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CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO  

 NÚCLEO: Jaboatão                 MÊS/ANO: Julho/ 2016 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

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

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

prática profissional, qualificando o serviço ofertado.  

 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

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

Guararapes. 

Telefones de contato: 3468-0058 / 989235524 

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

Executora: IEDES 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA MONALISA ALVES ACIOLI LINS 

SUPERVISÃO JEANE DOS SANTOS TONÉO 

TÉCNICA SOCIAL EM 
PSICOLOGIA 

CRISTINA CHAGAS PATRIOTA 

TÉCNICA SOCIAL EM 
PSICOLOGIA 

DENISE DE FARO FERNANDES 
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TÉCNICA SOCIAL EM 
SERVIÇO SOCIAL 

ALEXSANDRA DO NASCIMENTO GOMES 
TAVARES 

TÉCNICO EM QUALIDADE 
DE VIDA 

ANTONIA EDISLANDIA DA SILVA 

CUIDADORA CRISTIANE LINS DE LIRA 

CUIDADORA IVANEIDE MARIA DOS SANTOS 

EDUCADORA SOCIAL MARCIA MARIA DE OLIVEIRA 

EDUCADORA SOCIAL ELIZABETH SANTOS DAS CHAGAS 

EDUCADORA SOCIAL 
DAYANE PATRICIA BOYER OLIVEIRA DE 

MORAES 

EDUCADOR SOCIAL CRISTIANO JOSÉ DA SILVA 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

GLECIA REIS DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA MARIA JOSE DOS SANTOS DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLÁUDIA XAVIER DE OLIVEIRA BEZERRA 

AUXILIAR DE COZINHA CLÁUDIA DE LIMA ALVES 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS 

MOTORISTA ERIVAN LIRA DO NASCIMENTO 

MOTORISTA ERISVALDO MENDES 

VIGIA 
EDMILTON GOMES/ DAMIÃO GOMES 

(Temporário) 

VIGIA JOSÉ ALVES BARBOSA IRMÃO 

VIGIA CARLOS ROGER ALVES DA SILVA 

VIGIA LUCIANO CARDOSO DE LIMA 

 

4. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 

 

FUNÇÃO NOME 

TÉCNICA SOCIAL EM SERVIÇO 
SOCIAL 

MIRTES LOPES 

MOTORISTA JANDILSON FLORENTINO 
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5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO 

6:30 às 
7:00 

Acordar Acordar Acordar Acordar Acordar 
Acordar 
7h30min às 
08h 

Acordar 
7h30min às 
08h 

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

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

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

Café da 
manhã 
08h às 9h 

9h às 10h 

Grupo 
Despertar 
Téc. Social em 
Psicologia - 
Cristina 
 

Grupo 
Planejando o 
Futuro 
Téc. Social em 
Psicologia. 
Denise. 

 
OFICINA DE 
CULINÁRIA 
Facilitadora 
Patrícia 
9h às 10h 

Grupo Despertar 
Téc. Social em 
Psicologia - 
Denise Horário Livre 

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 
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 –
Alexsandra 

Grupo 
Qualidade de 
Vida 
Téc. Qualidade 
de Vida - Antonia 

 
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 
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1. GRUPOS 

1.1 GRUPO DESPERTAR 

Facilitadoras: Cristina Chagas e Denise de Faro Fernandes  

Objetivo geral: Trabalhar assuntos referentes ao cotidiano dos usuários neste 

equipamento, bem como trazer temáticas que sirvam para despertar os 

participantes para iniciar as atividades do dia. 

 

Data: 01/07/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Foi lido um texto sobre mudança de vida, cujo autor é Luiz 

Fernando Veríssimo, no qual ele relata uma estória sobre o falecimento de uma 

pessoa numa empresa, a qual era ela mesma, pois utilizou um espelho para ser 

o reflexo da própria imagem. Essa técnica foi feita e os usuários ficaram atentos 

ao texto, expondo seus planejamentos de vida e o desejo em mudança. 

Objetivo: Favorecer uma reflexão sobre a forma como se encara a vida no 

sentido de processo de mudança pessoal. 

Ferramentas metodológicas: Texto extraído da internet e roda de conversa. 

Avaliação: O grupo se manteve tranquilo e atento, denotando seriedade ao 

relatarem suas vivências, com conteúdos de sofrimento e desejo de construção 

de novos rumos.  

 

Data: 04/07/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

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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Atividade realizada: Foi apresentado um vídeo, retirado do youtube, intitulado 

“As Moscas”. Essa película conta a história de uma mosca que é resistente a 

mudança, comportando-se da mesma maneira em situações diversas até que, 

por fim, vem a falecer como consequência de sua dificuldade de adaptar-se às 

mudanças. Após a exibição dessa história, foi proposta uma roda de conversa, 

onde cada usuário pode colocar-se diante do que havia compreendido sobre o 

filme. Dando sequência, foram dados informes relacionados ao cotidiano deste 

equipamento, visando diluir pequenos conflitos e facilitar a convivência de todos. 

Os informes eram tangentes à programação da TV/DVD, respeito entre os 

usuários e furto de objetos na unidade.  

Objetivo: Refletir sobre a necessidade de se abrir para mudanças. 

Ferramentas metodológicas: TV, pendrive e roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes trouxeram que, em alguns momentos de suas vidas, 

acabaram por se comportar como a mosca, ou seja, apresentando resistência e 

dificuldade em abri-se para novas situações e aplicando os mesmos 

comportamentos em diferentes casos. Alguns ressaltaram que hoje conseguem 

reconhecer que, amiúde, insistiram no mesmo erro, frustrando-se por diversas 

vezes, fato este que acarretou em desanimo, tristeza e por diversas vezes em 

desistência de seus planos.  

     

Data: 11/07/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Foi lido um texto, produzido por um usuário deste serviço, 

intitulado “A caixa da tristeza”. Nessa leitura ele faz alusão ao que gostaria de 

depositar nesta caixa, retirando assim de si aquilo que o incomoda e o impede 

de avançar em seu projeto de vida. Dando sequência foi solicitado que cada 

participante pontuasse o que havia achado interessante no texto. Em seguida, 

foi pedido que cada um, individualmente, pensasse em algo ou situação que 

gostaria de jogar fora, simbolicamente, depositando na caixa da tristeza.  

Objetivo: Refletir sobre o texto “a caixa da tristeza”. 

http://www.institutoensinar.org/
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Ferramentas metodológicas: Leitura de texto e roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários depositaram na caixa da tristeza sentimentos de 

saudade referente aos familiares, bem como, sentimentos de inveja, 

inferioridade, fofoca e falta de respeito entre os colegas.  

 

Data: 15/07/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Os usuários foram distribuídos em círculo, inicialmente 

com as mãos dadas, sendo fornecidas as instruções pela facilitadora, com 

técnicas de relaxamento. Ao término, foi facilitada uma roda de conversa, na qual 

os presentes relataram a sensação de bem estar.  

Objetivo: Favorecer um momento de bem estar físico e mental visando, 

preventivamente, minimizar tensões que possam ocorreram durante a 

convivência diária. 

Ferramentas metodológicas: Técnicas de relaxamento. 

Avaliação: Os participantes mostraram entrosamento e satisfação; alguns 

agradecendo a oportunidade, trazendo em seus discursos que se sentiram 

aliviados, devido às recentes turbulências ocorridas dentro do espaço nos 

últimos dias.  

 

Data: 18/07/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Foi proposta uma roda de conversa onde cada usuário 

pode relatar sobre sua rotina do final de semana. Dando sequência foi lido um 

texto motivacional produzido por um usuário do serviço. Ao final, cada 

participante versou sobre o que havia entendido sobre o texto.  

Objetivo: Refletir sobre o final de semana de semana e ofertar um texto 

motivacional para iniciar a semana. 

Ferramentas metodológicas: Leitura de texto e roda de conversa. 

http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: Os participantes trouxeram o sentimento de tristeza relacionado aos 

desligamentos que aconteceram no final de semana. Verbalizaram que ficaram 

saudosos dos colegas que partiram, mas destacaram que compreendem que a 

responsabilidade não foi da equipe e sim dos próprios colegas que transgrediram 

diversas regras do serviço.  

 

Data: 21/07/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Foi lido um texto de um autor desconhecido chamado “Um 

breve texto sobre a tolerância... que todos nós deveríamos ter?”; no qual os 

usuários ouviram atentamente, se surpreendendo pela forma em que o 

personagem da estória lidava com os problemas da vida.  

Objetivo: Incentivar o repensar sobre o limiar de tolerância individual para 

auxiliar nas tensões do cotidiano. 

Ferramentas metodológicas: Texto abstraído da internet e roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários presentes trouxeram suas dificuldades no 

relacionamento interpessoal. Relataram que algumas vezes provocam conflitos 

porque não se sentem compreendidos pelo outro ou pela falta de tolerância. Foi 

pontuado que este exercício de autocontrole deverá ser contínuo, para que o 

convívio seja mais harmonioso e saudável. 

 

Data: 25/07/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Foi apresentado um vídeo motivacional retirado do youtube 

sobre o filme “Gladiador”. O filme trás a mensagem de que é importante sermos 

capazes de lutar por nossos objetivos e não desistir diante dos obstáculos. Por 

fim, persistir sempre na busca pelo que desejamos para nossa vida. Para 

concluir o grupo foi lido o texto produzido por um de nossos usuários.  

Objetivo: Refletir sobre a importância de lutar por objetivos. 

Ferramentas metodológicas: TV, pendrive, leitura de texto e roda de conversa. 

http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: Os usuários pontuaram que gostaram do vídeo apresentado e 

destacaram que a principal mensagem que absorveram foi a necessidade de 

não esquecer dos motivos e objetivos que os fizeram chegar até esse espaço e 

que cada usuário consiga, ao concluir seu processo de acompanhamento, deixar 

esse dispositivo com a alegria de ver sua tarefa concluída com sucesso.  

