usuários, eles fazem uso de maconha, álcool e cigarro 

e negam o uso de crack. Durante o atendimento, o usuário refere ainda que eles 

já haviam frequentado o Centro de Acolhimento e Apoio do ATITUDE do Cabo e 

que teve um conflito com outro usuário e que, por este motivo, não quer voltar a 

nenhum serviço do ATITUDE. “O cara já ta desandado na rua aí vai pra um lugar 

que tem gente querendo ser mais braba que o cara. Não dá certo” (sic). 

Identificamos ainda que a usuária é irmã de um outro usuário assistido pelo 

Programa com o qual ambos têm relação negativa.   

 Orientamos os usuários a procurar o CRAS do Ibura que fica próximo ao 

domicílio, para iniciar a retirada das documentações e fazer seu CADUNICO. 

Pactuamos ainda o acompanhamento da família pelo ATITUDE nas ruas, uma 

vez que se negam a comparecer ao CAA. Falamos sobre redução de danos e 

pontuamos estratégias de cuidados. 

 Apontamos como principais desafios deste acompanhamento: a 

localização dos usuários no território (tentamos localizá-los no Ibura sem 

sucesso e realizamos atendimento à mãe da usuária – vínculos fragilizados), a 

construção e manutenção do vínculo, a resignificação da imagem que têm 

atualmente do Programa, o reconhecimento da problemática que enfrentam e a 

sensibilização para os cuidados de si e das crianças. 
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No dia 26.01.2016 foi solicitado uma busca ativa para a Equipe I em 

Brasília Teimosa na instituição Turma do Flau, onde ao chegar logo fomos 

abordados pela freira responsável pela instituição, a mesma nos levou para a 

administração e nos fez um breve relatório com suas palavras sobre o usuário 

A. F. S, a mesma relata estar em condicional por homicídio, a freira também nos 

informa que ele usa SPA (Crack), solicitei então para nos apresentarmos.  

Fizemos uma escuta em particular onde o mesmo em fala diz estar 

nesse meio desde sua adolescência e que já participou de vários homicídios no 

bairro de Brasília Teimosa, que também já foi traficante na mesma localidade e 

que hoje não faz mais uso de nenhum SPA, atualmente é evangélico e está 

trabalhando na Turma do Flau onde demonstrou satisfeito com o seu ofício. 

Apresenta alta estatura, forte, bem vestido e sem semelhanças de uso de 

drogas. 

 Essa busca ativa foi solicitada pela freira, mas na fala do usuário 

percebemos que neste momento o mesmo não se enquadrava no perfil dos 

usuários do ATITUDE, explicamos sobre o programa e realizamos 

encaminhamento ao PSF do Geraldão para tratamento e acompanhamento 

psicológico. 

6.2. Abordagem nas ruas 

 Foram realizadas abordagens de rotina nos territórios acompanhados. As 

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

identificação e sensibilização de novos usuários, os atendimentos aos já 

acompanhados e a divulgação do Programa como um todo. As abordagens 

tiveram como insumos básicos panfletos, água, preservativos e lubrificantes. 

Salientamos ainda que estamos atualmente articulando as ações conjuntas com 

os demais núcleos para o Carnaval. 

       6.3. Mapeamento do território 

Os mapeamentos, que se referem ao reconhecimento do território e 

identificação de equipamentos para possíveis articulações, locais com 

necessidades de ações e intensificação das intervenções das equipes, focou-se 
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nesse momento em localizar os usuários e fortalecer o vínculo com a rede. 

Seguem as localidades mapeadas pelas equipes neste mês: Candeias, Jd. 

Piedade, Dois Carneiros, Monte Verde, Ibura (Milagres e Vila do SESI), Setúbal, 

Barra de Jangada, Ilha de Deus, Afogados (Mercado Público), Jordão, Curado, 

Brasília Teimosa. 

6.4. Articulação com a rede 

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

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

visando articulações e prospectar novas atividades. Articulações realizadas com: 

os CRAS (Praias, Barra de Jangada Cavaleiro, Curado), Estação do Governo 

Presente (Ação de impacto junto com a equipe do Cabo onde realizamos 

apresentações musicais, panfletagem e exposição de materiais feitos pelos 

usuários), Conselho Tutelar 5ª Regional, UPA (Barra de Jangada, Curado, 

Imbiribeira - Serviço Social) CREAS (Cavaleiro), CAPS ADI (Cavaleiro), CAPS 

AD (Imbiribeira), Associação dos moradores da UR 11 (AMUR 11), APAME 

(Vitória), PSF Vila dos Milagres, Comunidade Terapêutica Leão de Judá (Cabo 

de Santo Agostinho). Reunião com todos representantes dos ANR’s de 

Jaboatão, Cabo, Recife e Caruaru juntamente com representantes da Secretaria 

Executiva de Políticas Sobre Drogas para traçar o planejamento das ações para 

o carnaval, e também Reunião no CRAS Praias com demais programas e órgãos 

de Jaboatão para discutir casos e articulação de rede. 

 

 

 

6.5.Palestra/Seminário 

  No Dia 27.01.2016 realizamos Palestra no CRAS Cavaleiro, o público alvo 

foram os responsáveis/ cuidadores de adolescentes e o objetivo era dialogar 

sobre o uso de drogas na adolescência, prevenção, rede de apoio.   

6.6.Ações Integradas de Impacto  
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 Não foram realizadas ações de impacto durante o mês de janeiro. As equipes 

fizeram apenas divulgações mais pontuais. Seguimos articulando ações 

conjuntas (entre as equipes do ANR Jaboatão e também com outros núcleos). 

As equipes apontam para a falta de insumos e número reduzido de profissionais 

para promover ações maiores e mais articuladas.  

7.  DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

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

NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 

 

DAT
A 

ATIVIDA
DE 

LOCA
L 

PARTICIPANT
ES 

PAUTA 
DA 
REUNIÃ
O 

ENCAMINHAMENT
OS 

      

*Não houve Reunião neste período 

 

 

 

 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DAT
A 

LOCAL 
PARTICIPANTE
S 

PAUTA DA REUNIÃO 
ENCAMINHAMENTO
S 

13 

Centro de 
Acolhiment
o e Apoio 
Jaboatão 

10 

Pauta 
administrativa – 
processos diários 
da unidade; 

Discussão dos 
casos em 
acompanhamentos
. 

 

Direcionamento dos 
casos discutidos 

20 
Centro de 
Acolhiment

11 Pauta 
administrativa – 

Direcionamento dos 
casos discutidos 
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o e Apoio 
Jaboatão 

processos diários 
da unidade; 

Discussão dos 
casos em 
acompanhamentos
. 

27 

 

 

 

 

Centro de 
Acolhiment
o e Apoio 
Jaboatão 

13 

 

Pauta 
administrativa – 
processos diários 
da unidade; 

Discussão dos 
casos em 
acompanhamentos
. 

 

Direcionamento dos 
casos discutidos 

     

c. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 

DAT
A 

ATIVIDA
DE 

LOCA
L 

PARTICIPANT
ES 

PAUTA 
DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMEN
TOS 

11-
01 

Seleção 
profission
ais 

IEDE
S 

Coordenadora
s técnicas 
Jaboatão e 
Cabo 

Seleciona

r 

profission

ais 

Iniciar processo de 
contratação 

 

8.DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERALDASAÇÕES REALIZADAS NO 
CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 00 

REUNIÃO INTERSETORIAL 01 

ESTUDO DE CASO 00 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 02 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO COM A EXECUTORA 01 
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TOTAL 04 

 

8.1. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / 

PERNOITES: 

 

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) 

358 901 5 

 

9.DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO E APOIO 
 
TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO  02 00 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 03 

AÇÕES 
META 
MÍNIM
A 

METAS 
EXECUTADAS 

Acolhimento dia (Total de atendimentos no 
mês) 

900 
atend. 
Mês 

901 

Acolhimento Noturno (Pernoites Mês) 

450 
atend. 
Mês 
(15 por 
noite) 

358 

Usuários por Sexo e Faixa Etária 

0 a 
11 

12 a 
17 

18 a 
23 

24 a 
29 

30 a 
40 

41 a 
59 

60 em 
diante 

Não 
informado 

Total Sexo 

0 0 14 18 18 1 0 0 52  

0 1 5 4 3 1 0 0 14 M 

0 1 19 22 21 2 66 0 66 F 
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TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 

12 32 44 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

0 01 01 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

0 0 0 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

Orientação Sexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

60 06 00 66 

Identidade de Gênero 

Travesti Transexual Total 

00 00 00 

 

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

 Cor/Raça Total 

Preta Branca Parda Amarela Indígena Não 

informado 
66 

24 09 31 02 00 00 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
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Situação Socioeconômica Qtd 

SEM RENDA 35 

1/4 SALÁRIO MÍNIMO 07 

1/2 SALÁRIO MÍNIMO 05 

1 SALÁRIO MÍNIMO 10 

2 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

3 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

NÃO INFORMADO 05 

TOTAL 66 

TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Grupos Operativos Meta Mínima - 04 

Grupo Psicólogo 02 

Grupo de Serviço Social 06 

Grupo de Qualidade de Vida 03 

Total 11 

Atendimento Individual Meta Mínima - 50 

Atendimento Assistente Social 223 

Atendimento Psicólogo 137 

Atendimento Qualidade de Vida 95 

Total 455 

AÇÕES 
Meta 
Mínima 

Metas Executadas 

Oficinas 15 09 

Atendimento à Família 50 82 

Grupo Família 4 04 
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TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

Motivação Total 

Crack 63 

Álcool 02 

Maconha 01 

Cocaína 00 

Outros 00 

Total Geral 66 

 

 

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

Tipo Total 

Espontânea 33 

Demanda de Atendimento TOTAL 

Atendimento de Triagem, Acolhimento de novos Usuários e 

Usuários Re-acolhidos 
67 

Atendimento Individual à Família 70 

Visita Domiciliar 0 

Assembleia 4 

Atendimento no Território (em conjunto com o ATITUDE nas 

Ruas) 
--- 

Outros/Quais? 0 

TOTAL GERAL 141 
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Aproximação de rua 00 

ATITUDE nas Ruas 03 

Rede SUAS 09 

Rede SUS 03 

Segurança Pública 00 

Conselho Tutelar 00 

Ministério Público 00 

Mídia 00 

Outro Usuário 16 

Outra Origem  02 

0800 (OUVIDORIA) 00 

Poder Judiciário 00 

Total Geral 66 

 

 

 

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

 

Áreas Integradas de 

Segurança 

Quantidade 

AIS 01 02 

AIS 02 01 

AIS 03 14 

AIS 04 09 

AIS 05 00 

AIS 06 35 

AIS 08 05 

AIS 09 00 

AIS 10 00 

AIS 11 00 

AIS 14 00 

Total Geral 66 
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TABELA X - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 00 

AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO 03 

AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL 0 

AFASTAMENTO USO DE DROGAS 00 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 01 

OUTROS  00 

TOTAL 04 

TABELAXI – POTENCIAL DE RISCO      

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 40 

NÃO 26 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 66 

 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 45 

NÃO 21 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 66 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 52 

NÃO 14 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 66 
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TABELAXII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 REDE SUAS QUANT. 

CRAS 01 

CREAS 03 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO DE RUA 

07 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 01 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 01 

CONSELHO TUTELAR 00 

CENTRO DA JUVENTUDE 00 

OUTROS  01 

TOTAL 14 

  

REDE SUS QUANT. 

NASF 0 

PSF/UBS 1 

CTA 4 

CAPS II 0 

CAPS III 0 

CAPS Adi 0 

CAPS AD 18 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 0 

POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 0 

HOSPITAL GERAL 9 

UPA 13 

OUTROS  1 

TOTAL 46 

  

 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 04 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

http://www.institutoensinar.org/


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

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

www.institutoensinar.org 

AGÊNCIA DO TRABALHO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 05 

INSS 00 

ONG 00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

OUTROS  00 

TOTAL 09 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 0 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 0 

TRABALHO INFORMAL 0 

TRABALHO FORMAL 0 

OUTROS 0 

TOTAL 0 

 

 

 

 

 

10. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS 

 
 
 

AÇÕES 
META 
MÍNIMA 

METAS EXECUTADAS 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 0 

ABORDAGENNAS RUAS (PESSOAS) 600 0 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 0 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 0 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 9 0 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 9 0 
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11.CONSIDERAÇÃOESFINAIS 

Neste mês, a Supervisão dedicou-se a discutir e refletir sobre a importância dos 

registros técnicos, evolução nas pastas dos usuários durante todo o processo de 

acompanhamento, reforçando não só apenas os registros dos Tr’s, mas também dos 

educadores sociais.   

Refletimos sobre alguns casos de agressão verbal e ameaças a equipe referidas 

por usuários acompanhados no CAA e juntos repensamos algumas estratégias para 

minimizar e/ou sanar essa situação. Discutimos sobre a condução dos grupos e 

atividades do Centro e que forma podemos torná-lo mais atrativo.   

No turno da noite, a supervisão iniciou o acompanhamento das práticas da 

equipe uma vez na semana de forma presencial, 

07, 14, 21 e 28/10 – Reunião Técnica onde discutimos as relações profissionais 

e a relação da equipe, assim como as discussões de casos e seus possíveis 

encaminhamentos.  

07/10 – Reunião com os educadores sociais.  

09/10 – Reunião com a equipe da cozinha. 

15/10 – Festa de encerramento do Paulo Freire.  

26/10– Reunião no CEPAD com Alexandre Cardoso.   

 

 Estamos ao máximo nos empenhado para alinhar a pratica dos profissionais e 

de núcleo. Realizando reuniões setoriais e discutindo sempre as nossas práticas. 