 

Data: 29/07/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Trabalhado o texto chamado “Um cara otimista”, no qual 

era demarcada a linha de pensamento sobre a oportunidade de se fazer 

escolhas na vida. 

Objetivo: Favorecer uma reflexão sobre os momentos de escolhas que se tem 

de fazer na vida, os quais poderão determinar o sucesso na organização de seu 

planejamento pessoal.  

Ferramentas metodológicas: Texto e roda de conversa. 

Avaliação: O grupo se manteve atento durante a leitura do texto, num primeiro 

momento, expondo na roda de conversa suas opiniões e percepções; situando 

que em seus projetos de vida é necessário determinação e foco para obter 

sucesso.  

 

1.2 GRUPO DE USUÁRIOS DE REFERÊNCIA (UR’s) 

Facilitadoras: Alexsandra Tavares, Denise de Faro Fernandes e Cristina 

Chagas. 

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

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

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

 

Data: 11/07/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

http://www.institutoensinar.org/
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Atividade realizada: Realizada uma roda de conversa a fim de se refletir sobre 

qual a finalidade das saídas para atividade laboral. Ocorre que a equipe tem 

percebido que alguns usuários estão utilizando essas saídas para outros fins, 

fugindo assim do programado em seu PIA.  

Objetivo: Refletir sobre o objetivo das saídas para atividade laboral. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes trouxeram que não concordam com o discurso da 

equipe de que eles estariam utilizando as saídas de trabalho para outros fins.  

Destacaram que o que ocorre é que aqueles usuários que não usufruem de 

saídas, inventam mentiras para prejudicar o colega que estão em atividade 

laboral.  

 

Data: 13/07/2016 

Facilitadora: Alexsandra Tavares 

Atividade realizada: Foi realizada uma conversa a respeito do uso de drogas 

na casa. Foram lembrados que ao serem acolhidos todos são orientados a 

respeito das regras. Foi pontuado que já houve informações sobre uso de drogas 

dentro do dispositivo e foram relembrados que a equipe já havia sinalizado 

individualmente e em grupos. E que esta situação dentro da unidade não é 

aceita.    

Objetivo: Refletir e orientar a respeito das regras da casa, especialmente sobre 

o uso de drogas e da permanência de cada usuário neste dispositivo. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa.      

Avaliação: Usuários trouxeram falas que estavam conseguindo se organizar, 

cuidando das questões pessoais como de saúde, documentação e assuntos 

jurídicos, que diminuíram o uso de SPA’s e alguns conseguiram reatar e/ou 

fortalecer os vínculos familiares. Teve usuário que ficou irritado quando soube 

que seu nome estava envolvido. Por fim, foi sinalizado que esta situação não 

seria mais aceitável. 

 

http://www.institutoensinar.org/
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Data: 15/07/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Foi favorecido um momento de reflexão sobre as condutas 

dos usuários em suas saídas nos finais de semana com os retornos sob efeito 

de SPA’s fora do planejamento realizado junto com a sua Técnica de Referência 

e consumo dentro do espaço. 

Objetivo: Avaliar comportamentos transgressores dentro do espaço coletivo. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes trouxeram seus incômodos, devido às condutas de 

alguns usuários, os quais não estão respeitando o contrato de convivência, 

tumultuando, em momentos, o planejamento de quem deseja mudança. Foi 

pontuado que todos são livres para trazer tais situações para a equipe, visando 

favorecer um ambiente tranquilo e saudável.  

 

1.3 GRUPO FAMÍLIA 

Facilitadoras: Cristina Chagas e Alexsandra Tavares 

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. 

 

Data: 07/07/2016 

Justificativa: O grupo de hoje foi realizado em via pública, com a participação 

de usuários, familiares, funcionários de diversos núcleos, acompanhados pelo 

Programa ATITUDE, pois houve uma Passeata realizada em direção ao Palácio 

do Governo, para ser entregue uma carta ao Governador, visando o 

fortalecimento do Programa ATITUDE, diante do momento atual de precarização 

dos serviços para as pessoas usuários de drogas. 

 

Data: 14/07/216 

Facilitadora: Cristina Chagas 

http://www.institutoensinar.org/
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Atividade realizada: Foi exibido um vídeo de longa metragem chamado: “Era 

uma vez uma família”, na qual foram expostas vinculações familiares dentro do 

contexto da realidade atual, quanto ao aspecto educacional, afetivo, social e 

profissional. Depois foi favorecida uma explanação sobre as identificações 

pessoais com algumas cenas do filme, principalmente na forma de tratamento 

agressiva com as crianças das cenas. 

Objetivo: Refletir sobre as diversas configurações de família na 

contemporaneidade e formas de relacionamento interpessoal.  

Ferramentas metodológicas: Filme extraído da internet, datashow, notebook e 

roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários falaram sobre suas concepções diante das condutas 

dos pais nas relações com os filhos legítimos e enteados, colocando vivências 

pessoais.  

 

Data: 21/07/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Foi utilizada uma técnica lúdica de grupo, na qual era 

lançado um dado no centro de um círculo feito pelos usuários, para que se 

falasse sobre estrutura de sua família, estatuto da família e ideal de família. 

Objetivo: Estimular a autoexpressão de sentimentos sobre o significado da 

família no contexto individual. 

Ferramentas metodológicas: Sala de grupo, dado construído em cartolina e 

roda de conversa.  

Avaliação: Os participantes mostraram descontração no decorrer da dinâmica, 

porém conseguiram atingir o objetivo proposto, quando falaram de suas famílias, 

trazendo situações engraçadas na época de crianças. Grupo integrado e 

motivado. 

 

Data: 28/07/2016 

Facilitadora: Alexsandra Tavares 

http://www.institutoensinar.org/
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Atividade realizada: Foi lido o texto “Acreditar e Agir” (autor desconhecido), em 

seguida roda de conversa. Como no texto, os membros do grupo se colocaram 

na posição de barco e pontuaram que os dois remos seria o que estão 

vivenciando hoje. Colocaram que se estivessem de posse de um só remo não 

chegariam a lugar algum e, ficariam rodando em círculos sem sair do lugar. 

Ainda, trouxeram que a família é uma peça fundamental em suas vidas, e a 

importância de ouvir a equipe do Centro.  

Objetivo: Incentivar os usuários e familiares a alcançar seus objetivos com o 

devido respeito ao tempo e os limites de cada um. 

Ferramentas metodológicas: Texto e roda de conversa. 

Avaliação: Foi realizada uma fala de que quando acreditaram e agiram eles se 

tornaram autoconfiantes e que havia um caminho a percorrer, que por muitas 

vezes poderiam fazer uma parada nas margens do rio para depois chegar ao 

horizonte, sendo o tempo e o planejamento, elementos fundamentais para 

alcançar o objetivo.  

 

1.4 GRUPO CIDADANIA 

Facilitadora: Alexsandra Tavares. 

Objetivo geral: Trabalhar temas que abordem os  valores sociais que 

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

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

na formação do processo de autonomia dos usuários. 

 

Data: 07/07/2016 

Justificativa: Nesta data, o grupo foi realizado no Centro do Recife, onde foi 

possível contar com equipe, usuários e seus familiares dos núcleos do Programa 

ATITUDE, onde se concentraram no parque Treze de Maio e seguiram em 

passeata para falar com o Governador, tendo como finalidade a entrega da carta 

de reivindicação de garantia da manutenção dos dispositivos, pagamentos de 

salários atrasados dos funcionários, entre outros pleitos.   

http://www.institutoensinar.org/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_(%C3%A9tica)
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Data: 14/07/2016 

Facilitadora: Alexsandra Tavares 

Atividade realizada: Foi realizada uma fala a respeito do processo de cuidado, 

e que a equipe estava sempre incentivando os usuários a se organizarem e a 

valorizarem o tempo em que estão acolhidos neste espaço. Em seguida foi 

solicitado que quem tivesse interesse poderia iniciar a leitura do texto “A Rosa e 

o Sapo”.  

Objetivo: Orientar os usuários a respeito do processo de cuidado individual e 

coletivo, além de incentivar a valorização de suas saídas para atividades laboral, 

saúde e retirada de documentações. 

Ferramentas metodológicas: Texto e roda de conversa. 

Avaliação: Usuários trouxeram reflexões que a maioria se identificava com a 

rosa a qual queria toda atenção para si, e não valorizava os cuidados recebidos; 

Falaram que havia usuários que apresentavam complexos de superioridade, 

enquanto estavam todos na mesma situação, porém cada um em seu tempo. 

Versaram sobre a necessidade de humildade entre eles, e que muitas vezes ser 

humilde também é se retirar quando for necessário. Pontuaram sobre se 

autoavaliar e respeito ao processo de mudança dos pares. 

 

1.5 GRUPO PLANEJANDO O FUTURO 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Objetivo geral: Refletir com os participantes sobre como trabalhar seu 

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

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

trabalho/inserção socioprodutiva. 

 

Data: 12/07/2016 

Atividade realizada: Foi proposto que os usuários participassem da técnica “por 

que, como e o quê”. Foi solicitado que cada participante refletisse sobre o porquê 

http://www.institutoensinar.org/
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de ter decidido frequentar o Programa Atitude, desde o momento anterior a sua 

inserção neste Centro Intensivo.  Dando sequência, foi pedido que tentasse 

verbalizar como estava se sentindo neste momento atual, ressaltando seus 

avanços e pontos de melhoria. E por fim, foi solicitado que descrevesse o que 

esperava atingir e/ou alcançar quando saísse deste serviço.  

Objetivo: Trabalhar a técnica de grupo “por que, como e o quê”. 

Ferramentas metodológicas: Técnica de grupo, papel ofício, caneta e roda de 

conversa. 

Avaliação: Os participantes apresentaram um pouco de dificuldade em relatar o 

que esperavam ao sair deste Programa. Trouxeram o sentimento de desamparo 

frente à necessidade deixar este serviço e seguirem seus planejamentos sem o 

acompanhamento e apoio da equipe técnica. Diante destes relatos foi sinalizado 

que é importante que cada usuário converse obre esse sentimento com sua TR 

tendo por finalidade traçar estratégias para se preparar para essa conclusão de 

uma maneira positiva.  

 

Data: 26/07/2016  

Atividade realizada: Foi feita a leitura do texto “Qual meu propósito de vida”. O 

texto trás a metáfora de um martelo que se sentia entristecido por não 

compreender qual seu verdadeiro objetivo de vida. Após a leitura do texto foi 

proposto que cada participante se posicionasse sobre qual o seu propósito de 

vida em relação aos eixos educação/inserção socioprodutiva e 

família/sociedade.  

Objetivo: Refletir sobre o propósito de sua vida. 

Ferramentas metodológicas: Leitura de texto e roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes demonstraram dificuldade em relatar seus 

propósitos para os eixos descritos na atividade. Alguns verbalizaram que ainda 

não conseguiram se organizar para essa tarefa. Foi feita uma reflexão no sentido 

de alerta que esse é o espaço propício e o momento adequado para refletirem 

sobre essas questões.  

http://www.institutoensinar.org/
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1.6 GRUPO QUALIDADE DE VIDA 

Facilitadora: Antônia Silva  

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

hábitos mais saudáveis e a valorizarem a prevenção de doenças. 

 

Data: 05/07/2016  

Facilitadora: Antônia Silva. 

Atividade realizada: Apresentado ao grupo slides sobre cuidados de higiene 

pessoal, aliado a um vídeo. Objetivo trabalhar os cuidados com corpo e mente. 

Objetivo: Conhecer sobre hábitos de higiene pessoal, como forma de prevenir 

doenças e gerar boa apresentação para entrevista de emprego. 

Ferramentas metodológicas: Computador, datashow, som e roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários foram muito participativos, alguns falaram que os 

hábitos de higiene são fundamentais para ter uma boa saúde. Porém alegaram 

que na situação de rua é muito difícil de fazerem a escovação dental e de usarem 

sempre roupas limpas, mas que hoje no intensivo eles conseguem ter esse 

cuidado e isso melhora a autoestima deles. Diante disso eles afirmaram que 

estão sempre procurando o posto de saúde para realizarem cuidados, com a 

finalidade de buscarem uma colocação no mercado de trabalho. Pontuado no 

grupo a importância da boa saúde e da aparência para a realização de entrevista 

de emprego, para melhorar seus conceitos diante da profissional de RH. 

 

Data: 12/07/2016  

Atividade realizada: Foi apresentado um vídeo com slides com a Dra. Keyla - 

Especialista em Pneumologia -, falando sobre o que é tuberculose, população 

de risco e tratamento. Pontuado sobre a importância do diagnóstico rápido na 

eficácia da cura, quando o paciente não abandona o tratamento. 

http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Conscientizar os usuários em relação à saúde bucal, no sentido do 

cuidado, do conhecimento sobre os sintomas da tuberculose e onde buscar o 

tratamento da doença. 

Ferramentas metodológicas: Computador, datashow e roda de Conversa 

sobre o tema. 

Avaliação: O Grupo ficou bastante reduzido, pois muitos não quiseram 

participar, mas os que integraram o grupo foram bastante participativos, 

contribuindo com a explanação sobre o cuidado. Trouxeram ao debate que são 

vulneráveis para contrair esta doença, porque além do crack, álcool, ainda tem 

uso abusivo do cigarro. Segundo a Dra. Keyla: “O cigarro deixa o pulmão muito 

vulnerável às infecções e às doenças”. Foram orientados sobre os cuidados e 

atenção quanto aos sintomas e onde buscar diagnóstico e tratamento. 

 

Data: 19/07/2016  

Atividade realizada: Debate e esclarecimentos sobre a Esquistossomose. Foi 

apresentado um vídeo com o Dr. Dráuzio Varela, e um vídeo da Fiocruz falando 

sobre essa doença e outras que são endêmicas no Estado de Pernambuco, 

visando esclarecer a importância do tratamento, da prevenção dessas doenças 

em nosso Estado. Foi apresentado slide sobre a esquistossomose e conversado 

sobre o que podemos fazer para ter melhores cuidados com hábitos regulares 

de higiene. Realizada a explanação do conhecimento sobre o tema e discutido 

e onde buscar tratamento da doença. 

Objetivo: Conscientizar os usuários, através de cuidados com a saúde, higiene 

pessoal e domiciliar, no sentido de prevenir doença infecciosa e infestações por 

parasitas. 

Ferramentas metodológicas: Computador, datashow, som e conversa sobre o 

tema e, ao final, foram esclarecidas as dúvidas de alguns participantes do grupo. 

Avaliação: O grupo foi bem participativo sobre o tema discutido. Alguns 

relataram que ter medo de ter essa doença devido à gravidade. Também porque 

onde eles moravam, não tinha saneamento básico e muito menos cuidados de 

http://www.institutoensinar.org/
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higiene em suas residências. Expuseram que a grande maioria teve contato com 

água doce e nunca realizou a profilaxia. Foram incentivados a buscar 

atendimento clínico para realização da profilaxia no posto de saúde. 

 

Data: 22/07/2016 

Atividade realizada: Apresentado um vídeo com o tema: “Vivendo com saúde” 

do Dr. Marcelo Lima. Este apresentou os sintomas, diagnósticos e tratamentos 

das arboviroses e os cuidados relativos à dengue, chikungunya e zica vírus. 

Objetivo: Conscientizar e prevenir o combate da proliferação do mosquito, com 

educação ambiental e levar conhecimento sobre as diversas formas e tratamento 

dessas doenças. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo educativo passado na televisão e depois 

discutido o tema. 

 Avaliação: Os usuários hoje foram muito participativos diante do tema 

apresentado. Porque em outros momentos eles não interagiram tanto como 

nesse grupo. Tiraram inúmeras dúvidas relacionadas à transmissão das 

arboviroses: dengue, chikungunya e zica vírus. Trouxeram ao debate a 

preocupação quanto à manutenção da piscina do espaço, pois temem pegar as 

doenças, devido às debilidades que estas viroses trazem. Um dos usuários 

relatou estar com sintomas de chikungunya. Pontuado a importância do repouso, 

dos cuidados e caso venha a sentir-se pior, dadas as devidas orientações quanto 

à procura de urgência clínica. Foi reforçado que o melhor é ter cuidados com a 

prevenção, usarem repelentes, principalmente para as que estiverem gestantes, 

e manter o ambiente limpo. 

 

1.7 OFICINA DE ESPORTE E LAZER 

Facilitadores: Cristiane Lins, Cristiano Silva e Elizabeth Santos  

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. 

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

Data: 05/07/2016 

Atividade realizada: Iniciada a atividade com uma pequena roda de conversa 

onde se falou qual era o objetivo da oficina de esporte e lazer e também quais 

eram as regras dessa atividade que é realizada na praia. 

Objetivo: Liberar tensões adquiridas na vivência diária, melhorar as condições 

físicas e emocionais dos usuários. 

Ferramentas metodológicas: Bola e cone. 

Avaliação: Esses tipos de atividade, principalmente no espaço da praia, sempre 

são recebidos com boa aceitação, pois esse momento muita energia. Percebe-

se a empolgação e a disposição nas atividades externas. 

 

Data: 08/07/2016 

Atividade realizada: A princípio realizou-se o levantamento de tipos de jogos 

que os participantes queriam praticar nesse dia. De acordo com o que foi 

acordado com os usuários, fez-se um dia bem atraente com vários tipos de jogos 

livres como: queimado, vôlei e futebol.  

Objetivo: Engajar os usuários nas atividades escolhidas colegiadamente.    

Ferramentas metodológicas: Bolas, cones e garrafa térmica com água. 

Avaliação: A atividade realizada foi muito importante para os usuários, pois 

perceberam que cada um deles está aproveitando esse momento para liberar 

suas tensões e poder compartilhar com os outros a importância desse momento 

de lazer e atividade física. 

 

Facilitadora: Elizabeth Santos 

Data: 15/07/2016 

Atividade realizada: Futebol na praia. 

Objetivo: Melhorar o condicionamento físico e emocional dos usuários. 

Ferramentas metodológicas: Bola e cano (para fazer a barra). 

http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: Apesar dos usuários estarem fora de forma, ser fumantes e alguns 

se sentirem bem pesados para o esforço físico, ficaram felizes com a atividade. 

Aproveitando o momento ficou-se de marcar um campeonato com os usuários 

do Apoio Jaboatão. 

 

Facilitador: Cristiano Silva 

Data: 22/07/2016 

Atividade realizada: Foram realizados, na praia, jogos como: futebol e vôlei e, 

ainda, roda de diálogos. 

Objetivo: Liberar tensões adquiridas na vivência diária. 

Ferramentas metodológicas: Bolas e roda de conversa. 

Avaliação: A atividade foi bem tranquila, e os usuários souberam aproveitar bem 

o espaço. 

 

Facilitadoras: Elizabeth Santos e Cristiane Lins 

Data: 30/07/2016 

Atividade realizada: Oficina de Zumba (dança). 

Objetivo: Proporcionar um melhor condicionamento físico e liberar as tensões 

através da dança. 

Ferramentas metodológicas: Notebook, data show, caixa de som e Internet.  

Avaliação: Ótima aceitação dos usuários. Os membros do grupo puderam se 

divertir e ao mesmo tempo melhorar seu condicionamento físico e mental, com 

uma atividade interessante que é a dança.  

 

1.8 OFICINA: PERCUSSÃO 

Facilitadores: Cristiano Silva e Elizabeth Santos 

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. 

 

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

Data: 28/07/2016 

Atividade realizada: Ensaio para apresentação externa. 

Objetivo: Montar uma apresentação para o seminário da Open Society. 

Ferramentas metodológicas: Instrumentos percussivos. 

Avaliação: Os usuários se mostraram interessados e desejosos de fazer um 

bonito trabalho. 