AÇÕES 
METAS EXTRAS 

EXECUTADAS 

BUSCA ATIVA 0 

VISITA DOMICILIAR 0 

ABORDAGEM DE RUA 0 

REUNIÕES 01 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 0 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 0 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 0 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 0 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 0 

OUTRAS AÇÕES 0 

AÇÕES INTEGRADAS E DE 
IMPACTO REALIZADAS 

0 

TOTAL 
01 
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Sentimos a necessidade de estreitar a relação com a polícia militar, fato este que já se 

deu início por alguns contatos realizados por telefone. 

 Temos trabalhado com a equipe a questão dos encaminhamentos para a rede 

sócio assistencial. 

 Estamos com um vínculo muito bom com a executora e Secretaria, o que nos 

traz resolutividade. 

 
 
Manassés Manoel dos Santos 
Diretor Presidente 

 

12. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO  

 NÚCLEO: Jaboatão                 MÊS/ANO: Janeiro/ 2016 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

Acolhimento Intensivo durante o mês de Janeiro. Trata-se de uma estratégia de 
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dar visibilidade ao cotidiano de trabalho e, assim, suscitar reflexões sobre a 

prática profissional, qualificando o serviço ofertado.  

 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

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

Guararapes. 

Telefones de contato: 3468-0058 / 989235524 

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

Executora: IEDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA MONALISA ALVES ACIOLI LINS 

SUPERVISÃO JEANE DOS SANTOS TONÉO 

TÉCNICASOCIAL EM 
PSICOLOGIA 

CRISTINA CHAGAS PATRIOTA 

TÉCNICASOCIAL EM 
PSICOLOGIA 

DENISE DE FARO FERNANDES 

TÉCNICA SOCIAL EM 
SERVIÇO SOCIAL 

LAIS BOTELHO 

TÉCNICO EM QUALIDADE 
DE VIDA 

ROSALIA E. DA SILVA 

CUIDADORA CRISTIANE LINS DE LIRA 
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CUIDADORA IVANEIDE MARIA DOS SANTOS 

EDUCADORA SOCIAL MARCIA MARIA DE OLIVEIRA 

EDUCADOR SOCIAL CRISTIANO JOSÉ DA SILVA 

EDUCADORA SOCIAL 
DAYANE PATRICIA BOYER OLIVEIRA DE 

MORAES 

EDUCADORA SOCIAL PAULA FERNANDA NUNES 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

GLECIA REIS DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLAUDIA XAVIER DE OLIVEIRA BEZERRA 

AUXILIAR DE COZINHA MARIA JOSE DOS SANTOS DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLÁUDIA LIMA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS 

MOTORISTA ERIVAN LIRA DO NASCIMENTO 

MOTORISTA ERISVALDO MENDES 

VIGIA JOSÉ ALVES BARBOSA IRMAO 

VIGIA SILVIO GOMES DA SILVA 

VIGIA JADILSON RAMOS DE FREITAS 

VIGIA JONES GOVEIA DA SILVA 

 

4. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 

 

FUNÇÃO NOME 

TÉCNICA SOCIAL EM SERVIÇO 
SOCIAL 

MIRTES LOPES 

MOTORISTA JANDILSON FLORENTINO 

 

 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO 

6:30 às 
7:00 

Acordar Acordar Acordar Acordar Acordar 
Acordar 
7h30min às 
08h 

Acordar 
7h30min às 
08h 

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

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

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

Café da 
manhã 
08h às 9h 
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5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 
1. GRUPOS 

1.1. GRUPO DESPERTAR  

Facilitadoras: Denise de Faro Fernandes e Cristina Chagas 

Objetivo Geral: Trabalhar temáticas referentes à motivação e incentivo aos 

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

a reflexão sobre experiências singulares e coletivas. 

9h às 10h 

Grupo 
Despertar 
Téc. Social em 
Psicologia - 
Denise 
 

Grupo 
Expressão 
Téc. Social em 
Psicologia. 
Cristina. 

 
OFICINA DE 
CULINÁRIA 
Facilitadora 
Patrícia 
9h às 10h 

Grupo Despertar 
Téc. Social em 
Psicologia - 
Denise 

Grupo 
Prevenção 
Téc. Social em 
Psicologia - 
Denise. 

Visitas 
09n às 12h 

Visitas 
9h às 12h 

OFICINA COM 
EDUCADOR - 2 

Assembléia 

8h30às 9h30 

Reunião Técnica 

Das 9h às 12h 
10h às 
10:30 

Horário livre Horário livre Horário livre 

Horário Livre 
10:30 às 
11:30 

MUTIRÃO 
Técnico Social, 
Educador e 
Lucicleide – 
ASG. 

Grupo UR e 
Atendimento 
Individual 

OFICINA DE 
CULINÁRIA 
Facilitadora 
Patrícia 
10h15 às 12h 

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

Grupo UR e 
Atendimento 
Individual 

12h às 
13h 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

13h às 
14:00 

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

15h às 
15:30h 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

15:30 às 
16:30h 

 
OFICINA COM 
EDUCADOR - 1. 
 

Grupo UR e 
Atendimento 
Individual 

Horário Livre 

 
Reunião de 
Família 
Técnica Social 

Horário Livre 

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

Visitas       
14h às 17h 

16:45h às 
17:45h 

 
Grupo 
CidadaniaTéc.S
ocial em Serviço 
Social – Laís 

Grupo 
Qualidade de 
Vida 
Téc. Qualidade 
de Vida - Rosalia 

 
OFICINA COM 
EDUCADOR - 1. 

Horário Livre 

ATIVIDADE 
EXTERNA 
Futebol da Praia 
EDUCADOR 
15h30 às 17h 

Horário Livre 

18h às 
19h 

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

19h às 
21h 

Grupo 
Comissões 
 
20h ás 21h 

Horário Livre Horário Livre 

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

Horário Livre 
Horário 
Livre 

Horário Livre 

21h ás 
21:30h 

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

21:30 às 
22:50h 

Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre 

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

Horário 
Livre 

Horário Livre 

23h Recolher Recolher Recolher Recolher 
Recolher 
00:00 

Recolher 
00:00 

Recolher 
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Data: 04/01/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Neste grupo foi feita uma roda de conversa para refletir 

com os participantes sobre a necessidade de realizar a higiene deste 

equipamento, bem como a própria higiene pessoal. Essa inicialização foi para 

antecipar o assunto do mutirão de limpeza realizado sempre nas segundas-

feiras. Sinalizou-se a importância de todos que estivessem no dispositivo 

deveriam se engajar nessa atividade, levando em consideração que se trata de 

um espaço coletivo. Após essa fala, cada participante pode colocar-se diante 

dos demais. 

Objetivo: Trabalhar a importância e necessidade da higiene e preservação do 

espaço coletivo.   

Ferramenta metodológica: Roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários se colocaram ativamente nesta roda de conversa e se 

prontificaram a melhorar o funcionamento do mutirão, favorecendo assim a todo 

o grupo. 

 

Data: 07/01/2015 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Neste grupo a atividade realizada dialogar com os 

participantes sobre os furtos ocorridos e refletir sobre a participação nos grupos 

e oficinas. Iniciamos com uma roda de conversa, sensibilizando sobre os furtos 

de pertences e trazendo o diálogo sobre estratégias para inibir tais situações. 

Além do processo educativo diário, estratégia prática foi pensada (trabalhada 

ainda em assembleia), visando não apenas, mas também, essa finalidade: os 

armários para guardar os pertences seriam realocados para a parte inferior da 

Unidade. Essa medida foi discutida em reunião de equipe, levando em 

consideração que, além dessa situação, a mudança do local dos armários 

diminuiria problemáticas causadas pelo barulho, seria positivo para a questão da 

circulação da ventilação, deixaria o ambiente do dormitório mais bonito e traria 

uma melhor visão do local. Após essa conversa, foi iniciada uma reflexão sobre 
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a falta de interesse de alguns usuários em participar das atividades promovidas 

por este equipamento. Os usuários puderam falar sobre o sentimento diante de 

alguns grupos e oficinas e foi proposto que trouxessem sugestões para que a 

programação de atividades pudesse ser reformulada, agradando e atraindo 

assim a maioria.  

Objetivo: Refletir sobre as atividades realizadas e situações problema.  

Ferramenta metodológica: Roda de Conversa. 

Avaliação: Os usuários ficaram satisfeitos com a decisão de mudança dos 

armários e se prontificaram a pensar em grupos e temas que gostariam de 

trabalhar neste equipamento. 

 

Data: 14/01/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Nesse encontro contamos com a participação da equipe 

do Programa Reduz – do Município de Jaboatão, baseado na redução de riscos 

e Política de Redução de Danos, que realiza atendimento humanizado às 

pessoas que apresentam problemas decorrentes do uso de drogas licitas ou 

ilícitas. Os profissionais iniciaram o grupo informado aos usuários como funciona 

o Reduz. Em seguida, foram esclarecidas dúvidas que os usuários tinham sobre 

o Programa supracitado. Após esse primeiro momento, trabalhamos sobre a 

questão das ligações. Foi discutido que os dias de realização e recebimento de 

ligações neste serviço seriam dias fixos, sendo eles nas terças e sextas-feiras, 

tendo cada ligação duração de três minutos. Essa medida foi tomada porque a 

equipe percebeu que alguns usuários estavam recebendo várias ligações por dia 

e que esse fato dificultava que eles pudessem olhar para si mesmos e para seu 

planejamento de PIA, além da família não se implicar em estar presente 

fisicamente. Sem contar que a quantidade extravagante de ligações, atrapalhava 

o desenvolvimento das atividades do Serviço. Em seguida, discutimos que, as 

saídas, em dia de mutirão, com exceção das urgências, seriam colocadas para 

horário pós-mutirão, promovendo assim uma maior participação de todos nessa 

atividade. 
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Objetivo: Apresentar o Programa Reduz e discutir sobre logística das ligações 

e dias de mutirão. 

Ferramenta metodológica: Roda de conversa.  

Avaliação: Os participantes ficaram animados com o Programa Reduz, por 

poderem contar com mais um Serviço destinado a dependentes químicos. 

Necessário ressaltar que os usuários não simpatizaram muito com a medida de 

dias fixos para realizar e receber ligações, mas compreenderam que essa 

decisão contribui com suas organizações e planejamentos de PIAs. 

  

Data: 18/01/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Conversa sobre demandas da rotina no espaço. Foi 

realizada sensibilização quanto à limpeza dos banheiros, quartos e outras áreas 

de convivência, pois isso diz sobre o compromisso assumido com o espaço 

coletivo. Pontuou-se sobre a questão da utilização do varal de forma consciente, 

pois as roupas permanecem por muito tempo penduradas. Ainda, informamos 

que a bomba d’água só poderá ser manuseada pela equipe, devido aos diversos 

problemas que tem apresentado. Finalizando, foi refletido sobre a ausência dos 

usuários nos grupos, refletindo que a participação auxilia no seu processo de 

cuidado. 

Objetivo: Trabalhar demandas da rotina no espaço. 

Ferramenta metodológica: Roda de conversa. 

Avaliação: O grupo se manteve coeso quanto ao desejo em cooperar, 

concordando que algumas práticas de desleixo com o autocuidado e com o 

cuidado com o local de convivência, devem ser modificadas.   

 

Data: 25/01/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Foi estimulada a autoexpressão dos usuários, sobre 

questões do dia a dia dentro do Centro, principalmente o compromisso com a 

higienização do espaço e maneiras de resolver problemas emergentes. 
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Objetivo: Estimular o trabalho em equipe, favorecendo o entrosamento nas 

relações interpessoais.  

Ferramenta metodológica: Roda de Conversa. 

Avaliação: Os participantes trouxeram, novamente, o incômodo diante do 

descaso de alguns usuários que usam os banheiros e quartos, não se implicando 

com a limpeza. Foram trazidos nomes de pessoas que saem para trabalhar logo 

cedo e não colaboram dia nenhum com essa atividade. Foi orientado que os 

mesmos deverão realizar nos dias de folga e que os acordos devem ser 

construídos junto com a Técnica de Referência. 

 

Data: 28/01/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Apresentação do vídeo “Gerenciamento de Tempo” (fonte: 

YouTube). A proposta foi refletir com os usuários sobre como aproveitar melhor 

seu tempo neste equipamento, evitando desperdiçá-lo. Pontuou-se que muitas 

vezes os usuários chegam cheios de objetivos a cumprir e vão postergando-os 

ao invés de dar seguimento e, por isso, muitas vezes o tempo proposto 

inicialmente, de seis meses, torna-se pequeno e faz-se necessário estendê-lo. 

Objetivo: Refletir sobre como gerenciar o tempo neste equipamento. 

Ferramentas metodológicas: Apresentação de vídeo e Roda de conversa.  

Avaliação: Os participantes pontuaram que muitas vezes ao ingressar nesse 

espaço relaxam por acreditar que possuem muito tempo e que isso os atrapalha. 

Se comprometeram a tentar dar andamento aos eixos de seu PIA e a encurtar o 

tempo nesse Serviço. Ficaram um pouco cabisbaixos/pensativos com o vídeo 

apresentado porque perceberam que se colocam muitas vezes nessa 

movimentação de postergação.  

 

1.2 GRUPO DE USUÁRIOS DE REFERÊNCIA (UR’s)  

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

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

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

Além disso, tratar questões relacionadas às famílias e convivências no espaço. 
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Data: 12/01/2016 

Facilitadora: Laís Botelho 

Atividade realizada: Roda de conversa sobre a proposta de reconfiguração dos 

grupos e levantamento de sugestões de novos grupos e temas.  

Objetivo: Rediscutir a atual configuração dos grupos e refletir sobre a pouca 

participação dos UR’s nas atividades do Centro de Acolhimento Intensivo. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os UR’s trouxeram diversas questões relativas a forma de realização 

dos grupos, dentre estas, avaliou como negativa a ausência de uma ata de 

freqüência. Contudo, foram esclarecidos de que a equipe tem ciência da 

presença deles nos grupos, registrada no livro de grupos. Trouxeram algumas 

questões como atividades no plantão noturno e roda de conversa nos finais de 

semana. Relataram não ter interesse no Grupo Família justamente pela contínua 

ausência de familiares. Foram comunicados de que iríamos rever a programação 

dos grupos. 