 

Facilitadora: Elizabeth Santos 

Data: 29/07/2016 

Atividade realizada: Ensaio de percussão com os usuários, aprimorando os 

toques de maracatu, coco, ciranda, afoxé, capoeira, maculelê, entre outros, para 

a apresentação do resultado da pesquisa realizada no Programa ATITUDE pela 

Open Society. 

Objetivo: Ensaiar para apresentação no evento do dia 02/08/2016. 

Ferramentas metodológicas: Instrumentos percussivos. 

Avaliação: Recebemos o convite para apresentação percussiva no evento 

supracitado, em conjunto com o Apoio Jaboatão. A princípio o ensaio seria na 

praia, porém o dia estava chuvoso, o que nos fez ensaiar na rua de trás e no 

terraço do Centro de Acolhimento Intensivo Jaboatão. Tal atividade motivou 

bastante os usuários, pois os mesmos se interessam em se apresentar em 

atividades externas.  

 

Facilitador: Cristiano Silva 

Data: 31/07/2016 

Atividade realizada: Ensaio de maracatu, coco, ciranda, maculele e samba 

reggae. 

Objetivo: Dar continuidade aos ensaios para Apresentação da pesquisa. 

Ferramentas metodológicas: Instrumentos percussivos. 

http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: Os usuários estão bem empolgados para essa apresentação que 

eles irão realizar.  

 

1.9 OFICINA: CORPO E MENTE 

Facilitadora: Márcia Maria de Oliveira. 

Objetivo geral: Estimular a prática de atividades físicas e relaxamento corporal, 

trabalhando o corpo e a mente.  

 

Data: 05/07/2016 

Atividade realizada: Alongamento e relaxamento. 

Objetivo: Desenvolver a flexibilidade e proporcionar um bem estar através de 

técnicas de relaxamento corporal e mental. 

Ferramenta Metodológica: Som e roda de conversa. 

Avaliação: A atividade foi bem aceita por todos, mas há algumas dificuldades 

enquanto espaço físico que não tem um lugar adequado para a atividade de 

relaxamento. 

 

Observação: A oficina corpo e mente neste mês seguiu com uma configuração 

diferenciada, pois foi trabalhado com os usuários musicais para apresentação 

que culminou no 1º Festival de Música do Centro de Acolhimento Intensivo 

Jaboatão. 

 

Data: 19/07/2016. 

Atividade realizada: Ensaio do festival de músicas. 

Objetivo: Desenvolver a prática de cantar, proporcionando bem estar e 

interação entre os participantes. 

Ferramenta metodológica: Voz, exercícios de voz e roda de conversa.  

Avaliação: Todos muito entusiasmados com o festival. 

 

Data: 23/07/2016 

http://www.institutoensinar.org/
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Atividade realização: Ensaios e criações de cartazes.  

Objetivo: Aperfeiçoar os ensaios. 

Ferramenta metodológica: Cartazes, tímbau, lápis, lápis de cor e roda de 

conversa. 

Avaliação: Todos estavam envolvidos e bem entusiasmados com o dia do 

festival. 

 

Data: 25/07/2016. 

Atividade realizada: Festival de músicas. 

Objetivo: Realizar a primeira Gincana Musica do Centro de Acolhimento 

Intensivo Jaboatão. 

Ferramenta metodológica: Cartazes, timbaus, alfaias, condução do carro para 

buscar os convidados, lanche. 

Avaliação: O festival foi de grande importância para todos, principalmente para 

os usuários. Tivemos a participação de convidados para participar do festival. 

Foi nítida a dedicação de cada grupo que se apresentou, valorizando o evento 

proposto por todos. 

 

Data: 29/07/2016. 

Atividade realizada: Teoria sobre a musicalidade da capoeira. 

Objetivo: Conhecer a história da musicalidade da capoeira e seus fundamentos. 

Ferramenta metodológica: Berímbau, roda de conversa e voz. 

Avaliação: Boa e construtiva participação dos presentes. 

 

1.10 OFICINA: PRATICANDO GENTILEZA 

Facilitador: Dayane Boyer 

Objetivo geral: Envolver os usuários no cotidiano do serviço para o resgate de 

valores relacionados à ética, bem como desenvolver o espírito de solidariedade, 

respeito e a valorização da vivência coletiva, visando à redução da violência e 

da intolerância.  
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Data: 18/07/2016 

Atividade realizada: A educadora prepara um envelope para cada usuário, 

contendo o nome de cada um em letras grandes. Entrega o envelope a eles e 

explica que quando ao abrirem, lerão o nome que está dentro. Após ler o nome, 

dizer o que sente sobre aquela pessoa. Em roda, além dessa atividade, a oficina 

se deu desenvolvendo falas sobre respeito e aceitação. 

Objetivo: Abordar temas relacionados á igualdade, fraternidade e solidariedade.  

Ferramentas metodológicas: Papel ofício, cola e caneta. 

Avaliação: Usuários refletiram a importância do respeito que deve ter com 

outros todos foram participativos.    

 

1.11 OFICINA: CINE ATITUDE 

Facilitadoras: Dayane Boyer e Cristiane Lins  

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

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

cinematográficos e relacionar com o cotidiano dos usuários, bem como 

proporcionar um momento lúdico. 

 

Facilitadora: Cristiane Lins 

Data: 17/07/2016 

Atividade realizada: Exibição do filme “Desafiando gigantes”, drama de 2006, 

dirigido e estrelado por Alex Kendrick. O filme narra a de um treinador de futebol 

da High School com uma ficha medíocre que depois de várias temporadas ruins, 

o Shiloh Eagles considera substituí-lo como treinador e enfrenta também uma 

série de outras problemáticas em sua vida.  No intuito de encontrar uma solução 

para seus problemas, ele cria uma filosofia nova e também orienta e convida 

cada um de seus jogadores a acreditar nela. Por fim, consegue ganhar o 

campeonato estadual. 

Ferramentas metodológicas: DVD, CD, datashow e pipoca. 

http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: O grupo ocorreu de modo positivo. Os usuários expressaram a 

importância de levar para o cotidiano a luta e corrida pelos seus objetivos. 

 

1.12. OFICINA: TEATRO 

Facilitadora: Elizabeth Santos 

Objetivo geral: Estimular o conhecimento de outras artes como poesia, 

interpretação através da percepção cada um. 

 

Justificativa: As oficinas de teatro serão repensadas, posto que, os usuários 

têm diminuído o interesse na mesma, e também, porque a educadora 

responsável está com dificuldades para conseguir fazê-la, devido ao esforço 

físico necessário no qual ela tem encontrado limitação por conta da sua gestação 

de risco. 

 

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: 06/07/2016 

Atividade realizada: Cuca de Banana. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

fogão, luvas e toucas. Leitura e explicação da receita. 

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

aprender e dedicados no preparo. 

 

Data: 13/07/2016 

Atividade realizada: Coxinha de Frango e Catupiry. 
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Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

fogão, luvas e toucas. Leitura e explicação da receita. 

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

aprender e dedicados no preparo. 

 

Data: 20/07/2016 

Atividade realizada: Torta de Paçoca. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

fogão, luvas e toucas. Leitura e explicação da receita. 

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

aprender e dedicados no preparo. 

 

Data: 27/07/2016 

Atividade realizada: Pão Italiano. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

fogão, luvas e toucas. Leitura e explicação da receita. 

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

aprender e dedicados no preparo. 

 

1.14 OFICINA TEMÁTICA 

Facilitadora: Elizabeth Santos 

Data: 21/07/2016 

Atividade realizada: Visita e participação no FREPOP – Fórum de Educação 

Popular, no qual os usuários puderam participar da roda de diálogo: A 

importância da Regulamentação do Educador Social e seus impactos individuais 

e coletivamente. 

Objetivo: Ampliar os conhecimentos dos usuários e incentivar a ocupação dos 

usuários em espaços públicos e movimentos sociais. 

Ferramentas metodológicas: Roda de diálogo. 

http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: Devido à dificuldade por falta de combustível, foi pactuada 

previamente a ida por ônibus de linha com usuários que tivessem interesse e 

passagem. Nesse dia houve uma intercorrência porque alguns usuários não 

quiseram custear à mesma e mudaram o discurso quando já no caminho do 

evento. Fato esse que em momento propício foi trabalhado e tomados os 

encaminhamentos pertinentes. Apesar disso, chegando ao evento, os 

participantes se apresentaram e logo se entrosaram na temática. Ficaram muito 

interessados por poder tirar dúvidas, entender e aprender um pouco mais do 

universo da profissão do educador social. Mostraram-se eufóricos com tudo que 

viam e ouviam, bem como, ansiosos para um próximo evento.  

 

Facilitadora: Cristiano Silva 

Data: 22/07/2016 

Atividade realizada: Neste dia os usuários puderam aproveitar e prestigiar as 

barracas de matérias culturais e películas de objeto construído por materiais 

reciclados e participar de uma roda de meditação espiritual no FREPOP.  

Objetivo: Proporcionar aos usuários a participação e acesso aos conteúdos da 

FREPOP. 

Ferramentas metodológicas: Carro e roda de conversa.  

Avaliação: Os usuários puderam aproveitar o espaço para fazer perguntas e 

tirar as suas dúvidas, interagindo com outros grupos. 

 

Grupos realizados Quantitativo mensal 

Grupo Despertar 08 

Grupo de UR´s 03 

Grupo Família 04 

Grupo Cidadania 02 

Grupo Planejando o Futuro 02 

Grupo Qualidade de Vida 04 

http://www.institutoensinar.org/
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Total de Grupos 23 

 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal  Quantitativo – Horas 

Percussão 03 09h 

Culinária 04   16h 

Cine Atitude 01 02h30min 

Corpo e Mente 05 10h 

Esporte e lazer 05 10h 

Praticando Gentileza 01 01h30min 

Grupo temático 02 08h 

Total de oficinas 21 57h 

 

 

6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

6.1. FAMÍLIA 

Neste período foi dado prosseguimento ao acompanhamento dos 

familiares, tendo por finalidade acolher suas demandas e estimulá-los a estarem 

mais presentes no serviço e mais comprometidos no planejamento de vida dos 

usuários.  Contamos com o auxílio de alguns familiares no tangente ao 

acompanhamento de alguns usuários para resolver questões referentes à saúde. 

Importante frisar que as famílias têm se demonstrado mais engajadas em 

receber seus entes nos finais de semana, possibilitando assim o estreitamento 

dos laços afetivos.    

Vale salientar que houve participação de familiares no dia 07/07/2016 

numa representação coletiva para falar com o governador sobre o atual cenário 

do Programa Atitude e encaminhamentos a serem dados para quem não ocorra 

o desmonte deste apoio tão eficaz para o público de usuários de drogas e seus 

familiares.  Não foi possível falar com ele, mas houve a presença do secretário 

de governo, Marcelo Canuto, que marcou outros encontros com a comissão 

formada por familiares, usuários e funcionários.  

http://www.institutoensinar.org/
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Mantemos a comunicação com os familiares por telefone, para incentivo 

à participação nos grupos de família e nas visitas, como em visitas domiciliares 

para os diversos resgates dos vínculos afetivos. 

Por fim, uma de nossas usuárias tem realizado visitas semanalmente aos 

filhos que estão acolhidos no Abrigo Paulo de Tarso.  Ainda foi informada que 

seu outro filho que estava acolhido no Abrigo Novos Rumos, foi transferido para 

o PPVIDA – Programa de proteção Vida (Ameaçado de Morte por envolvimento 

com Drogas).  

6.2. SAÚDE 

Realizados atendimentos de Qualidade de vida: Sinais vitais e Exames 

físicos dos usuários. Assim é feito um atendimento para suprir as demandas 

trazidas, para fazer diagnóstico de enfermagem e encaminhamentos específicos 

a cada usuário. Sendo realizadas como rotina diária do serviço, escutas e 

atendimentos diários de qualidade de vida. Foram administradas diariamente 

medicações prescritas com receitas médicas dos usuários e também 

administradas para alguns usuários que chegam ao serviço apresentando 

cefaleia, odontalgia, pirose e outros. 

Com a continuação dos sintomas a equipe faz os devidos 

encaminhamentos às unidades de saúde de acordo com as demandas. Foi 

efetuada também a aferição do peso de todos os usuários, bem como, foi 

calculado o Índice de Massa Corpórea - IMC deles. 

Neste mês de Julho tivemos um usuário que conseguiu, através de 

articulação com a UBS Praia Sol, realizar o exame de ressonância magnética do 

joelho na Policlínica Professor José Carneiro Lins.  

Três usuários foram encaminhados para abrir prontuários na UBS Praia 

Sol, em Barra de Jangada, e estão no processo de marcação de consulta para 

as especialidades da ortopedia, odontologia e otorrinolaringologista.     

http://www.institutoensinar.org/
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Quatro de nossos os usuários estão usufruindo de tratamentos e 

acompanhamentos de suas demandas de saúde como dentário, ginecológico, 

psiquiátrico e clínico.  

Ainda sobre os acompanhamentos, cinco usuários foram encaminhados 

a UPA do Curado para tratamento odontológico, dois para avaliação clínica e 

psiquiátrica com Dr. Brivaldo, uma ao Posto de Saúde para os cuidados 

referentes à saúde da mulher e dois usuários para Policlínica José Carneiro Lins, 

um para dar continuidade ao tratamento de Tuberculose e outro para marcação 

com o ortopedista. 

Em relação ao CAPS ad, um usuário foi encaminhado e três continuam 

sendo acompanhados. Também, uma das nossas usuárias foi socorrida para 

UPA Barra de Jangada com suspeita de principio de infarto. A mesma se 

encontra em observação. Ainda e por fim, três usuários trouxeram o desejo de 

usufruírem de saídas para intercalar caminhada com corrida, tendo por finalidade 

melhorar sua saúde e qualidade de vida. 

 

6.3. INSERÇÃO SÓCIOPRODUTIVA 

Neste referido período contamos com vinte usuários inseridos no mercado 

de trabalho. Destes, três iniciaram atividades laborais nesse mês de julho, sendo 

um com artesanatos, um como flanelinha na orla de Piedade, e o outro como 

garçom num restaurante na orla de Piedade todos no mercado informal. 

Já no mercado formal apenas um permanece inserido, na área da 

construção civil. Os demais usuários se mantêm em atividades laborais no 

mercador informal: um cabeleireiro; um pescador; um pedreiro e pintor predial; 

dois flanelinhas; uma diarista passando roupas; e quatro como pedreiros. Já na 

área de artesanato, temos dois usuários, porém um deles também permanece 

com suas funções num bar em Piedade. Assim como mais um que também ajuda 

nesse mesmo bar. Na área de carpintaria, um permanece exercendo suas 

funções em Candeias, e por fim, mais um como garçom em um bar na Orla de 

Candeias e outro como vendedor de cachorro quente na orla do Pina. 
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É importante frisar que um dos usuários acolhido neste mês, está inserido 

no mercado formal, porém afastado por licença médica, em consequência de 

sua dependência química. Por fim, foi realizado cadastro do currículo de um de 

nossos usuários no site do Grupo Atacadista Assaí. 

 

6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER 

Ainda no mês de Julho permaneceram sendo ofertado nesse eixo, tanto 

no espaço interno, quanto no espaço da praia e parques, as oficinas de 

Percussão, Corpo e Mente, o Cine Atitude e a de Esporte e Lazer. No mais, 

permanecemos estimulando a produção cultural.  

No mês atual os usuários, participaram também de movimentos sociais 

possibilitando o empoderamento de novos conhecimentos. E, como atividade 

que movimentou - de maneira muito positiva a unidade - durante esse mês, 

tivemos a realização da 1ª Gincana Musical do Centro de Acolhimento Intensivo 

Jaboatão. A mesma teve como tema o dia da amizade. 

Para além dessas atividades, seis usuários usufruem de saída aos 

domingos, para participarem das atividades na igreja, no bairro de Candeias.  

 

6.5. EDUCAÇÃO 

Destacamos no presente mês que os dois usuários permanecem no 

aguardo da divulgação dos locais da prova objetiva do concurso do IBGE. 

Importante salientar que uma usuária conseguiu deferimento no pedido de 

isenção da taxa de inscrição. Já o outro teve solicitação indeferida e precisou 

pagar a taxa. Acrescentamos que um dos usuários juntamente com outro fizeram 

inscrição para o ENEM. 

Dois usuários continuam na Escola Municipal Tereza de Ávila e mais um 

foi incluído na mesma Instituição durante o presente mês, todos na modalidade 

EJA.  

 

6.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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 No que diz respeito às demandas de documentação civil, dois usuários 

foram encaminhados para dar entrada na Carteira de Identidade (RG), um foi em 

parceria com a Estação do Governo Presente Jaboatão e o outro foi no Expresso 

Cidadão do RioMar. Em relação à Certidão de Nascimento, um foi encaminhado 

ao Cartório de Porta Larga – Jaboatão, já estando com o documento em mãos. 

Um dos usuários seguiu para Receita Federal para resolução de seu CPF, pois 

o nome de sua mãe estava incompatível. 

Em parceria com a Junta Militar de Jaboatão, cinco usuários deram 

entrada no CAM – Certificado de Alistamento Militar. 

Cinco dos nossos usuários receberam os RG’s, retirados na Ação de 

Impacto do Governo Presente, realizada em Barra de Jangada.  

Já em relação às questões referentes à justiça, um usuário compareceu, 

mais uma vez, a Defensoria Pública do Município de Jaboatão, objetivando ser 

atendido pela Defensora Pública, objetivando que a mesma pudesse auxiliá-lo 

em seu processo de número 0021974-21.2015.8.17.0810. Já outro usuário se 

dirigiu até o 3ª Juizado Especial Criminal da Capital, objetivando obter 

informações sobre a possibilidade de recurso referente ao processo de número 

0000123-28.2014.8.17.8127. O funcionário que o atendeu o orientou a procurar 

atendimento com o Defensor Público, Dr. Paulo, que o aconselhou a entrar com 

recurso em relação ao processo supracitado. Deve-se salientar que mais três 

usuários assinam nos fóruns: em Tacaimbó, em Prazeres e o ultimo na CAEL. 

E por fim, foi mantido contatos telefônicos e por e-mail a Srª Rosa 

(Assistente Social) do Núcleo de Acolhimento Provisório - NAP, com finalidade 

de dar continuidade as demandas de uma usuária. Para além, também foi 

realizada ligação telefônica para Luciano, conselheiro e secretário do Conselho 

Tutelar 2, o mesmo ficou de identificar o caso e até o momento não deu retorno. 

Após o filho da usuária ter sido transferido para o PPVIDA, foram realizadas 

ligações para Daniela e Angélica Brandão do PPVIDA, e para Luciene Freitas da 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Recife, a fim de dar 

encaminhamentos para finalizar a este caso. 
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6.7. AVANÇOS E DESAFIOS 

 

Neste referido mês podemos destacar como avanço a parceria firmada 

com Junta Militar de Jaboatão que possibilitou que quatro usuários retirassem 

documentação. Contamos também com o engajamento dos usuários em 

participar das atividades propostas e a ajudarem a equipe a facilitar os grupos e 

oficinas. Alguns produziram textos motivacionais e poesias e apresentaram os 

mesmos nos grupos facilitados pela equipe. É notório o interesse dos usuários 

em desenvolverem atividades neste dispositivo. Alguns usuários participaram da 

passeata em defesa do Programa ATITUDE e também do Fórum de Educação 

Popular (FREPOP). 

Em relação às dificuldades vivenciadas no nosso cotidiano temos a 

insatisfação de alguns funcionários frente à incerteza da continuidade do 

Programa, bem como a insatisfação decorrente dos constantes atrasos salariais. 