 

Data: 15/01/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Realizado o diálogo sobre o cumprimento dos horários de 

retorno ao Espaço, o consumo de drogas dentro do Centro de Acolhimento 

Intensivo (com exceção do tabaco). 

Objetivo: Favorecer a reflexão sobre pontos do Acordo de Convivência.  

Ferramenta metodológica: Roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes mostraram compreensão dos conteúdos trazidos, 

evidenciando concordarem que é preciso ter organização/cumprimento nos 

planejamentos feitos, os quais servirão para a própria vida. Grupo motivado e 

integrado. 

 

Data: 18/01/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 
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Atividade realizada: Nesse encontro refletiu-se com os usuários sobre a 

necessidade de cumprir com as pactuações feitas no PIA. Os participantes 

conversaram um pouco sobre essa dificuldade em seguir com o planejamento e 

dentro do grupo se prontificaram a tentar seguir com os encaminhamentos. Foi 

sinalizado que essa organização irá ajudá-los quando estiverem fora do 

Intensivo. Nesse grupo, conversamos também sobre a importância de verificar 

sempre, antes das saídas, se é o seu dia de limpeza do dormitório e banheiro. 

Caso seja, deverá ser feita a higiene antes de deixar este dispositivo, ou caso 

necessite sair com urgência, deverá articular a troca do dia de limpeza com 

algum colega. Ao final, cada participante pôde revelar como estava se sentindo 

neste espaço.  

Objetivo: Conversar, com os usuários, sobre o PIA e limpeza do dormitório e 

banheiro.  

Ferramenta metodológica: Roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários pontuam que grupos com um número menor de 

participantes é melhor, pois conseguem colocar-se com maior facilidade diante 

dos demais. Sinalizando, assim, como positivo o momento. 

 

Data: 21/01/2016 

Facilitadora: Laís Botelho 

Atividade Realizada: Roda de conversa sobre os novos horários de entrega dos 

kits e sobre mudanças na dinâmica da cozinha (os UR’s que saem até às 7hs, 

deverão lanchar ainda durante o horário do plantão noturno). Caso passem das 

7hs, deverão aguardar o horário normal do café da manhã. Também foram 

comunicados sobre o período de férias da técnica de referência.  

Objetivo: Reforçar a necessidade de cumprir as regras do Espaço após as 

reformulações de horário, contribuindo com a dinâmica do Serviço. Comunicá-

los, ainda, sobre as férias da técnica de referência e sobre a chegada de uma 

assistente social ferista.  

Ferramenta metodológica: Roda de conversa. 

Avaliação: O grupo comprometeu-se a colaborar com o cumprimento dos 

horários.  
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1.3 GRUPO FAMÍLIA 

Facilitadoras: Cristina Chagas e Laís Botelho. 

Objetivo Geral: Favorecer o processo de integração entre Família e Usuários 

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

qualidade de vida.    

Facilitadoras: Cristina Chagas e Laís Botelho 

Data: 07/01/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Foi exibido o vídeo: “Fuga do Moinho”, um desenho 

animado sem falas, criado por Börge Ring, que traz, por linguagem figurada, 

sobre a problemática da dependência. O vídeo favoreceu a reflexão sobre o 

adoecimento familiar no contexto da dependência química. 

Objetivo: Refletir sobre o processo de adoecimento na relação da família com o 

usuário de drogas. 

Ferramentas metodológicas: TV, vídeo, Pendrive. 

Avaliação: Os usuários trouxeram experiências pessoais sobre o início do 

consumo de drogas, o sofrimento de suas famílias e o rompimento dos vínculos 

afetivos.   

 

Data: 14/01/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Exibido o filme: “Era uma vez uma família”, no qual expõe 

situação de família de pais separados, novas configurações familiares e sobre a 

educação dos filhos.  O curta-metragem é em formato de desenho animado sem 

falas e mostra a história dos desafios cotidianos que uma família enfrenta na 

criação e educação dos filhos. Assim, foi discutido sobre as crenças, opiniões e 

atitudes que os adultos apresentam diante do castigo físico e humilhante, 

convidando os usuários a olhar a criança como um sujeito de direitos. 

Sensibilizando-os sobre as conseqüências de uma educação pautada na 

violência e, especialmente, destacando a relevância que uma relação baseada 
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no respeito e no diálogo tem para a educação e o desenvolvimento de crianças 

e adolescentes.  

Objetivo: Trabalhar a reflexão e identificação de novas configurações de família 

e tipos de relacionamentos construídos. 

Ferramentas metodológicas: DVD e TV. 

Avaliação: Os usuários trouxeram experiências de suas histórias de vida, a 

perda da referência familiar e os rompimentos dos vínculos.  

 

Data: 21/01/2016 

Facilitadora: Laís Botelho 

Atividade realizada: Trabalhada a temática “Estatuto da Família”, focando a 

leitura do texto “uma lei pode determinar o que significa família?” e roda de 

conversa sobre a atual proposta em votação no Congresso Nacional sobre o 

Estatuto da Família. 

Objetivo: Expor a proposta da discussão de Família trazida pelo Estatuto da 

Família e reafirmar a existência de diversas configurações familiares que não 

são contempladas por esta lei.  

Ferramentas metodológicas: Texto e roda de conversa. 

Avaliação: Alguns usuários consideraram o Estatuto um avanço, pois relataram 

que o conceito de Família deve ser o modelo tradicional adotado pela 

Constituição Federal de 88 – a união de homem, mulher e filhos -, outros 

conseguiram refletir de forma mais crítica sobre as novas configurações 

familiares e posicionaram-se de forma negativa a esta legislação. Em alguns 

momentos, durante o debate, os usuários tiveram pequenos conflitos em 

decorrência do choque de ideias, porém, com a intervenção da equipe, 

conseguiram retomar o diálogo de forma tranquila.  

 

Data: 28/01/2016  

Facilitadora: Laís Botelho.  

Atividade realizada: Trabalhada a temática “Codependência”, em roda de 

conversa, focando sobre o processo de codependência familiar no contexto da 

dependência química. 
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Objetivo: Refletir sobre o impacto do uso de drogas e da dependência química 

no contexto familiar. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa e texto. 

Avaliação: Tivemos a participação de um familiar, o Sr. José Luiz, tio de um 

usuário do Serviço, que contribuiu bastante com o debate, pontuando aspectos 

do processo de Codependência em sua família. Os demais usuários também 

contribuíram trazendo suas experiências de vida, tornando a troca ainda mais 

rica.  

1.4 GRUPO CIDADANIA 

Facilitadora: Laís Botelho 

Objetivo Geral: Trabalhar temas que abordemos valores sociais que 

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

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

na formação do processo de autonomia dos usuários.  

 

Data: 04/01/2016 

Justificativa: Não houve grupo Cidadania nesta data em função da realização 

de uma oficina em espaço fora do Centro Acolhimento Intensivo de Intensivo.  

 

Data: 11/01/2016 

Atividade Realizada: Apresentação do vídeo “Um teste de caráter” e um vídeo 

lúdico sobre comportamentos corruptos (fontes: YouTube). Ambos objetivam 

promover reflexão sobre a importância de ter posturas éticas para manutenção 

do bem estar coletivo. Também foi realizada a leitura da fábula “Uma pescaria 

inesquecível”. A história valoriza a forma como é possível fazermos as coisas 

certas sem ludibriar as regras. 

Objetivo: Trabalhar a importância do exercício da ética para o bem estar da 

coletividade. 

Ferramentas metodológicas: Texto, técnica das bexigas suspensas e TV. 

Avaliação: Os usuários participaram ativamente da técnica de grupo utilizada e 

trouxeram situações do cotidiano relacionadas a posturas que precisam ser 

modificadas para uma efetiva mudança de vida.  
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Data: 18/01/2016 

Atividade realizada: Apresentação do vídeo “Programa de Qualificação 

Profissional – como se preparar para o mercado de trabalho”, vídeo educativo 

da Miração Filmes Produtora. O projeto é uma parceria entre a Fundação Padre 

Anchieta, a SERT e o Ministério do Trabalho e Emprego e é direcionado a 

desempregados, pessoas em risco de perder o emprego e empreendedores. 

Também foi apresentada e a comédia “Entrevista com estagiário”, do humorista 

Murilo Gun, feito para a Campanha Fazer Diferente. Com ambos, foi trabalhada 

a temática Qualificação Profissional. 

Objetivo: Estimular reflexão sobre a necessidade de uma formação profissional 

para que os UR’s possam aprimorar suas habilidades para executar funções 

específicas demandadas pelo mercado de trabalho.  

Ferramentas metodológicas: TV e roda de conversa. 

Avaliação: Quando foram apresentados ao tema, os usuários demonstraram 

grande interesse, haja vista a recente oferta de cursos de qualificação 

profissional pelo PRONATEC. A importância de investir na escolaridade também 

foi pauta de debate. Os UR’s sinalizaram ainda a necessidade de organizar bem 

o currículo e portar-se adequadamente nas entrevistas.  

 

Data: 25/01/2016 

Atividade realizada: Apresentação do documentário da Globo News sobre 

Mahatma Gandhi em alusão ao dia da Resistência Não Violenta, comemorado 

no dia 20 de Fevereiro. 

Objetivo: Refletir sobre as lutas dos movimentos pacifistas como estratégias de 

mobilização social. 

Avaliação: Os usuários contribuíram bastante com o debate, porém, relataram 

não conceber uma ação transformadora sem violência, conforme realizada por 

Gandhi. Foi trabalhada a construção de algumas estratégias de resolução de 

conflitos com base no diálogo, exercitando a serenidade e a inteligência.  

 

1.5 GRUPO EXPRESSÃO: 
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Facilitadora: Cristina Chagas 

Objetivo geral: Trabalhar o repensar sobre valores, significados, importância do 

planejamento, resgates e sobre o processo de cuidado como um todo; incluindo 

as relações familiares, sociais e produtivas. 

 

Data: 05/01/2016 

Atividade realizada: Solicitado a cada participante que pensassem em um 

sonho, escrevessem num pedaço de papel e colocassem dentro de um balão a 

ser inflado. Em seguida, foi entregue a eles um palito e pedido que protegessem 

seu sonho. 

Objetivo: Evidenciar que devemos ajudar às pessoas a conquistarem seus 

sonhos e não destruí-los.  

Ferramentas metodológicas: Balões de festa, papel e lápis.   

Avaliação: A maioria dos participantes não conseguiu proteger seus balões, 

preocupando-se em perfurar o do colega. Daí foi feita uma reflexão sobre 

quantas vezes destruímos os sonhos de outras pessoas por descuido, por falta 

de apoio, inveja ou outras razões. Também, foi trabalhada a questão da falta de 

manutenção do foco em seus próprios sonhos. Grupo motivado, descontraído e 

interessado durante toda a técnica.  

 

Data: 12/01/2016   

Atividade realizada: Foram mostradas diversas fotos feitas dos usuários desde 

o início do Programa nas atividades internas e externas. 

Objetivo: Favorecer a percepção e estimular a reflexão sobre o processo de 

evolução e retrocesso ao se verem e os colegas em fotos retiradas de eventos, 

festas comemorativas e passeios realizados. 

Ferramentas metodológicas: TV, pendrive e fotos retiradas de arquivos. 

Avaliação: Os usuários identificaram outros usuários de convivência nas ruas e 

de dentro do Intensivo, fizeram comentários de modo descontraído e, por vezes, 

crítico sobre situações onde existiram retrocessos e evoluções. Alguns se 

identificaram, falando de outros momentos de convivência neste espaço e do 
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desejo em mudança. Vale salientar que, o tema deste grupo foi sugestão deles. 

Observamos um clima de interação e motivação entre os participantes. 

 

Data: 19/01/2015 

Atividade realizada: Foi exibido o filme: “O problema não é meu” (fonte: 

YouTube), no qual direcionou a estimulação do repensar a responsabilização 

sobre o cuidado consigo e com o espaço de convivência, a higienização e 

organização. 

Objetivo: Estimular a reflexão sobre a responsabilidade individual diante de 

fatos vivenciados num ambiente coletivo e sobre sua própria vida.  

Ferramentas metodológicas: TV, pendrive e vídeo. 

Avaliação: Os usuários trouxeram situações da rotina dentro da casa, onde há 

pessoas que não querem cooperar com a limpeza, tentam mexer na bomba 

d’água sem permissão, não participam do mutirão de limpeza, dentre outras 

situações. Pontuada a necessidade de se pensar em solucionar os problemas, 

para que possa favorecer o bem estar da coletividade. 

Data: 26/01/2016 

Atividade realizada: Foi exposto o vídeo: “A história do carnaval e do Frevo” 

(fonte:YouTube), nos quais foram enfatizadas questões históricas, sociais e 

comportamentais dessas temáticas. 

Objetivo: Favorecer a reflexão sobre as lembranças da festividade de carnaval 

na vida dos usuários, aspectos positivos e negativos, como o planejamento para 

o momento atual. 

Ferramentas metodológicas: Datashow e pendrive. 

Avaliação: Os participantes falaram da violência presente em larga escala 

durante o carnaval, do consumo abusivo de drogas e a necessidade de proteção 

dentro de estratégias da Política de Redução de Danos. O grupo se mostrou 

motivado, falando de seus projetos de como lidar com esta época. 

 

1.6 GRUPO PREVENÇÃO DE RECAÍDAS 

Facilitadora: Denise Faro Fernandes 
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Objetivo Geral: Provocar e sensibilizar os usuários sobre a importância de 

trabalhar e adotar estratégias de prevenção de recaída, objetivando evitar lapsos 

ou recaídas. 

 

Data: 08/01/2016 

Atividade realizada: Neste encontro, foi feito um questionamento aos 

participantes: “qual o motivo de entrar no serviço portando drogas? ”. Essa 

pergunta surgiu mediante vários relatos de uso de droga no Serviço, acarretando 

em desligamentos de cinco usuários por uso de maconha no equipamento.  Foi 

pontuado que a equipe deste Programa não proíbe ou condena o uso de drogas, 

que acreditamos que o uso de drogas é um direito de escolha e que a partir de 

tal escolha trabalhamos com cada usuário a Política de Redução de Danos. Foi 

frisado que, o uso de drogas somente não é permitido nesta unidade e que 

saídas para uso, sendo consciente e planejado, são possíveis de serem 

trabalhadas no PIA. À medida que os usuários foram se colocando, ficou 

evidente que o uso de drogas no Serviço acontece unicamente como 

necessidade de transgressão e de quebra de regras. Por fim, refletimos sobre a 

importância deste espaço coletivo, que deveria ser um espaço provocador de 

mudanças e não um espaço para transgredir.  

Objetivo: Refletir sobre a “razão do uso de drogas neste espaço”. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários demonstraram vergonha mediante os comportamentos 

que os colegas desligados do Serviço vinham apresentando e se 

disponibilizaram a cuidar melhor um do outro, a fim de evitar que esse tipo de 

comportamento volte a acontecer. 

 

Data: 29/01/2016 

Atividade realizada: Neste encontro, foi apresentado para os participantes o 

texto “A Política de Redução de Danos no Brasil e os direitos fundamentais do 

homem”. O referido traz a dependência química a partir de três olhares: saúde, 

justiça e religião e propõe um quarto olhar, sendo este dentro da RD – Redução 
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de Danos, que é um olhar mais voltado para a cidadania. Foi feita uma 

apresentação em PowerPoint e em seguida aberta uma roda de conversa.  

Objetivo: Refletir sobre a Política de Redução de Danos, partindo dos olhares 

da saúde, justiça e religião. 

Ferramentas metodológicas: Data Show e roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes aproveitaram para retirar dúvidas sobre de que 

maneira poderiam usar a redução de danos no seu cotidiano. Importante 

destacar que, muitos revelaram que tem tido dificuldade em seguir esta política, 

posicionando-se inclusive como talvez necessário se submeter apenas à prática 

da abstinência. O que revela um desconhecimento mais aprofundado sobre o 

tema, entendendo a RD apenas como estratégia de substituição.  

1.7 GRUPO QUALIDADE DE VIDA 

Facilitadora: Rosalia E. Silva 

Objetivo: Estimular os participantes a reflexão acerca da qualidade e estilo de 

vida, motivando o exercício de hábitos saudáveis, valorizando assim a promoção 

da saúde e a prevenção de doenças / agravos. 

Data: 05/01/16 

Atividade realizada: O tema abordado foi Hanseníase. O grupo iniciou-se com 

um apanhado dos conhecimentos prévios dos usuários sobre a doença. Doença 

está causada por uma bactéria (bacilo de hansen). Alguns puderam trazer o que 

sabiam ou ouviram falar acerca da temática. Com isso, fomos desmistificando o 

grande preconceito/estigma ainda existente com relação à hanseníase. 

Historiamos um pouco da doença, pois é uma das doenças infectocontagiosa 

mais antiga de que se têm notícias. Falamos da forma de transmissão e 

desenvolvimento da doença e dos sinais e sintomas. Discutimos os meios de 

diagnósticos/exames para detectar a hanseníase, assim como o tratamento, 

frisando a importância em concluir todo o tratamento que leva de seis meses até 

um ano a depender se a pessoa infectada é paucibacilar ou multibacilar, 

respectivamente. E, não deixamos de falar sobre sua prevenção. No 
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desenvolvimento do grupo foram exibidos vídeos onde se traziam mais 

informações sobre a hanseníase.  

Objetivo: Levar de forma dinâmica e simples informações acerca da hanseníase 

e da importância de um diagnóstico precoce para evitar as complicações.   

Ferramentas metodológicas: Notebook, data show e vídeos.  

Avaliação: A maioria dos usuários interagiu de forma ativa no grupo. Eles 

trouxeram seus conhecimentos onde pudemos discutir e trabalhar alguns mitos. 

É válido estacar que lhes chamou a atenção os relatos (que constavam nos 

vídeos) de brasileiros que foram tirados de suas famílias, trabalhos e colocadas 

em asilos; e de crianças que ficaram órfãs de pais vivos (os chamados filhos da 

hanseníase), pois por esses pais terem a doença, essas crianças assim que 

nasciam eram postas em orfanatos e não mais tinham contato com seus 

genitores. Nessa época, até metade dos anos 80, ainda não se tinha tratamento 

para a doença e as pessoas eram condenadas, obrigadas e viverem em asilos. 

Porém nos anos 80, descobriram a cura para a doença e em 86 começou a 

produção e distribuição do antibiótico para tal. 

 

Data: 12/01/16 

Atividade realizada: O grupo iniciou-se com uma discussão do que os usuários 

entendem por higiene. Historiamos um pouco da evolução dos hábitos de higiene 

no Brasil. A partir das falas, fomos trabalhando os vários tipos de higiene: higiene 

corporal, das mãos, cabelos, roupas, calçados. Discutimos a importância desses 

tipos de higiene para a nossa qualidade de vida, pois o simples ato de lavar as 

mãos ao sair do banheiro e antes das refeições já nos protege de uma série de 

doenças, principalmente as intestinais. Foi realizada a demonstração da 

lavagem correta das mãos. Foram exibidos vídeos com informações práticas 

desses tipos de higiene. 

Objetivo: Trabalhar com os UR’s a importância dos vários tipos de higiene para 

uma maior qualidade de vida. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, notebook e vídeos. 

Avaliação: Houve a participação ativa de vários usuários e os mesmos 

trouxeram seus relatos com relação a suas formas de higiene. Falaram de 
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experiências anteriores e discorreram que muitas vezes quando estão na rua até 

perdem essa noção. 

 

Data: 19/01/16 

Atividade Realizada: Continuamos com a temática da semana passada 

(higiene). Neste grupo discutimos: as doenças causadas pela falta de higiene 

corporal, por exemplo: dermatoses, foliculites, impertigo, larva geográfica, 

micose de praia e pé de atleta. Abortamos sobre a higiene Bucal, mostrando - 

na prática - a forma correta da escovação dos dentes. Frisamos quanto o que 

pode ser gerado quando da não ou má escovação: como cárie, tártaro e até a 

perda do dente. Ainda, conversamos sobre bruxismo e gengivite. Conversamos 

também quanto à importância da higiene íntima masculina e feminina. Além 

disso, discutimos a respeito da higiene ambiental e alimentar. Com relação a 

esta última, detalhamos algumas formas de higienização dos alimentos, 

principalmente frutas e verduras e, debatemos sobre os riscos com a falta de 

cuidado na lavagem, preparação e conservação dos mesmos. Para finalizar, 

dialogamos sobre a higiene mental. À medida que íamos conversado sobre os 

vários tipos de higiene, eram exibidos vídeos sobre a demonstração da 

escovação correta dos dentes; a higienização dos órgãos sexuais; e o último 

vídeo que foi um trecho de “Os trapalhões”, com um exemplo da higiene mental, 

onde no momento de diversão, da distração, estamos realizando ao mesmo 

tempo tal higiene. 

Objetivo: Discutir de forma simples e prática quanto aos vários tipos de higiene 

e seus efeitos para a nossa qualidade de vida. 

Ferramentas metodológicas: Notebook, data show e vídeos. 

Avaliação: Os usuários trouxeram várias falas com relação à suas crenças 

quanto à higiene. Com isso, eles mesmos avaliaram o que estava correto e o 

que precisava melhorar. 

 

 

Data: 26/01/16 

http://www.institutoensinar.org/


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

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

www.institutoensinar.org 

Atividade realizada: O grupo iniciou-se com o questionamento: “o que é o 

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

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

drogas, beijos, multidão, brigas, sexo, doenças etc. Com isso, foi pego o gancho 

da temática DSTs e trazidas reflexões quanto aos riscos do sexo sem camisinha. 

Falamos sobre algumas doenças sexualmente transmissíveis, dentre elas: 

cancro duro; gonorréia; sífilis; linfogranuloma; condiloma; herpes e granuloma. 

Ainda abordamos algumas doenças que não necessariamente são DSTs como: 

candidíase e tricomoníase. Discutimos sobre a transmissão, sinais e sintomas, 

diagnósticos, tratamento e prevenção de cada doença. Ao final do grupo, foi 

exibida uma música (rap da prevenção contra as DSTs). 

Objetivo: Sensibilizar os usuários quanto à prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis.  

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

Avaliação: A maioria dos usuários interagiu no grupo com vários 

questionamentos acerca da temática. Foi visto que, com a aproximação do 

carnaval - e do sentimento de que tudo pode e acontece -, trazer essa temática, 

trabalhando os riscos do sexo sem preservativo, é de extrema valia.  

 

1.8 OFICINA: CAPOEIRA 

Facilitadora: Márcia Maria de Oliveira 

Objetivo geral: Estimular a prática de atividades físicas através da arte da 

capoeira e seus conhecimentos teóricos e práticos, resgatando a autoestima dos 

participantes, divulgando nossa cultura na intenção de formar multiplicadores da 

arte desenvolvida. 

 

Obs: Nesse mês não houve especificamente a atividade de Capoeira, em virtude 

da mudança de horário da Educadora Social para o turno da noite. No entanto, 

foi possível realizar atividades funcionais. 

Data: 07/01/2016 

Atividade realizada: Atividades físicas funcionais. 

Objetivo: Trabalhar a respiração, coordenação motora e a resistência física. 
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Ferramentas metodológicas: Som, CDs e roda de conversa. 

Avaliação: Para o horário, houve uma boa participação de todos e teve uma boa 

aceitação da atividade para esse turno que está ocorrendo. 

 

1.9 OFICINA DE ESPORTE E LAZER 

Facilitador: Cristiano Silva 

Objetivo Geral: Estimular a atividade física e esportiva aproveitando as 

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

ambiente da praia para a execução das atividades. 

 

Data: 08/01/2016 

Atividade realizada: Futebol, jogos e corrida. 

Objetivo: Liberar tensões adquiridas na vivência diária.  

Ferramentas metodológicas: Bola, Cone e Roda de Conversa. 

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

usuários se mostraram dispostos e participativos. Além de ter sido organizado e 

agradável o percurso de ida e volta da praia. 

 

Data: 18/01/2016 

Atividade realizada: Futebol, jogos e corrida, realizada na orla de Candeias. 

Objetivo: Treinar para o torneio de futebol entre Apoio e Intensivo. 

Ferramentas metodológicas: Bola, Cone e Roda de Conversa. 

Avaliação: Participação positiva dos usuários, utilizando o momento para 

descontração e entrosamento. 

 

Data: 22/01/16 

Atividade realizada: Foi realizado o 1ª Torneio de futebol entre o Núcleo de 

Jaboatão – Apoio e Intensivo. 

Objetivo: Proporcionar um momento de entrosamento entre os usuários. 

Ferramentas metodológicas: Bola, Cone, Roda de Conversa, lanche, carro e 

apito. 

Avaliação: Momento prazeroso de entrosamento e descontração durante todo 

o torneio. 
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Esse torneio foi bem importante para os usuários, pois os mesmos se 

envolveram em atividade física e de lazer, desenvolvendo sua autoestima e o 

senso de coletividade. Desta forma, consideramos importante a manutenção 

desta atividade. 

 

1.10 OFICINA: PERCUSSÃO 

Facilitador: Cristiano Silva e Paula Nunes  

Objetivo geral: Transmitir aos participantes o conhecimento da linguagem 

percussiva, buscando motivar o sentimento de identidade cultural, contribuindo 

assim para promover o respeito à diversidade e singularidade humana. 

 

Facilitador: Cristiano Silva 

Data: 12/01/16 

Atividade realizada: Realizados toques diversos e orientações de técnicas. 

Objetivo: Treinar técnicas de percussão. 

Ferramentas metodológicas: Instrumentos da percussão e Roda de conversa. 

Avaliação: Percebe-se um maior envolvimento dos usuários nas atividades de 

percussão. 

 

Data: 26/01/16 

Atividade realizada: Planejamento para o que será construído no ciclo 

carnavalesco. 

Objetivo: Pensar sobre programação de carnaval. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa e instrumentos de percussão. 

Avaliação: Os usuários demonstraram interesse nas atividades, conseguindo 

produzir e evoluir em alguns toques de percussão. A atividade foi considerada 

produtiva. 

 

Facilitadora: Paula Nunes 

Data: 21.01.16 

Atividade realizada: Ensinado quais são as peças da alfaia e do tambor de 

maracatu. Os usuários foram orientados como realizar a afinação das mesmas.  
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A atividade trabalhou no sentido de melhorar as habilidades motoras dos 

participantes, no alivio das tensões e na ampliação do conhecimento acerca da 

cultura popular pernambucana. Nesse ensejo, foi realizada a introdução do ritmo 

maracatu, chamado de baque de marcação e martelo. Técnicas de baquetas 

foram feitas.   

Objetivo: Trabalhar o ritmo da ciranda.  

Ferramentas metodológicas: Alfaias, caixa de guerra, atabaques, agogô e 

baquetas. 

Avaliação: A atividade foi desenvolvida na praia, sem problemas de 

comportamento. Todos participaram com muito empenho e dedicação.  

  

Data: 27.01.16 

Atividade realizada: Criação e ensaio do repertório para a apresentação, dia 

29.01.16, no CAPS Solar. 

Objetivo: Organizar apresentação externa do grupo. 

Ferramentas metodológicas: Alfaias, caixa de guerra, atabaques, agogô e 

baquetas.  