Frisamos ainda a necessidade de reparos na infraestrutura deste equipamento, 

como por exemplo: sanitários, ventiladores, torneiras, chuveiros e etc. 

Vale salientar ainda que estamos enfrentando uma problemática referente 

à incidência de ratos na unidade. Por diversas vezes a equipe se deparou com 

os animais citados acima circulando pela área comum e pela cozinha. Frisamos 

a necessidade de sermos submetidos a uma desratização o mais rápido 

possível, podendo assim assegurar o bem estar da equipe e dos usuários.  

Ainda temos como dificuldade o baixo nível de escolaridade, falta de 

usuários capacitados e a falta de documentação civil para que os usuários 

possam ser inseridos no mercado de trabalho formal.  

A falta de motorista no Centro Intensivo em finais de semanas como 

também em um dos plantões noturnos. Assim como a falta de combustível no 

posto para abastecimento do veículo, dificultam o andamento das demandas. 
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Permanece ainda a falta de equipamentos para realização dos grupos 

como caixa de som, notebook com configuração atualizada. A falta de conserto 

da impressora que continua quebrada, dificultando as atividades do serviço. 

 

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

  A gestão participou no início desse mês do Seminário Municipal sobre 

Drogas: Desafios e Possibilidades, de Jaboatão dos Guararapes, no auditório do 

Hotel Barramares, em Piedade. Onde ocorreu a divulgação do Diagnóstico sobre 

drogas, iniciativa da Prefeitura - por meio da Secretaria Executiva de Direitos 

Humanos, Política sobre Drogas e Juventude do Jaboatão dos Guararapes – a 

partir de um convênio com a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas 

(Senad) do Governo Federal. O diagnóstico trouxe dados que podem direcionar 

políticas públicas voltadas para a questão. 

   

  Ocorreu o 13º Fórum de Educação Popular (FREPOP)/ 10º Internacional, 

em Recife, no campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O 

evento tinha como tema “Educação Popular: democracia e os desafios das lutas 

sociais na construção da sociedade que queremos”. É válido ressaltar que o 

FREPOP é inspirado no Fórum Social Mundial e foi organizado por educadores 

e educadoras populares em torno da ONG FREPOP e ocorreu anualmente de 

2002 a 2013 em São Paulo, quando se definiu itinerante. Em 2014 foi realizado 

em Sergipe onde se construiu uma trilha para que se transformasse em 

Movimento Social pela Educação Popular e passasse a ser feito de dois em dois 

anos, com cirandas de mobilização e organização por local, região ou tema. Em 

2016, ocorreu sua 13º edição nacional e 10º internacional em Recife. O Intensivo 

Jaboatão participou (inclusive com relatoria), com educadores e usuários, desse 

território, partilhando de maneira horizontal conhecimentos socialmente 

construídos e saberes, durante dois dias (em atividades diversas).   
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Ainda, o núcleo Jaboatão foi convidado a participar do seminário da Open 

Society, que ocorrerá no início de agosto trazendo o resultado da pesquisa 

realizada no Programa Atitude, com a apresentação cultural de percussão e 

capoeira desenvolvida pelos usuários, além de exposição de artesanatos. Nesse 

sentido, foram iniciados os ensaios e organização da logística para a 

apresentação e estímulo para confecção das peças artesanais. Logo, fez-se 

necessário que a gestão, juntamente com a equipe e os usuários, se colocasse 

a disposição para realizar as articulações necessárias e garantir o sucesso que 

se espera. 

 

Nesse mês uma das reuniões de equipe contou com a presença do 

doutorando em psicologia clínica da Unicap, Paulo de Tarso, apresentando seu 

projeto de tese de doutorado, que tem como título “Reinserção social de 

consumidores de crack: autoeficácia e as contribuições sociofamiliares”. Seu 

estudo tem como objetivo investigar a percepção do consumidor de crack sobre 

a influência do suporte familiar, do apoio social e das crenças de autoeficácia em 

sua reinserção. Tratando então de um estudo correlacional, quali-quantitativo e 

de corte transversal, que será realizado em quatro centros do Programa Atitude, 

sendo um deles, o Intensivo Jaboatão. Ainda com relação a pesquisas, como já 

versado em relatórios anteriores, a mestranda Catarina Dias retornou à Unidade 

para dar continuidade às suas entrevistas com os usuários. 

 

A gestão precisou nesse período administrar o delicado momento de 

atrasos salariais e de indicativos não positivos para a política de drogas, fatos 

esses que refletem diretamente na condição de condução do trabalho 

desenvolvido. Tendo, inclusive, que lidar com o adoecimento dos profissionais e 

manejar o funcionamento da unidade com um quadro de funcionários que teve, 

como exemplo, uma das pessoas despejada de sua moradia. A oferta de cuidado 

e acolhimento com esses trabalhadores e o foco na liderança positiva para 

buscar caminhos e motivar a equipe, foi peça fundamental no atravessar desse 
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contexto. Assim como, pôde contar também com o compromisso, sensibilidade 

e disposição da equipe para, independente da situação, dar as mãos para 

superação das dificuldades e manutenção do serviço de qualidade que se 

destina a prestar. Bem como, contou com a parceria e colaboração dos usuários 

e familiares nesse cenário.  

 

Dentro do mês de julho, algumas situações podem ser pontuadas como: 

maior aproximação, diálogo e disponibilidade entre as gestões e equipes do 

núcleo; investimento no tocante a qualidade das assembléias enquanto espaços 

legítimos de co-gestão – trazendo elementos além do da rotina de dentro da 

unidade -, mas também trabalhando questões mais amplas como política, 

direitos sociais, política pública, etc; maior participação e controle social dos 

usuários e familiares; a compra do fardamento para a equipe do Aluguel Social 

realizado pela executora; articulações recorrentes com o setor de Departamento 

Pessoal do IEDES demonstrando a parceria estabelecida; e, diálogos mais 

profundos da gestão junto aos funcionários com relação ao empoderamento 

técnico e reflexão sobre a prática, assim como com os usuários, no que se diz 

respeito a Assistência Social enquanto política de responsabilidade do Estado e 

direito do cidadão e a Política sobre Drogas de Pernambuco. 

 

Encontramos dificuldade com relação ao transporte, obstando a 

realização de algumas das demandas necessárias, pois além do carro do 

equipamento ter passado alguns dias na locadora para sua manutenção, ainda 

se intensificaram as dificuldades com o posto de gasolina cadastrado para 

abastecimento (o mesmo está entrando em processo de falência). Também, 

foram realizados momentos de avaliação técnica dos profissionais, assim como 

feito o levantamento dos funcionários que desejam sair do Programa, sendo este 

levantamento (dos dois casos) encaminhado para a Secretaria e para a 

Executora. 
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Esse mês houve a saída da auxiliar administrativa da Unidade, 

sobrecarregando o trabalho da gestão, que precisou dar conta também dessas 

demandas. O motorista diarista Erivan Lira, assinou o seu aviso prévio, ficando 

conosco apenas até o próximo mês. Agradecemos sua contribuição no 

Programa. Chega para compor o quadro de vigias, Luciano Cardoso.  

 

Julho foi o mês de realização da 1ª Gincana Musical do Intensivo 

Jaboatão. O evento contou com a participação de três convidados externos que 

compunham o júri. Foram eles: Vanessa Kely, professora de dança, redutora de 

danos e arte-educadora; Cláudio Freitas, professor de capoeira, compositor, 

engajado em trabalhos sociais nas comunidades; e Carminha de Sango, arte-

educadora e educadora social no Centro de Acolhimento e Apoio Recife. 

Também do Apoio Recife tivemos a participação de dois usuários. Na 

programação, contamos com leitura de poesias, jogos, apresentação de coco, 

apresentação dos grupos concorrentes, canto de capoeira, roda de percussão, 

lanches, brindes etc. A gestão não mediu esforços para que o evento ocorresse, 

fazendo valer toda a empolgação e envolvimento dos usuários, assim como a 

disponibilidade e interesse da equipe. Foi um evento incrível. O almejado é que 

esse momento start a realização de gincanas em outras unidades e entre os 

núcleos, criando assim maior interação dentro do Programa. 

 

Por fim, mas não menos importante, a gestão prossegue participando de 

reuniões de colegiado e reuniões com a executora. Assim como com as reuniões 

de equipe, reuniões de turno, de supervisão, de avaliação, de referência, de 

gestão, facilitação de assembléias com os usuários, entre outras.  

 

 

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

NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 
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DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCA
L 

PARTICIPANTE
S 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTO
S 

12/07 
Colegiado 
de Gestão 

CEPA
D 

Secretaria (Malu 
Freire, Fátima 
Lindoso, Rúbia 
Patú, Priscila 
Linhares, Priscila 
Gadelha); IEDES 
(Angélica 
Brandão); e 
Coordenadoras 
técnicas 
(Monalisa Acioli, 
Suelen Lopes, 
Jaqueline 
Oliveira, Aiala 
Frederick, Raiza 
Simas e Geovana 
Melo). 

- Valor parcial 

do recurso; 

- Pagamento 

de salário; 

- Estudo 

financeiro; 

- Débitos; 

- Parcelas 

atrasadas; 

- Situações 

diferentes das 

executoras; 

- Escala 

reduzida; 

- Realidade 

das Unidades 

e equipes; 

- Mobilização 

dos 

trabalhadores

; 

- Práticas de 

trabalho; 

- Demissão; 

- Dissídio; 

- 

Dinamicidade 

das 

informações; 

- Lugar da 

gestão; 

- Saída de 

Angélica do 

IEDES; 

- Informes.  