Avaliação: Todos participaram com muito empenho. Foi selecionado o 

repertório, feito o ensaio de cada ritmo, canções e movimentações cênicas. A 

atividade foi desenvolvida na praia.  

 

Data: 29.01.16 

Atividade realizada: Apresentação percussiva na festa carnavalesca do CAPS 

Solar, em Jaboatão dos Guararapes.  

Objetivo: Apresentar o grupo de cultura popular do Intensivo Jaboatão, no 

CAPS. 

Ferramentas metodológicas: Alfaias, caixa de guerra, atabaques, agogô e 

baquetas. 

Avaliação: O comportamento do grupo foi exemplar. Estavam todos prontos 

quando o transporte chegou para buscá-los. No CAPS, eles participaram das 

técnicas (“dinâmicas”) e da festividade. Na apresentação, realizaram todos os 

ritmos com confiança e destreza. O grupo foi muito aplaudido.  
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1.11 OFICINA: COMISSÃO 

Facilitadoras: Dayane Boyer e Cristiane Lins 

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

da divisão de atividades que possibilitem a manutenção da limpeza e 

organização do Serviço. 

Data: 06/01/2016 

Atividade realizada: Organização coletiva do ambiente, no sentido de torná-lo 

mais agradável e sensibilização para o estimulo de cooperação para a 

manutenção da limpeza do Espaço. 

Objetivo: Incentivar integração dos usuários nas divisões de tarefas e 

manutenção dessas atividades no cotidiano. 

Ferramenta metodológica: Roda de conversa. 

Avaliação: A resistência permanece de alguns, pois se queixam daqueles que 

não fazem, ficando desestimulados para a atividade.  

 

Data: 20/01/2016 

Atividade realizada: Reflexão sobre a limpeza do espaço e a necessidade da 

colaboração de todos. 

Objetivo: Organizar o espaço e dividir as tarefas. 

Ferramenta metodológica: Roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários colocam como negativo a falta de compromisso de 

alguns participantes. Esse quesito continua sendo trabalhado.  

 

1.12 OFICINA: CINE ATITUDE 

Facilitadoras: Dayane Boyer e Cristiane Lins 

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

principalmente os produzidos no Brasil. Este grupo pretende debater os 

conteúdos cinematográficos e relacionar com o cotidiano dos usuários, bem 

como proporcionar um momento lúdico. 
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Data: 16/01/2016 

Atividade realizada: Exibição do filme: “Avatar”, um filme americano de ficção 

científica de 2009, escrito e dirigido por James Cameron. 

Objetivo: Proporcionar momento de lazer e descontração. 

Ferramentas metodológicas: TV e DVD. 

Avaliação: Foi positivo, pois os usuários trouxeram reflexões sobre preservação 

ambiental, importância da família, perda de respeito e egoísmo. Além disso, foi 

um momento de descontração proporcionado. 

 

Data: 16/01/2016 

Atividade realizada: Exibição do filme: “Kids”, drama norte americano  escrito 

por Harmony Korine, dirigido por Larry Clark e produzido pelo cineasta Gus Van 

Sant. Polêmico, o filme é focado em um dia da vida de um grupo de jovens 

sexualmente ativos de Nova Iorque e apresenta seu comportamento frente ao 

sexo e drogas durante a era do HIV nos anos 90. O filme traz como protagonista, 

um skatista em busca de sexo e drogas. 

Objetivo: Trabalhar questões relacionadas às DSTs/AIDS, bem como trazer 

informações e orientações de métodos preventivos. 

Ferramentas metodológicas: TV e DVD. 

Avaliação: Foi construtivo. Os usuários, no momento do debate, trouxeram 

muitos questionamentos e foi possível ampliar seus conhecimentos sobre DSTs. 

 

1.13. OFICINA: CULINÁRIA 

Facilitadora: Patrícia Barkokebas 

Objetivo geral: Desenvolver forma de geração de renda e capacitação 

profissional a partir dos conhecimentos adquiridos durante as oficinas de 

culinária. 

 

Data: 06/01/2016 
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Atividade realizada: Pão de Cereais. Foi realizada a leitura da receita, a 

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

utilização de utensílios e ingredientes culinários. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

fogão, luvas e toucas. 

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

aprender e dedicados no preparo. 

 

Data: 13/01/2016 

Atividade realizada: Torta de Banana e Goiabada. Realizada a leitura da 

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

utilização de utensílios e ingredientes culinários. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

fogão, luvas e toucas. 

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

para finalização dos preparos. 

 

Data: 27/01/2016 

Atividade realizada: Pão com Cenoura, sardinha e queijo. Foi feita a leitura da 

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

utilização de utensílios e ingredientes culinários. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

fogão, luvas e toucas. 

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

mostram-se estimulados para a atividade.  

 

1.14. OFICINA: TEATRO 

Facilitadora: Paula Nunes 

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

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

 

Data: 19.01.16 
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Atividade realizada: Jogo/ exercício teatral com cadeiras. 

Objetivo: Diminuir a distância entre sentir e tocar, escutar e ouvir, ver e olhar e 

desenvolver vários sentidos ao mesmo tempo. 

Ferramentas metodológicas: Cadeiras. 

Avaliação: Inicialmente os usuários se mostraram resistentes à novidade. No 

decorrer dos exercícios e jogos, muitos aderiram. Eles improvisaram e criaram 

cenas que falavam sobre o cotidiano das ruas e da criminalidade. Após as cenas, 

eles refletiram e expressaram suas opiniões, anseios e desejos. 

 

 

Grupos Realizados Quantitativo Mensal  

Despertar 06 

Grupo de UR’s 04 

Prevenção de Recaídas 02 

Expressão 04 

Cidadania 03 

Qualidade de Vida 04 

Família 04 

Total de Grupos 27 

 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal  

Capoeira 2h 

Percussão 16h 

Culinária 12h 

Cine Atitude 5h 

Esporte e lazer 11h 

Comissão 2h 

Teatro 2h 

Total de oficinas 50h 

 

 

 

6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
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6.1. Família  

Em relação ao atendimento às famílias, neste mês de Janeiro a maioria 

teve como objetivo articular saídas para os usuários poderem usufruir e participar 

do convívio familiar, favorecendo assim a reaproximação entre eles e seus entes. 

Também foram feitos contatos com os familiares para articular 

acompanhamentos dos usuários no que diz respeito a consultas médicas e 

retiradas de documentações. Como de praxe, a maioria dos atendimentos 

aconteceu via telefone ou presencial nos finais de semana e no grupo família. 

Neste ínterim, destacamos a articulação feita com uma família sobre o período 

carnavalesco de um usuário. Foi combinado que ele passará este período em 

um retiro espiritual em Itamaracá, em uma comunidade terapêutica intitulada 

“Sonho de Deus”.  

O grupo Família do dia 28/01/2016 contou com a destacada participação 

do tio de um usuário, tornando o momento ainda mais rico; as demais famílias 

têm sido mobilizadas e sensibilizadas acerca da importância da participação 

nesta atividade, através de telefone e no momento das visitas ao e Centro de 

Acolhimento Intensivo.  

6.2. Saúde  

 No campo saúde, destacamos as seguintes ações: 

Realizada articulação com a Coordenação de Atenção Primaria na pessoa de 

Evânia, Coordenadora de tuberculose – TB, para encaminhar uma usuária com 

suspeita de tuberculose. Recebemos a orientação para articular com a Unidade 

de Saúde da Família – USF Catamarã (Rua: Caracol, s/n, Candeias, 3468- 

4985). A Técnica de Qualidade de Vida da Unidade acompanhou a usuária no 

atendimento realizado pela médica Claire Maire e pela enfermeira Kátia Cilene. 

A usuária realizou teste rápido para detectar HIV e Sífilis, tendo resultado não 

reagente para ambas as doenças. Ainda recebeu encaminhamentos para a 

realização do exame de BK a ser realizado na USF Galba Matos e Raio X de 
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tórax a ser feito em Laboratório radiológico em Jaboatão Centro. A usuária 

realizou ambos exames e estamos aguardando os resultados. 

Encaminhamento de dois usuários para realização de exames para 

detectar DST’s no Centro de Testagem e Aconselhamento para DST/AIDS – 

CTA de Prazeres. Ambos tiveram resultado não reagente para: HIV, sífilis e 

hepatite B. 

Recebemos um usuário hipertenso, o mesmo faz uso de Losartana 

(50mg) pela manhã. Este usuário foi encaminhado para ser acompanhado pela 

USF Galba Matos, marcou consulta, foi atendido e solicitado exames 

laboratoriais, estamos aguardando os resultados dos exames. 

Um de nossos usuários está em acompanhamento com o médico geriatra 

da Policlínica Gouveia de Barros. Este foi atendido pelo médico e recebeu alguns 

encaminhamentos como: realização de exames laboratoriais, marcados para 

01/02; oftalmologista, consulta em 11/02; e ortopedista, consulta em 12/02. 

Realizado encaminhamento de um usuário para atendimento na USF 

Galba Matos, pois tal usuário apresenta manchas aparentemente causadas por 

fungos na pele e couro cabeludo. O usuário foi atendido pela médica clínica, esta 

solicitou exames laboratoriais e encaminhou o UR para o dermatologista da 

Policlínica Carneiro Lins. O UR realizou coleta de sangue e teve resultados 

dentro da normalidade. Quanto ao encaminhamento para o dermatologista, não 

foi possível marcar esse mês, pois o médico da Policlínica Carneiro Lins está de 

férias. A médica do Galba ainda prescreveu cetoconazol (shampoo) e fluconazol 

(comprimido). 

Encaminhamentos de alguns usuários para UPA de Barra de Jangada e 

da Imbiribeira por demandas clínicas e para o Hospital e Policlínica Jaboatão 

Prazeres por demandas odontológicas continuam ocorrendo. 

Foram realizadas algumas reuniões intersetoriais nas seguintes unidades 

de saúde: USF Galba Matos, USF Catamarã, Unidade Básica de Saúde - UBS 

Praia do Sol, UPA da Imbiribeira e Policlínica José Carneiro Lins. Essas reuniões 

foram realizadas com os objetivos de apresentar o Programa Atitude e articular 

consultas, exames e encaminhamentos para nossos usuários. 
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Foi feito um mutirão de pesos e medidas com os UR’s para avaliarmos o 

Índice de Massa Corpórea - IMC dos mesmos. A maioria apresentou-se dentro 

do peso ideal, mas estamos com alguns UR’s com o peso acima do ideal e um 

com obesidade grau I. Iremos conversar com a nutricionista do Programa para 

buscar orientação acerca da redução do peso desses usuários.  

Um usuário foi atendido pela médica psiquiatra do CAPS Solar dos 

Guararapes, pois o mesmo vinha trazendo algumas queixas de depressão e 

sinais e sintomas de fissura. Tal consulta foi articulada pela gerente do CAPS-

AD Recanto dos Guararapes, onde o UR está em tratamento. A médica 

prescreveu alguns psicotrópicos para serem pegos na Policlínica José Carneiro 

Lins. 

Articulada marcação de uma consulta com o otorrino da Policlínica José 

Carneiro Lins para um usuário, a consulta ocorreu em 28/01 ás 8h. Este mesmo 

usuário está com uma cirurgia agendada no Hospital de Jaboatão em 03/02 às 

8h. A cirurgia será realizada para retirar um cisto sebáceo na região cervical.  

Encaminhados três usuários para tirar cartão SUS no VI Regional. 

No mais, continua sendo feito o preenchimento das fichas de qualidade 

de vida dos usuários acolhidos. 

 

6.3. Inserção Sócio-Produtiva 

Neste mês, contamos com mais nove inserções de usuários no mercado 

de trabalho informal. Um como pedreiro, um como servente de pedreiro e outro, 

como pintor de parede. Como flanelinhas de automóveis, tivemos a inserção de 

quatro usuários, dois deles iniciaram as atividades apenas em eventos 

específicos, como o baile carnavalesco Bal Masqué. A atividade de flanelinha é 

exercida nas áreas de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Paulista. Outros dois 

usuários iniciaram com vendas de kit’s com chaveiro e bombons em transportes 

coletivos (eles não vinculam a atividade ao Programa ATITUDE). No entanto, 

destes dois, um redirecionou suas vendas para água mineral, por acreditar ser 
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mais lucrativo, e o outro foi chamado para trabalhar, de modo informal, em uma 

boate como segurança. 

Ademais, dos usuários relatados em relatórios de meses anteriores, dez 

permanecem com suas atividades de trabalhos informais. Quatro deles, com 

dias fixos.  

6.4. Cultura, esporte e lazer. 

A realização das oficinas de percussão e Teatro são elementos 

importantes de estímulo para os usuários no tocante a produção cultural. Neste 

mês, o grupo de percussão pôde se apresentar, após convite recebido, no CAPS 

Transtorno Solar Guararapes, em Jaboatão, mostrando, com esmero, a 

dedicação tida nos ensaios. É válido ressaltar que foi disponibilizado transporte 

para buscá-los. Igualmente, as atividades físicas continuam culminando também 

no 1º Torneio de Futebol do Núcleo Jaboatão, entre o Apoio e o Intensivo, 

ocorrido na Orla de Piedade, mais uma vez reafirmando que tais atividades são 

de fundamental importância na vida dos sujeitos. Findando, permanece o Cine 

Atitude, trazendo momentos que podem ser entendidos como de lazer.  

6.5. Educação  

Nesse período, um de nossos usuários tomou a iniciativa de se inscrever 

no concurso do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – e, devido 

a sua condição de desempregado, solicitou isenção da taxa de inscrição. Ele 

segue no aguardo do deferimento dessa solicitação. O cargo para o qual ele irá 

concorrer a uma vaga é o de Técnico. Outro usuário demonstrou interesse em 

retomar os estudos (EJA), na Escola Paulino Menelau, Candeias.  