- Indeferimento da 
escala reduzida com o 
pagamento de salário; 
- Pagamento de salário 
enquanto prioridade 
quando dos repasses; 
- Tentar aproveitar 
melhor os espaços 
(como a reunião de 
coordenações); 
- Pensar comunicação 
e encaminhamentos; 
- Não é uma 
obrigatoriedade a 
demissão, mas 
possibilidade quando 
existir recurso. 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

06/07 
Reunião de 
Equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação e 
Equipe - Contexto atual;  - Garantir a logística da 

Gincana Musical 
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- Esclarecimentos de 
dúvidas; 

- Informes; 

- Posicionamento dos 
profissionais; 

- Passeata; 

- Leitura da carta 
direcionada ao 
governador; 

- Aviso prévio, aditivo, 
salário, avaliação; 

- Grupos; 

- Estudo de casos; 

- Planejamento da 
Gincana Musical; 

- Plantões; 

- Cine Atitude; 

- Pauta cozinha; 

- Pauta categorias; 

- Demandas diárias; 

- Escala/ suporte do apoio; 

- Família dos usuários; 

- Encaminhamentos; 

- Vigia. 

(convidar os jurados, 
organizar transporte, 
articular lanche, 
conseguir brindes, etc); 

- Aguardar reunião entre 
secretária Márcia e 
executoras; 

- Orientar os usuários 
quanto ao cenário que 
versa sobre os possíveis 
caminhos da política de 
drogas do Estado; 

- Conversar com o Apoio 
sobre suporte caso 
ocorra escala reduzida; 

- Organização da 
participação de 
trabalhadores, usuários 
e familiares na passeata 
do dia 07/07/16; 

- O vigia Luciano 
permanecerá no plantão 
noturno 
temporariamente. 

 

07/07 
Reunião 
Turno Manhã 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora e 
Equipe Técnica. 

- Discussão de casos, 
possíveis para o aluguel 
social; 

- Estudo de caso; 

- Avaliação sobre as 
saídas terapêuticas. 

- Trabalhar com os 
usuários possibilidades 
além do aluguel social. 
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11/07 

Reunião com 
o motorista 
dia 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação e 
Motorista. 

- Acolhimento do 
sofrimento; 

- Alinhamento de 
condutas.  

- Sem 
encaminhamentos. 

13/07 
Reunião de 
referência 

Intensivo 
Jaboatão 

Rúbia, Monalisa e 
Jeane. 

- Curso PRONATEC; 

- Reclamações sobre a 
forma de atendimento da 
executora; 

- Maconha na casa; 

- Retorno do colegiado; 

- Disponibilidade do Apoio 
em auxiliar existindo 
escala reduzida; 

- Contexto atual; 

- Situação vigia. 

- Sem 
encaminhamentos. 

13/07 
Reunião de 
Equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Rúbia Patu, 
Monalisa Acioli, 
Jeane Tonéo e 
Equipe. 

- Saída de Angélica do 
IEDES; 

- Proposta de curso de 
assistente de RH para os 
usuários; 

- Informes; 

- Apoio; 

- Situação do quadro 
funcional; 

- Repasses da reunião de 
colegiado de gestão; 

- Reunião com o IEDES; 

- Forma de tratamento de 
alguns funcionários da 
sede da executora para 
com os funcionários do 
Intensivo quando vão ao 
IEDES; 

- Escala reduzida; 

- Sentimento dos 
trabalhadores; 

- Insatisfação com atrasos 
salariais; 

- Inscrever os usuários 
e/ou familiares com perfil 
no curso de assistente 
de RH; 

- Um membro da equipe 
participar da reunião 
com o IEDES; 

- Organização dos 
plantões; 

- Não haverá escala 
reduzida com o salário 
da forma que está. 
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- Diálogo sobre o 
manifesto da comissão de 
trabalhadores do Atitude 
Recife/ Cabo/ Jaboatão e 
Caruaru. 

13/07 
Reunião com 
o Aluguel 
Social 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora e 
Equipe do Aluguel 
Social 

- Discussão de casos. 

- Trabalhar a 
proximidade da 
conclusão do Aluguel 
Social com um dos 
usuários. 

14/07 
Reunião 
Turno Manhã 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora e 
Equipe Técnica. 

- Discussão de casos; 

- Discussão do 
instrumental PIA; 

- Orientação sobre as 
evoluções dos grupos. 

- Realizar evoluções 
detalhadas de cada 
caso; 

- Articulação de rede 
para avaliação e 
encaminhamentos dos 
filhos de um dos casos 
discutidos. 

15/07 
Reunião com 
Adm 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação, 
Supervisão e 
Adm. 

- Atrasos; 

- Absentismo; 

- Posturas; 

- Desresponsabilização; 

- Avaliação. 

- Sem 
encaminhamentos. 

18/07 
Reunião 
Turno Noite 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora e 
Plantão noturno. 

- Discussão das 
demandas do plantão; 

- Trabalhado as questões 
interpessoais; 

- Alinhamento das 
intervenções. 

- Sem encaminhamentos 

19/07 
Reunião 
Turno Tarde 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora e 
Equipe Técnica e 
Aluguel Social. 

- Discussão de casos; 

- Alinhamento das 
intervenções; 

- Discussão de casos, 
possíveis para o aluguel 
social; 

- Marcar reunião de 
categoria; 

- Registrar as evoluções 
logo após a intervenção. 
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- Discussão sobre as 
posturas de alguns 
profissionais; 

- Avaliação sobre do 
desempenho da equipe no 
processo dos 
desligamentos do último 
domingo; 

- Evoluções nas pastas. 

20/07 
Reunião de 
Equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Gestão e Equipe 

- Devolutiva sobre os 
salários dos funcionários; 

- Retorno sobre a reunião 
da comissão de 
representantes dos 
trabalhadores, usuários e 
familiares do Atitude com 
os Secretários de 
governo; 

- Retorno sobre a reunião 
com o IEDES e 
representantes dos 
trabalhadores; 

- Estudos de caso; 

- Intervenções; 

- Reflexões sobre 
posturas.  

- Sem 
encaminhamentos. 

22/07 
Reunião 
Turno Tarde 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora e 
Equipe Técnica. 

- Avaliação dos usuários 
que participaram do 
evento FREPOP; 

- Discussão sobre 
intervenções no evento; 

- Reforçado a importância 
das evoluções nas pastas. 

- intervenção da TR junto 
aos usuários; 

- Reforçar a 
comunicação entre a 
equipe. 

25/07 
Reunião com 
a cozinheira 

Intensivo 
Jaboatão 

Gestão e 
cozinheira Claudia 
Lima. 

- Acolhimento das 
demandas trazidas pela 
funcionária; 

- Dialogar com o IEDES 
e a Secretaria sobre o 
caso. 
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- Solicitação de demissão 
pela empresa; 

- Fala sobre questões 
pessoais e de saúde; 

- Orientações. 

27/07 
Reunião de 
referência 

Intensivo 
Jaboatão 

Monalisa, Rúbia e 
Jeane. 

- Repasse da reunião com 
o IEDES; 

- Repasse da reunião com 
a secretaria Márcia; 

- Demissões; 

- Avaliações; 

- Apresentação da 
pesquisa da Open 
Society; 

- Indicações políticas; 

- Manutenção; 

- Pauta acordada pra 
trabalhar em colegiado 
com a equipe de 
monitoramento; 

-Demandas do serviço. 

- Retomar reunião de 
núcleo. 

27/07 
Reunião de 
Equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação, 
Supervisão, Rúbia 
e Equipe. 

- Pesquisa Open Society; 

- Pesquisa de doutorado 
de Paulo de Tarso; 

- FREPOP; 

- Comunicação em pastas 
dos usuários e livros de 
evolução; 

- Elogio à equipe da 
cozinha; 

- Gincana Musical; 

- Articular ida para o 
seminário da Open 
Society; 

- Organizar 
apresentação artística 
com os usuários para o 
evento retrocitado; 

- Organizar participação 
dos usuários no 
FREPOP. 
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- Desligamentos e 
advertências; 

- Demissões; 

- Acesso ao interior da 
casa; 

- Estudos de casos.   

27/07 
Reunião 
Turno Noite 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora e 
Equipe Técnica. 

- Alinhamento de 
intervenções; 

- Dinâmica do plantão; 

- Discussão das evoluções 
das oficinas. 

- Sem 
encaminhamentos. 

28/07 
Reunião 
Turno Manhã 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora e 
Equipe Técnica. 

- Estudo de casos; 

- Discussão sobre os 
encaminhamentos para 
rede; 

- Discussão sobre o 
preenchimento dos 
registros técnicos. 

- Articular discussão de 
casos com a rede – 
CAPS AD e Centro POP. 

 

 

 

 

 

C.REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 

DAT
A 

ATIVIDA
DE 

LOCAL 
PARTICIPANT
ES 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENT
OS 

19/0
7 

Reunião 
com o 
IEDES 

IEDES 
(Rua da 
Concórdi
a) 

Ana Paula 
(IEDES); 
Coordenações 
e um 
representante 
da equipe por 
equipamento.  

- Contexto atual; 

- Salário; 

- Demissão; 

- Direitos dos 

trabalhadores; 

- Conta 

bancária/cheque; 

- O horário de 
buscar os cheques 
permanece à tarde; 
- Não há 
possibilidade de 
demissão sem 
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- Forma de 

tratamento dos 

funcionários no 

IEDES; 

- Contracheque; 

- Dissídio; 

- Demandas DP; 

- Sindicato; 

- Movimento dos 

trabalhadores; 

- 

Participação/prese

nça do IEDES nas 

Unidades; 

- Fardamento; 

- Contrato com 

cláusula de morte 

súbita; 

- FGTS; 

- Adoecimento dos 

profissionais; 

- Escala reduzida; 

-Informes; 

- Situação e 

desabafo dos 

trabalhadores; 

- Cuidado com os 

funcionários. 

recebimento do 
recurso financeiro; 
- Funcionários 
podem ligar para 
Ana Paula caso 
desejem tirar 
dúvidas; 
- Dificuldades com 
questão de 
cheque/conta, 
encaminhar pela 
coordenação ou 
procurar 
diretamente o 
IEDES; 
- Caso exista 
necessidade, 
chamar Angélica 
nas casas para 
conversar; 
 - Depois de 
demitido, o 
trabalhador não 
poderá ser 
recontratado em 
período inferior a 6 
meses; 
- Autorizado o 
fardamento do ANR 
e do Aluguel Social; 
- Sobre as férias, o 
IEDES ficou de dar 
resposta em 
momento posterior.   
 