Dois dos usuários que estavam frequentando o Curso de Garçom foram 

afastados do Intensivo, por portar droga no espaço, e outro foi transferido para 

o Intensivo Cabo, devido a uma situação de ameaça perto do Centro de 

Acolhimento Intensivo. Permanecendo neste curso apenas dois usuários. De 

toda maneira, o incentivo à elevação da escolaridade continua sendo realizado 

constantemente.   
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6.6. Assistência Social  

Sobre encaminhamentos para emissão de documentação civil, um dos 

nossos usuários foi até o Expresso Cidadão do Shopping RioMar para pegar a 

3ª via do seu documento de identidade, solicitado no final do mês de dezembro 

de 2015. Vale ressaltar que o referido foi desligado do serviço em 12/01/2016, 

por forte suspeita de uso de SPA (maconha) no serviço. Mais dois usuários foram 

encaminhados aos cartórios em que foram registrados para também resolver 

questão de documentação. Tivemos um usuário que viajou para a sua cidade de 

origem, Umbuzeiro, na Paraíba, para providenciar a segunda via da Certidão de 

Nascimento; em seguida, retirou em Recife, a terceira via da carteira de 

Identidade (RG). 

Destacamos que dois usuários foram encaminhados para o CRAS Praias, 

objetivando realizar cadastro de inclusão no benefício do Programa Bolsa 

Família. Ambos aguardam aprovação. Ainda sobre o Programa Bolsa Família, 

outro foi encaminhado ao Market Place para atualização cadastral. 

Salientamos ainda o agendamento de um usuário para tirar a CTPS no 

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego – situado na Avenida Agamenon 

Magalhães nº 2000, mas o referido foi desligado do serviço anteriormente a data 

destinada a esta atividade, tendo deixado este equipamento no meio do mês. 

Elencamos em relação às demandas tangenciais, no caso, a justiça, que 

neste mês de Janeiro um dos nossos usuários, se apresentou na Segunda Vara 

Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes, tendo por finalidade se 

informar sobre um processo de nº 0021974-21.2015.8.17.0810, pelo qual 

responde em liberdade provisória. Ele foi orientado a retornar à Vara Criminal 

após o período de carnaval. Outro usuário compareceu ao Fórum Joana Bezerra 

para assinatura da condicional, relativa ao processo de n° 97839-23.2013, da 

Vara de Execução de Penas Alternativas. E uma usuária, está assinando a 

condicional no Fórum de Prazeres. 

6.7. Avanços e desafios  
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Neste referido período podemos destacar como avanço algumas 

demandas referentes à melhoria do espaço físico que começaram a ser 

implantadas, como por exemplo, o conserto dos ventiladores dos dormitórios dos 

usuários, o conserto da bomba de água e a limpeza da piscina. 

Já no que tange às dificuldades, temos a frequente falta de créditos nos 

aparelhos celulares do serviço, fato este que dificulta articulação com as famílias 

e com a rede SUS e SUAS. Aliada a esta problemática, tivemos também a falta 

de internet no dispositivo, fato este que dificultou o preenchimento e envio do 

formulário de indicadores dos usuários para a Secretaria. Cabe destacar, ainda, 

a repetida falta de água no centro no mês de Janeiro, devido os constantes 

problemas na bomba d’água.  

 

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

Em janeiro, com o escopo de prosseguimento às ações de gestão da 

equipe, podemos destacar a reunião intersetorial com o PSF Galba Matos; USF 

de Catamarã; UBS Praia Sol em Barra de Jangada; UPA da Imbiribeira e 

Policlínica José Carneiro Lins, focando em articulações e encaminhamentos dos 

usuários à estes serviços de saúde, bem como criar e fortalecer os vínculos entre 

os Serviços e o Centro de Acolhimento Intensivo.  

Com este mesmo propósito, foi realizada mais uma reunião com a 

Coordenação da Instituição Plano B, local onde os usuários fazem o curso de 

Garçom, ministrado pelo SENAC, no momento foi apresentado o Programa 

ATITUDE, especificamente o Centro de Acolhimento Intensivo. Andreia Lira – 

Coordenadora - falou sobre a Instituição que existe desde 2010, focando atender 

as comunidades do entorno da localidade de Candeias e ter o caráter 

educacional, cultural, esportivo, de assistência social e saúde. Eles contam com 

diversos parceiros: SENAC; Prefeitura Municipal de Jaboatão; Petrobrás; 

Criança Esperança e voluntários. Em Barra de Jangada desenvolvem um 

trabalho com crianças, direcionada a leitura e com adolescentes, com cursos 

preparatórios para Escola Técnica. A equipe acordou em manter comunicação 
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para informar sobre os cursos proporcionados pela Instituição e seus parceiros, 

tanto para os usuários quanto seus familiares.  

Além disso, é válido pontuar que foram retomadas as reuniões de 

Núcleo, tanto com a coordenação e supervisão, quanto das coordenações. Além 

da continuidade das reuniões de referência, com a presença de Priscila Linhares, 

e das reuniões internas da gestão da Unidade; das reuniões de turno; das 

reuniões individuais e de categorias – contando esse mês com a das técnicas 

sociais, vigias, motoristas, auxiliar de serviços gerais e cozinha. Somado a isso, 

ocorreu, no Colegiado, a apresentação de Monalisa Acioli agora enquanto nova 

coordenadora do Intensivo Jaboatão e, tiveram prosseguimentos as reuniões 

com a executora. Bem como, foi possível ter momentos de troca com as 

coordenações do Apoio e Intensivo Cabo. 

Ainda, foi realizada reunião com o REDUZ, Programa de Redução de 

Danos que tem como meta contribuir para a redução de danos causados pelas 

drogas, e atua com agentes comunitários redutores de danos no município de 

Jaboatão dos Guararapes. Nesse mês também ocorreu a capacitação, ofertada 

pela SDSCJ, para os apoios administrativos do Programa. Sendo de grande valia 

para a reciclagem dos antigos e para o empoderamento dos novos, como foi o 

caso da apoio administrativo do Intensivo Jaboatão, que entrou há pouco no 

Programa e apreciou em demasia ter tido esse momento com a equipe de 

monitoramento do ATITUDE.  

O referido mês contou com a seleção, realizada pela gestão do 

equipamento, para o cargo de vigia, pois havia a necessidade de um vigia para 

tirar a licença de um do quadro que está afastado pelo INSS. O vigia que está, 

por regime de extra, emprestado do Apoio Jaboatão, finalizará o mês. Já o novo 

vigia selecionado, assumirá apenas em fevereiro. Do mesmo modo, foi feita a 

seleção de feristas para o cargo de assistente social e educador social para o 

mês de fevereiro. Ademais, a gestão está acompanhando e interlocutando com 

a executora sobre os profissionais que se encontram de licença médica pela 

previdência, são eles: José Alves, Edmilton Gomes e Alexsandra Tavares. O 

primeiro, sua perícia está marcada para o início de abril. O segundo, tem 
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previsão inicial de retorno para começo de março. A última, com probabilidade 

de retorno para final de fevereiro. O que, inclusive, coincidiria com o esperado 

retorno do Aluguel Social de Jaboatão (em março). Posto que, com o retorno da 

mesma, chocariam duas assistentes sociais e apenas uma vaga na Unidade.  

A SDSCJ fechou parceria (cooperação técnica) com o Instituto Aliança – 

OSCIP que tem como missão trabalhar o desenvolvimento pessoal e profissional 

de jovens em vulnerabilidade. Desse modo, a SDSCJ executará em parceria com 

o Instituto, o projeto Com.Domínio Digital – Formação Profissional de Jovens. O 

projeto objetiva a formação e inserção de jovens no mercado de trabalho. Foi 

solicitado, então, o levantamento de jovens com o perfil solicitado para essa 

inserção. No entanto, não havia nenhum usuário no Intensivo Jaboatão que 

tivesse tal perfil. Ou a idade era acima, ou – principalmente- a escolaridade 

aquém. Sendo assim, não foi possível inscrever nenhum dos usuários no Projeto. 

Conseguimos apenas um familiar com o perfil.  

 

Ressaltamos que a gestão se empenhou no que se diz respeito a vários 

aspectos, entre eles: reflexões sobre a programação de atividades; resgate da 

motivação dos funcionários; estímulo ao espírito de grupo (que vai além do de 

equipe); e fortalecimento dos momentos de assembleia enquanto, se não o mais, 

um dos mais importantes do Espaço. O reforço da sensibilização quanto a 

elevação do nível de leitura, de letras e do mundo, também foi feito com a 

organização incipiente de uma humilde “biblioteca” para os usuários. Além da 

disponibilização de materiais de estudo para equipe. Demandas diversas vindas 

da Secretaria e/ou da Executora, como planilhas; levantamentos; extrato físico 

financeiro; busca de géis e lubrificantes pela CEASA/SAUDELOG etc, foram 

também feitas. Inclusive, torcemos para que seja possível o deferimento da 

solicitação de livre acesso dos carros do Programa no pedágio Rota dos 

Coqueiros. 

 

Nesse mês, também ocorreu a mudança do fornecedor de água e gás, 

posto que, o anterior não estava conseguindo cumprir as pactuações, o que 

gerava algumas problemáticas. Mudança também houve do horário da 
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educadora social Márcia Maria, que passou para a vaga noturna, enquanto 

tivemos a chegada da nova educadora social (plantão dia) Paula Nunes que vem 

nos brindar com sua expertise. Por fim, foi realizada a apresentação da nova 

coordenação para a dupla de policiais da Patrulha do bairro da localidade.  

 

 

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

NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 

 

DAT
A 

ATIVIDADE LOCAL 
PARTICIPANT
ES 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENT
OS 

07/0
1 

Capacitação 
com os 
Administrativ
os dos 
Núcleos 
Jaboatão e 
Cabo. 

SEPOD 

SDSCJ/ 
SEPOD 
(Alexandre 
Cardoso/ 
Rebeca 
Benevides) e 
Apoios 
Administrativos 
dos Núcleos 
Jaboatão e 
Cabo. 

- Alinhamento e 

orientação para 

alimentação das 

planilhas. 

- Alimentar as 
Planilhas 
semanalmente; 

- Atualizar os 
quadros de 
frequência dos 
usuários. 

12/0
1 

Colegiado de 
Gestão 

SEART 

Sandreany 
Lima; Priscila 
Linhares; Vivian 
Lemos; Aldilene 
Cabral, Rebeca 
Benevides; 
Marconi (Coord 
LGBT); e 
Coordenações 
dos Núcleos 
Cabo, Caruaru, 
Jaboatão e 
Recife. 

- Perspectiva/ 

Planejamento/ 

Avaliação de 

2015; 

- Informe sobre 

iminente 

reabertura do 

Apoio Recife; 

- Informes sobre 

cargos 

comissionadas 

do município do 

Cabo; 

- Ações do 

carnaval em 

parceria com a 

coord. LGBT; 

- Informe sobre 

as férias de 

Rayza Simas; 

- Encaminhamento 
da planilha do 
carnaval/ Sentar 
com ANR para 
discussão das ações 
do carnaval; 

- Levantamento dos 
dados reais de Jan à 
Abr do Intensivo 
Cabo; 

- Possível reunião 
dia 02/02 com a 
inserção de Priscila 
Gadelha que 
chegará para 
compor o quadro da 
SEPOD; 

- A secretaria 
encaminhará um 
instrumental de 
planejamento; 

- As coordenações 
ficaram de atualizar 
o horário dos 
funcionários e 
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- Informe sobre 

as férias de 

Jaqueline 

Oliveira; 

- Informe sobre a 

reabertura do 

Núcleo Caruaru 

e contexto de 

retomada; 

- 

Compartilhamen

to de 

informações, 

sobre o 

movimento de 

algumas 

equipes; 

- Capacitação 

dos ADMs e dos 

técnicos com a 

equipe de 

monitoramento 

para 

preenchimento 

de dados; 

- Dados 

inconsistentes 

em relatórios do 

Intensivo Cabo 

no período de 

Janeiro à Abril 

de 2015; 

- Apresentação 

de Aldilene – 

agora lotada na 

ouvidoria e breve 

explanação 

sobre 

manifestações 

recebidas; 

- Horários das 

supervisões. 

encaminhar para a 
Secretaria; 

- Futura rediscussão 
de metas. 

13/0
1 

Reunião com 
a Equipe do 
Aluguel 
Social 
Jaboatão e 
Recife. 

Intensiv
o 
Jaboatã
o 

 A equipe do 
Aluguel Social 
de Jaboatão 
(Mirtes e 
Jandilson); 
Coordenadora 
Monalisa Acioli; 
Supervisora 

- Discussão dos 

acompanhament

os dos usuários 

que serão 

inseridos no 

Aluguel Social e 

suas 

 

- Estimular a procura 
de outras casas; 

- Estipular prazos 
para as buscas; 

- Agendado com o 
Aluguel Social de 
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Jeane Tonéo; 
Técnica Social 
(Cristina 
Chagas); e o 
Aluguel Social 
de Recife 
(Luciana, 
Wesley e 
Alexandre). 

particularidades 

(avanços e 

desafios); 

- Devolução da 

casa que haviam 

encontrado, mas 

a proprietária 

não fechou o 

contrato; 

- Discussão 

sobre a ida da 

equipe do 

Aluguel Social 

de Recife ao 

CAPS AD para 

diálogo do caso 

de um dos 

usuários, para 

avaliação de 

seus avanços e 

possibilidade de 

encaminhament

o para Rede de 

Recife; 

-Orientação dos 

moveis que terão 

que levar para 

casa, que não 

fazem parte do 

Aluguel (botijão 

de gás, fogão, 

entre outros). 

Recife mais um 
acompanhamento in 
loco na busca das 
casas (data 
14/01/16); 

- As Técnicas de 
Referências, 
reforçar o trabalho 
de planejamento e a 
autonomia de cada 
usuário.  

13/0
1 

Reunião com 
o candidato a 
vaga de vigia 

Intensiv
o 
Jaboatã
o 

Coordenação 
Técnica – 
Monalisa Acioli; 
Supervisão – 
Jeane Tonéo e 
vigilante Carlos 
Roger. 

Entrevista com o 

candidato para 

tirar licença do 

Vigia do plantão 

dia que está 

afastado pelo 

INSS. 

Encaminhamento do 
candidato ao 
departamento 
pessoal do IEDES. 

18/0
1 

Reunião com 
a equipe da 
ONG Plano B 

ONG 
Plano B 
– 
Candeia
s 

Supervisora do 
Intensivo 
Jaboatão Jeane 
Tonéo; 
Coordenadora 
Plano B – 
Candeias 
(Andreia Lira); 
Coordenadora 
Plano B – 
Recife (Karina 
Marques) e 

- Apresentação 

do Programa 

ATITUDE- 

Intensivo 

Jaboatão; 

- Conhecer a 

Instituição; 

- Articulação para 

encaminhamento

s em cursos; 

- Plano B – 

encaminhará 

informativos, 

quando houver 

cursos, tanto para 

os usuários quanto 

aos seus familiares. 
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Coordenadora 
do Plano B – 
Barra de 
Jangada. 

 

29.0
1 

Reunião com 
o REDUZ 

Apoio 
Cabo 

Paulo de Tarso 
– Coordenador 
do REDUZ; 
Aiala Frederick 
(Coordenação 
Técnica do 
Apoio 
Jaboatão); 
Cristiane Tadu 
(Supervisão 
Técnica do 
Apoio 
Jaboatão); e 
Monalisa Acioli 
(Coordenação 
Técnica do 
Intensivo 
Jaboatão). 

- Apresentação 

do REDUZ; 

- Paronama atual 

do REDUZ; 

- Contexto de 

criação do 

Reduz; 

- Trabalho 

transversalizado 

em rede; 

- Perfil de 

atendimento 

(Usuário de 

droga e família 

de usuário de 

droga); 

- Informações 

complementares 

sobre o REDUZ. 

- Marcar agenda 
para próxima 
reunião (provável dia 
24.02.16 em reunião 
de equipe – 
Intensivo JB); 

- Apresentar os 
supervisores do 
REDUZ à equipe do 
ATITUDE; 

- Ver possíveis 
articulações com o 
Programa ATITUDE; 

- Encaminhamentos 
de pautas 
específicas do 
Apoio/ANR. 

29.0
1 

Reunião de 
Núcleo 
(coordenaçõe
s) 

Apoio 
Jaboatã
o 

Monalisa Acioli 
e Aiala 
Frederick. 

- Caso Iranilson 

e Renildo;  

- Melhorar 

comunicação 

das equipes; 

- Escala de 

carnaval; 

- Festa de 

carnaval; 

- Implementação 

da utilização do 

instrumental 

padrão do PIA 

no Núcleo; 

- Pensar sobre 

fluxo de ligações 

dos usuários; 

- Estratégias 

para 

aproximação 

das famílias; 

- Possibilidade 

de pensar sobre 

- Monalisa Acioli 
sentará em fevereiro 
com Supervisora do 
Apoio para 
instrumentalizá-la 
quanto a 
operacionalização 
do PIA padrão do 
Programa. 
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integrantes das 

equipes 

poderem 

participar de 

reuniões de 

equipes dos dois 

equipamentos; 

- Pasta da rede 

do município; 

- Feristas; 

- Campeonato 

SESC Piedade;  

- Logísticas de 

encaminhament

o dos usuários. 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

06/01 
Reunião de 
Gestão 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenadora 
Técnica –
Monalisa Acioli, 
Supervisora- 
Jeane Tonéo. 

- Discussão de Pauta; 

- Repasse de Informações 
sobre o serviço e reunião 
com o IEDES. 

Sem encaminhamentos. 

06/01 
Reunião de 
Equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação, 
supervisão e 
equipe. 

- Repasse da reunião com 

o IEDES e a SDSCJ do dia 

05.01.16; 

- Esclarecimento de 

dúvidas sobre o salário; 

- Pedidos de materiais; 

- Formulário de 

indicadores; 

- Autorização pactuada 

com o IEDES para troca 

de horário entre as 

psicólogas nos dias de 

terça-feira; 

- Férias; 

 - Licença de funcionários; 

- Seleção de vigia para 
tirar licença do vigia dia 
que está afastado pelo 
INSS; 

- Montar estratégias de 
ainda mais contenção de 
gastos; 

- Utilizar instrumental de 
PIA padrão do 
Programa; 

- Trabalhar com os 
usuários e pensar sobre 
reformulação da 
proposta de grupos; 

- Levar pautas para 
reunião de núcleo; 

- Descer os armários dos 
usuários; 

- Avaliar perfil de 
usuários para república e 
pensar sobre a reunião 
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- Extrato Físico 

Financeiro; 

- Contenção de despesas; 

- Acompanhamento 

técnico dos usuários; 

- Instrumental Padrão 

(PIA); 

- Programação de 

Atividades; 

- Utilização do data-show; 

- Localização dos 

armários dos usuários; 

- Aluguel Social; 

- Manutenção; 

- Organização das 

informações no 

computador. 

com a equipe do Aluguel 
Social de Recife. 

 

13/01 
Reunião de 
Gestão 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenadora 
Técnica –
Monalisa Acioli, 
Supervisora- 
Jeane Tonéo e 
Coordenação 
Técnica de 
Gestão 
SEPOD/SEDSCJ 
(Priscila 
Linhares). 

- Últimos acontecimentos 
da Unidade. 

- Sem 
encaminhamentos. 

13/01 
Reunião de 
Equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação e 
supervisão 
técnica, Priscila 
Linhares e equipe. 

- Participação de Priscila 
nas reuniões; 

- Convênio; 

- Repasses; 

- Informes; 

- Manutenção; 

- Cursos; 

- Feriados; 

- Folgas/ trocas; 

- Entrega do relatório; 

- Participação de todas as 
categorias nas reuniões 
de equipe; 

- Sempre avisar 
antecipadamente e 
assinar o instrumental de 
permuta quando houver 
troca; 

- Fazer levantamento 
dos usuários/familiares 
com perfil para cursos; 

- Todas as categorias 
profissionais, inclusindo 
vigias, participará das 
reuniões (montar 
rodízio); 

- Guardar pertences de 
usuários que já não mais 
se encontram na 
Unidade será de no 
máximo 30 dias, sendo 
posteriormente a esse 
prazo, encaminhados 
para doação; 
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- Marcação das primeiras 
reuniões de categorias 
com a nova gestão; 

- Aluguel Social; 

- Objetos deixados no 
Serviço pelos usuários; 

- Sigilo profissional; 

- Registros das saídas 
programadas dos 
usuários; 

- Diferença entre registro 
em pasta e registro no livro 
de evoluções; 

- Torneio de futebol; 

- Ligações; 

- Plantão noturno. 

- Organização da 
logística de ligações na 
Unidade; 

- Não está liberada 
alimentação para os 
policiais, salvo em 
momento de festividade. 

20/01 
Reunião de 
Equipe 

Intensivo 
jaboatão 

Coordenação 
Técnica Monalisa 
Acioli, 
Supervisora 
Jeane Tonéo, 
Toda Equipe. 

- Livro de pauta para 
reunião; 

- Horário de entrega dos 
KIT’s; 

- Torneio de futebol; 

- Horário para desligar o 
som à noite; 

- Tempo de retorno do 
usuário após 
desligamento; 

- Necessidade de toda 
equipe registrar as 
intervenções na pasta do 
usuário; 

- Limpeza do banheiro 
masulino; 

- Encaminhamento para 
CAPS; 

- Advertências; 

- Objetos que se guarda 
de usuários; 

- Porta da sala com 
fechadura quebrada; 

- Grupo Família; 

- Pauta cozinha; 

- Falta de água; 

- Ter maior controle das 
chaves dos armários 
quando da saída do 
usuário; 

- O controle remoto 
ficará sob 
responsabilidade da 
equipe; 

- Organização da 
alimentação antes e 
depois da chegada das 
cozinheiras/ 
disponibilização de 
pães; 

TRs deverão discutir os 
casos dos usuários que 
freqüentam o CAPS com 
a equipe de lá; 

- Uma série de pequenas 
medidas para melhoria 
do dia a dia do serviço. 
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- Controle remoto; 

- Botijões de gás; 

- Contenção de despesas; 

- Entrega de chave do 
usuário desligado; 

- Números de cadastros; 

- Informes;  

- Organização de 
questões burocráticas; 

- Estudo de caso; 

- Diversas mini-situações 
cotidianas para se refletir 
e reorganizar.  

25.01 
Reunião de 
Núcleo 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenadoras e 
supervisoras 
técnicas do Apoio 
e Intensivo 
Jaboatão 
(Monalisa Acioli, 
Aiala Frederick, 
Jeane Tonéu e 
Christiane Tadu). 

- Comunicação após saída 

do usuário para o Apoio e 

envio de relato de 

desligamento; 

- Sugestão para tempo de 

retorno para o Intensivo; 

- Sugestão de tempo de 

retorno para o Programa/ 

Apoio; 

- Data-Show; 

- Dias do motorista; 

- Estudo de caso; 

- Datas comemorativas; 

- Momentos de 

Integração;  

- Retomar as discussões 

de caso dos usuários que 

serão encaminhados do 

Apoio para o Intensivo; 

- Necessidade do envio do 

cadastro com número e 

bom encaminhamento; 

- PIA – Utilizar; 

- Listagem dos usuários 

encaminhados pelo Apoio 

que faltam os cadastros.  

- O data-show passará 
uma semana no apoio de 
uma no intensivo – A 
partir de fevereiro; 

- Dias de terça, a partir 
de fevereiro, o motorista 
do Intensivo será 
disponibilizado ao Apoio; 

- Solicitar, às equipes, 
temas para o momento 
integrativo pensado para 
o dia 27.04.16; 

- Jeane articulará o 
espaço para o momento 
de integração (será à 
tarde); 

- Aiala verificará com o 

educador Paulo sobre a 

arte nos armários do 

Intensivo; 

- Supervisões ficarão 

responsáveis por 

encaminhamentos; 

- Próxima reunião dia 

25.02.16; 

- Agendamento da 

reunião com o REDUZ. 

- Tadu lerá o PIA e 
procurará a 
coordenação do 
Intensivo para retirar 
dúvidas. 
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27/01 
Reunião de 
categoria - 
Técnicas 

Intensivo 
Jaboatão 

Monalisa Acioli 
(Coordenação), 
Jeane Toneo 
(Supervisão), 
Denise Faro (TR - 
Psicóloga), Lais 
Botelho (TR - 
Psicóloga), 
Cristina Chagas 
(TR - Assistente 
Social), Rosália 
Silva (TQV - 
Enfermeira) e 
Mirts Lopes (Téc. 
Aluguel Social – 
Assistente Social). 

- Processos de trabalho. 
- Modificações na 
programação de 
atividades. 

27/01 
Reunião de 
Equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação, 
supervisão e 
demais membros 
da equipe. 

- Pedágio; 

- Ações carnaval; 

- Monitoramento dos 
dados; 

- Registros das atividades 
do Serviço; 

- Oficinas e grupos; 

- Transporte da Secretaria 
para atividades externas; 

- Atividade no campo de 
futebol da igreja; 

- Informes; 

- Estudo de caso; 

- Integração entre 
Equipamentos de 
Jaboatão – Programa 
Atitude; 

- Instrumental de 
avaliação nos Núcleos; 

- Relatório de 
desligamento; 

- Datas comemorativas; 

- Utilização do PIA; 

- Arte nos armários; 

- Cadastros dos usuários; 

- Posturas diferenciadas 
na equipe; 

- Utilização do som; 

- Informações sobre a 
rede; 

- Aluguel Social; 

- Salário; 

- Reuniões de categoria; 

- Motorista dia. 

- Motoristas buscará 
material (gel/ 
preservativo) para o 
carnaval; 

- Modificação da 
programação de 
atividades; 

- Quando do 
desligamento do 
usuário, é necessário 
fazer, de imediato, 
relatório breve e 
encaminhar; 

- Fazer programação das 
datas festivas junto com 
o Apoio; 

- Iniciar, a partir de 
fevereiro, a utilização do 
instrumental padrão de 
PIA; 

- Articular algum 
profissional com 
expertise para fazer 
artes nos armários dos 
usuários; 

- O motorista dia ficará 
nas terças-feiras 
emprestado ao Apoio; 

- Enquanto do período 
de férias da equipe do 
Aluguel Social, a equipe 
do Intensivo dará conta 
das demandas. 

27/01 

Reunião de 
categoria – 
Cozinha e 
ASG 

Intensivo 
Jaboatão 

Monalisa, Jeane, 
Lucicleide (ASG), 
Cláudia Xavier 
(Aux. Coz.), 
Cláudia Lima 

- Processos de trabalho. 

- Ocorreram séries de 
pequenos 
encaminhamentos e 
organizações quanto à 
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(Aux. Coz.) e 
Maria José (Aux. 
Coz.). 

condução dos 
processos de trabalho. 

28/01 

Reunião de 
categoria – 
Motoristas e 
Vigias 

Intensivo 
Jaboatão 

Monalisa, Jeane, 
Erivan Lira e 
Erisvaldo Mendes 
(motoristas), 
Jadilson Ramos, 
Silvio Gomes, 
Jones Goveia e 
Carlos Roger 
(vigias).  

- Processos de trabalho. 

- Ocorreram séries de 
pequenos 
encaminhamentos e 
alinhamentos quanto à 
condução dos 
processos de trabalho. 

 

c. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 

DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCA
L 

PARTICIPANTE
S 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTO
S 

05/01 
Reunião 
com o 
IEDES. 

IEDES 
Dantas 
Barreto 

Coordenações do 
Cabo e Jaboatão, 
Priscila Linhares, 
Ana Paula e 
Angélica 
Brandão. 

- Avaliação do 

ano anterior; 

- Recurso 

financeiro; 

- Pedidos; 

- Férias; 

- Relatórios; 

- Extrato Físico 

Financeiro; 

- Dados; 

- Aluguel 

Social; 

- Demandas 

internas dos 

Equipamentos

; 

- Serviços de 

manutenção. 

- Encaminhar 
preenchida a tabela do 
Extrato Físico 
Financeiro do último 
semestre para o 
IEDES; 

- Reunião dia 08/01 
com o DP do IEDES 
para fechar a questão 
organizacional das 
férias. 

08/01 
Reunião 
com o 
IEDES. 

IEDES 
Dantas 
Barreto 

Coordenações do 
Cabo e de 
Jaboatão, DP do 

- Contratos de 

experiência; 

- As coordenações 
farão a seleção dos 
feristas e 
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IEDES (Dejesus) 
e Angélica. 

- Funcionários 

de licença; 

- Organização 

da planilha de 

férias de todos 

os 

equipamentos.  

encaminharão para o 
IEDES. 

8. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

a.DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 

 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES 
INTERNAS 

01 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 04 

REUNIÃO INTERSETORIAL 07 

ESTUDO DE CASO 29 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
EXTERNOS 

01 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 02 

TOTAL 44 

 

 

 

 

 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO 2 01 

REUNIÃO TÉCNICA DA 
EQUIPE 

4 04 
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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 05 11 14 06 02 00 38 

F 00 00 02 03 01 00 00 06 

TOTAL 00 05 13 17 07 02 00 44 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

00 03 03 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

00 00 00 

 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL / IDENTIDADE GÊNERO 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 

Heterossexual 

40 

Homossexual 

02 

Bissexual 

02 

Não informado 

00 44 

Travesti 

00 

Transexual 

00 00 

 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 
20 adolescente 

44 
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GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

16 

BRANCA 

05 

PARDA 

23 

AMARELA 

00 

INDÍGENA 

00 

 

44 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

SITUAÇÃO 
SOCIOECONÔMICA 

TOTAL 

SEM RENDA 26 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 06 

½ SALÁRIO MÍNIMO 06 

1 SALÁRIO MÍNIMO 03 

2 SALÁRIO MÍNIMO 02 

3 SALÁRIO MÍNIMO 00 

ACIMA DE 3 SALÁRIO 
MÍNIMO 

00 

NÃO INFORMADO 01 

TOTAL 44 

 

 

 

 

TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 38 

ÁLCOOL 02 

MACONHA 03 

COCAÍNA 00 

SOLVENTE 01 

TOTAL GERAL 44 
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TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA 
PRISIONAL 

TOTAL 

SIM 15 

NÃO 29 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR 
AGRESSÃO FÍSICA 

03 

DESLIGAMENTO POR 
SOLICITAÇÃO 

02 

DESLIGAMENTO POR 
ABANDONO 

00 

RELAÇÃO SEXUAL 00 

USO DE DROGAS 07 

CONCLUSÃO DO PIA 00 

AVALIAÇÃO TÉCNICA 03 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 35 

NÃO 09 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 44 
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OUTROS/ TRANSFERÊNCIA 01 

TOTAL 16 

TABELA IX - ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA – 04 

GRUPO PSICÓLOGO 15 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 06 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 04 

TOTAL 25 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA – 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 89 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 223 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 62 

TOTAL 374 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 50 

ATENDIMENTO À 
FAMÍLIA 

30 
52 

GRUPO FAMÍLIA 4 4 
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AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 62 

VISITA DOMICILIAR     00 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E 
ACOLHIMENTO DE NOVOS USUÁRIOS 

09 

SAÍDA TERAPÊUTICA 61 

ASSEMBLÉIA 02 

OUTROS/QUAL 12 

TOTAL GERAL 146 

 

  

 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 06 

CREAS 02 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
(TRANSFERÊNCIA) 

01 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

OUTROS 00 

TOTAL 09 

 

 

 

REDE SUS QUANT. 
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NASF 00 

PSF/UBS 21 

CTA 01 

CAPS II 01 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 03 

EMERGÊNCIA 
PSIQUIÁTRICA 

01 

POLICLÍNICA 02 

HOSPITAL GERAL 05 

UPA 02 

OUTROS 17 

TOTAL 51 

 

 

 

 

DEMAIS POLÍTICAS 
SETORIAIS 

QUANT. 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 03 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE 
DOCUMENTAÇÃO 

11 

INSS 00 

AGÊNCIA DO TRABALHO 08 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

ONG 00 

OUTROS? 00 

TOTAL: 22 
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INCLUSÃO 
SOCIOPRODUTIVA 

NOVAS 
INCLUSÕES 

QUANT. 
Inseridos nos 

meses 
anteriores 

EDUCAÇÃO FORMAL 01 06 

CURSO 
PROFISSIONALIZANTE 

00 05 

TRABALHO FORMAL 00 01 

TRABALHO INFORMAL 09 10 

OUTROS 00 05 

TOTAL: 10 27 

 

 

8. Aluguel Social-Núcleo Jaboatão– JANEIRO / 2016 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL 

SOCIAL 

As atividades mensais do Aluguel Social seguem baseadas no Termo de 

Referência, realizadas com estudos de casos, visitas domiciliares, 

encaminhamentos para rede SUS/SUAS, participações em reuniões técnicas e 

articulações com Núcleo Recife - onde seguem demandas dos usuários no nível 

de contatos com Técnica de Referência verificando processo de inserção e 

contribuindo com escutas em atendimentos individuas, contextualizando os 

eixos traçados no PIA. 

Assim sendo, no dia 13/01/2016 foi realizada reunião com a equipe do 

Aluguel Social do Núcleo Recife, tendo discutido andamento das buscas dos 

imóveis pelos usuários ALEXANDRO FRANCISCO e JOSÉ RODRIGO, além do 

processo de autonomia de cada usuário, pontuando objetivos e perspectivas 

individuais. Tomando oportunidade para destacar vinculação dos usuários com 

município de Jaboatão dos Guararapes, reforçando importância e potencialidade 
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para usuários estabelecerem novas configurações com bairros do município de 

Recife. 

A técnica do Aluguel Social do Recife, Luciana Vidal, pontuou importância 

das indicações levarem em consideração a adaptação dos usuários em bairros 

onde não existe vinculação com familiares e rede SUAS e SUS. Diante de tal 

situação, equipe técnica de Jaboatão reforçou atendimentos ao usuário 

ALEXANDRO FRANCISCO, objetivando ressaltar o andamento do seu PIA em 

processo de conclusão, destacando sua autonomia frente sua inserção em outro 

município. Reforçado com o usuário a importância da procura de imóveis por ele 

próprio, não estando sob condição de busca do usuário JOSÉ RODRIGO, além 

da organização para com questões referentes ao planejamento para inserção, 

entre tais: móveis, alimentação e geração de renda. 

O Aluguel Social referente a Jaboatão permanece com 01 usuário 

inserido: KLEBER MIGUEL, tendo iniciado o processo de conclusão previsto 

para 15/02/2016. Usuário segue com significativos progressos para com 

estruturação do seu PIA, tendo possibilidade em permanecer no imóvel por mais 

03 meses. Merece destaque que proprietário reconhecendo progressos do 

usuário sinalizou permanência no imóvel, contribuindo com processo de 

organização do mesmo, juntamente com seus filhos. 

9.1. Família: 

Usuário KLEBER MIGUEL segue com vínculos fortalecidos com filhos. 

Tendo completado 01 ano na modalidade, reforça a importância do Programa 

Atitude para a estruturação dos vínculos com familiares. Reconhece a 

importância da família para com seu nível de relações interpessoais e 

comunitárias.  

Usuários encaminhados para Núcleo Recife: ALEXANDRO FRANCISCO 

e JOSÉ RODRIGO seguem com esse eixo sendo trabalhados pelas Técnicas de 

Referência, destacando a reaproximação aos familiares necessária ao processo 

de inserção, ambos referem suporte dos familiares desde procura de imóveis, 

até organização do kit reinserção. 

 

9.2. Saúde 
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Usuário KLEBER MIGUEL encontra-se assistido pela Atenção Básica, 

através do Programa Saúde da Família. Juntamente com seus filhos está 

acompanhado pelas seguintes especialidades: odontologia, clínica geral, 

oftalmologista e pediatra, no caso, para seus filhos. 

 

9.3. Inserção sócia produtiva: 

Usuário KLEBER MIGUEL segue com atividades informais de conserto 

de eletrônicos, refere estar conseguindo guardar economias diante término da 

modalidade. 

Usuários ALEXANDRO FRANCISCO e JOSÉ RODRIGO encontram-se 

realizando atividades informais e planejando-se com atividades de geração de 

renda em outros bairros, diante transferência para outro município. 

 

9.4. Cultura, esporte e lazer: 

Usuários seguem com atividade de lazer sob avaliação própria de bem 

estar, entre tais atividades: visitas aos familiares, passeios em vias e 

equipamentos públicos, entre outros. 

 

9.5. Educação: 

Nas visitas de monitoramento ao usuário KLEBER MIGUEL foi destacado 

a importância da matrícula dos seus filhos, tendo chegado dia 15 e verificado 

que o mesmo não tinha realizado matrícula, foi estabelecido prazo, onde em 

visita posterior foi trazido devolutiva para com processo de matrícula em rede de 

ensino (Escola Aluisio Cunha de Moraes/Barra de Jangada). 

 

9.6. Assistência Social: 

Realizados contatos com Conselho Tutelar/Candeias diante episódio 

ocorrido no final do mês com genitora dos filhos do usuário KLEBER MIGUEL. 

Supracitado segue orientado quanto papel do Conselho Tutelar, estando 

acompanhado do Conselheiro Tutelar Marcos. 
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Sendo assistência social viés do Programa Atitude, técnica segue 

trabalhando eixos que fortaleçam matricialidade sócio-familiar, controle social e 

garantia de direitos. Merece destaque necessidade em pontuar nos 

atendimentos realizados proposta do Programa, enquanto política pública 

visando o processo de autonomia e exercício de práticas que reafirmem o 

processo de cidadania, por vezes minimizadas com o uso intenso das drogas. 

 

9.7. Avanços e desafios 

 

Sendo considerada a “última” modalidade do Programa, o Aluguel Social 

representa a continuidade do processo de monitoramento a nível técnico, 

fundamental aos usuários para com processo de resignificação atrelados aos 

projetos estruturados durante acolhimento no Programa. O caso do usuário 

KLEBER MIGUEL reforça o que representa a modalidade, sendo possível 

conduzir novos projetos, ganhar e reconquistar espaços, tendo trabalhado o 

nível de relação do uso de substâncias psicoativas. 

Segue o avanço dos encaminhamentos e articulações com rede 

SUS/SUAS, além do desafio em retomar inserções partindo do Núcleo no mês 

de Março/2016 conforme devolutiva da Secretaria. 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  10  01 

VISITA TÉCNICA NA 
RESIDÊNCIA 

20 10 

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 
SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 10 
Beneficiados 

05 

 

Justificativa: A equipe continua aguardando posicionamento da executora para 

o retorno do Aluguel Social de Jaboatão. A previsão é que ocorra no mês de 

março. Até então, a equipe do Aluguel Social do Cabo de Santo Agostinho está 

dividida nesses dois municípios e, por falta de recurso financeiro, se encontra 

impossibilitada de inserir novos usuários.  
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USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 
(MÊS/ANO) 

MOTIVO DE 
DESLIGAMENTO 

NO DE VISITAS 
REALIZADAS NO 
MÊS 

Kleber Miguel 

Kley 
14.01.2015 

Em 

Acompanhamento 
10 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mês iniciou de forma positiva, com o retorno, já reiteradamente solicitados, 

dos serviços de manutenção da estrutura física do Espaço. Foi possível fazer a 

manutenção de algumas das prioridades como: o conserto de privadas trincadas 

e entupidas; colocação de controle de vetores/telas na cozinha; limpeza da 

piscina; instalação de outra bomba de água; ajuste em ventiladores, entre outros 

serviços. No entanto, infelizmente, alguns desses serviços não atenderam a 

necessidade do equipamento. Desta forma, está sendo dialogado com a 

executora soluções para essas questões.  

Ainda no quesito estrutura física, recebemos, nesse primeiro mês do ano, a 

visita do engenheiro da secretaria, o Senhor Francisco Batista e do seu ajudante, 

para fazer levantamento da situação do Espaço e somar esforços na melhoria. 

Aguardamos ansiosos por retornos dessa visita. Além disso, sinalizamos como 

interessante pensar na possibilidade da mudança de casa, posto que essa 

apresenta uma série de dificuldades estruturais.   

No quesito recursos humanos, tivemos a confirmação de que, de fevereiro a 

junho, a equipe estará gozando férias, tão necessárias e renovadoras, sendo 

possível a contratação de feristas para algumas categorias profissionais.   

Nesse mês tivemos um problema com a internet da Unidade, obstando o 

encaminhamento, para a SDSCJ, da frequência dos usuários, dos registros dos 

técnicos, planilhas, documentos diversos e, principalmente, o formulário de 

indicadores. Como desafios existem para serem superados, utilizamos de 

estratégias diferenciadas para cumprir, dentro do prazo, com essa demanda. No 

mais, o Serviço segue cumprindo seu papel social e ofertando o melhor 

atendimento possível para os que dele necessitam.  
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Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente IEDES 

11. ANEXOS 

 

 

 Reunião com o Aluguel Social Recife, Jaboatão e Usuários. 

 

Assembleia 

 

Grupo de Qualidade de Vida 
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Grupo Expressão 
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Torneio de futebol 
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