 

 

 

 

 

8. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

a. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 

 

ATIVIDADE QUANTIDADE 
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PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES 
INTERNAS 

00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 01 

REUNIÃO INTERSETORIAL 01 

ESTUDO DE CASO 41 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
EXTERNOS 

04 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 01 

TOTAL 48 

 

Justificativa: Esse mês só houve um Colegiado. 

 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS DE JULHO DE 2016 

 

 

 

 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA TOTAL 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO 2 01 

REUNIÃO TÉCNICA DA 
EQUIPE 

4 04 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 
20 adolescente 

41 
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SEXO 12 A17 18 A 23 24 A 29 30 A 40 41 A 59 
60 EM 

DIANTE 
N.I. 

M 00 07 06 20 03 00 00 36 

F 00 01 02 02 00 00 00 05 

TOTAL 00 08 08 22 03 00 00 41 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

01 01 02 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

00 00 00 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL / IDENTIDADE GÊNERO 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 

Heterossexual 

33 

Homossexual 

05 

Bissexual 

03 

Não informado 

00 41 

Travesti 

00 

Transexual 

01 01 

 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

07 

BRANCA 

07 

PARDA 

27 

AMARELA 

00 

INDÍGENA 

00 

 

41 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
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SITUAÇÃO 
SOCIOECONÔMICA 

TOTAL 

SEM RENDA 30 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 04 

½ SALÁRIO MÍNIMO 02 

1 SALÁRIO MÍNIMO 04 

2 SALÁRIO MÍNIMO 00 

3 SALÁRIO MÍNIMO 01 

ACIMA DE 3 SALÁRIO 
MÍNIMO 

00 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL 41 

 
TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 37 

ÁLCOOL 02 

MACONHA 01 

COCAÍNA 01 

SOLVENTE 00 

TOTAL GERAL 41 

TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA 
PRISIONAL 

TOTAL 

SIM 14 

NÃO 27 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 41 
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TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR 
AGRESSÃO FÍSICA 

03 

DESLIGAMENTO POR 
SOLICITAÇÃO 

03 

DESLIGAMENTO POR 
ABANDONO 

03 

RELAÇÃO SEXUAL 00 

USO DE DROGAS 00 

CONCLUSÃO DO PIA 00 

AVALIAÇÃO TÉCNICA 03 

OUTROS/ TRANSFERÊNCIA 00 

TOTAL 12 

TABELA IX - ATENDIMENTOS REALIZADOS 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 33 

NÃO 07 

NÃO INFORMADO 01 

TOTAL GERAL 41 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA – 04 

GRUPO PSICÓLOGO 15 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 04 
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GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 04 

TOTAL 23 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA – 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 96 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 176 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 53 

TOTAL 325 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 57h 

ATENDIMENTO À 
FAMÍLIA 

30 
56 

GRUPO FAMÍLIA 04 04 
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AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 53 

VISITA DOMICILIAR     01 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E 
ACOLHIMENTO DE NOVOS 
USUÁRIOS 

12 

SAÍDA TERAPÊUTICA 73 

ASSEMBLÉIA 02 

OUTROS/QUAL 00 

TOTAL GERAL 141 

 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 01 

CREAS 06 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
(TRANSFERÊNCIA) 

00 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

OUTROS 00 

TOTAL 07 

 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS 15 

CTA 01 

CAPS II 00 

CAPS III 00 
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CAPS Adi 00 

CAPS AD 03 

EMERGÊNCIA 
PSIQUIÁTRICA 

01 

POLICLÍNICA 03 

HOSPITAL GERAL 02 

UPA 10 

OUTROS 00 

TOTAL 35 

 

 

DEMAIS POLÍTICAS 
SETORIAIS 

QUANT. 

DELEGACIA 01 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 04 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 01 

RETIRADA DE 
DOCUMENTAÇÃO 

19 

INSS 02 

AGÊNCIA DO TRABALHO 04 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

ONG 00 

OUTROS? 02 

TOTAL: 33 

 

INCLUSÃO 
SOCIOPRODUTIVA 

NOVAS 
INCLUSÕES 

QUANT. 
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Inseridos nos 
meses 

anteriores 

EDUCAÇÃO FORMAL 01 02 

CURSO 
PROFISSIONALIZANTE 

01 00 

TRABALHO FORMAL 00 01 

TRABALHO INFORMAL 03 16 

OUTROS* 01 01 

TOTAL: 06 20 

*Um dos usuários está afastado do trabalho pelo INSS. Sua perícia para 

reavaliação está marcada para data 05/08/2016. 

 

9. Aluguel Social-Núcleo Jaboatão dos Guararapes– Julho 2016 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL 

Modalidade segue com ações pautadas no viés da assistência social, 

tendo assim realização de atividades que fortaleçam o processo de autonomia 

dos usuários inseridos. Em decorrente mês usuários receberam 

encaminhamentos para rede de proteção social e saúde, tendo em vista 

demandas particulares de ambos. 

Equipe segue com participação em reunião técnica de modo quinzenal, 

além de reuniões com a gestão semanalmente. Merece destaque reuniões de 

supervisão tem fortalecido ações e intervenções realizadas, em especial com 

usuário LEANDRO ESPÍRITO SANTO. 

Diante conclusão de PIA em Núcleo Cabo de Santo Agostinho, equipe 

técnica tem discutido através de estudos de caso, usuário a ser inserido 

conforme avaliação dos técnicos de referência. 
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9.1. Família: 

Usuário FLAVIANO JOSÉ segue sem contato com familiares residentes 

em João Pessoa/PB. Trouxe com satisfação ter acompanhado exame de 

ultrassom da ex-namorada, tendo descoberto que é feminino o sexo da filha que 

está para nascer ainda este ano. Apresentou fotografias realizadas no momento 

de acompanhamento do exame, realizadas com aparelho telefônico que 

priorizou como necessidade para acesso a redes sociais e contatos com círculo 

de amizades estabelecidas via internet. 

Usuário LEANDRO ESPÍRITO SANTO em decorrente mês não foi 

verificado com discurso fortalecido quanto vinculação com familiares. Refere 

visitas de modo pontual aos filhos, justifica tal distanciamento pelo fato de estar 

trabalhando,tendo como objetivo alugar imóvel para no futuro receber 

companheira e filho. 

 

9.2. Saúde: 

Usuário FLAVIANO JOSÉ foi encaminhado para consulta com psiquiatra 

na Policlínica Carneiro Lins. Destacado que durante seus meses de inserção o 

mesmo recebeu inúmeros encaminhamentos e orientações referentes a rede de 

saúde mental. Ele inicialmente apresentava resistência para com resolutividade 

das suas demandas de saúde. Trazia sempre discurso da necessidade do 

suporte do transporte do Programa para resolução de suas demandas. 

Após quadro de convulsão e encaminhamento da UPA/Barra de Jangada 

para Hospital Ulisses Pernambucano, usuário reconheceu importância de 

monitoramento mensal quanto suas questões de saúde mental. 

Usuário LEANDRO ESPÍRITO SANTO recebeu encaminhamento para 

Centro de Testagem e Aconselhamento, supracitado trouxe relação 

desprotegida com parceira. Reforçado riscos quanto às relações sexuais sem 

proteção. Destacado também necessidade de cuidados com suas questões 

relacionadas à sua hipertensão. 
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9.3. Inserção sócio produtiva: 

Usuários seguem inseridos em mercado de trabalho; 

Usuário LEANDRO ESPÍRITO SANTO em decorrente mês levou 

advertência na Construtora em que trabalha, refere ter agredido verbalmente 

supervisor. Durante escutas foram reforçadas relações interpessoais no 

trabalho, trazendo atual panorama de desemprego pelo qual o Brasil está 

passando. 

 

 

9.4. Cultura, esporte e lazer: 

Usuários seguem com atividades de lazer sob escolha de cunho próprio. 

 

9.5. Educação: 

Usuários seguem sem desejo quanto à elevação da escolaridade. 

 

9.6. Assistência Social 

Durante as visitas domiciliares, reforçadas as estratégias quanto garantia 

de direitos sociais dos usuários, considerando políticas sociais que fortaleçam 

condição de moradia e geração de renda. 

 

9.7. Avanços e desafios 

Avanço da continuidade das inserções, seguindo com desafio da 

rotatividade das vagas conforme PIA dos usuários inseridos em dois núcleos. 

Garantindo a inserção preconizada pelo viés da modalidade. 

 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  05  02 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 20 09 
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ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 
SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 05 
Beneficiados 

08 

 

Justificativa: O Aluguel Social permanece com cinco vagas para disposição em 

dois núcleos. 

 

 

9.8. Considerações Finais 

  Modalidade segue com estratégias que fortaleçam a reinserção dos 

usuários, fortalecendo autonomia dos mesmos quanto aos seus processos de 

redução dos riscos sociais atrelados ao uso de modo prejudicial das drogas. 

Usuários inseridos já estão com eixo do PIA iniciado para conclusão na 

modalidade prevista para Dezembro/2016. 

 

 

10.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  O mês de julho foi palco do registro vivo da preocupação e indignação 

com o direcionamento que toma a Política de Drogas do Estado. Posto que, 

quando se nomeia um representante das comunidades terapêuticas para a 

coordenação da Secretaria Executiva de Política Sobre Drogas, sinaliza ao 

delineamento do retorno à lógica proibicionista, de retrocesso, cujo perfil não é 

condizente com as políticas emancipatórias defendidas por quem acredita em 

políticas democráticas e de direitos humanos. Especialmente, no que se diz 

respeito ao rumo do Programa Atitude, experiência exitosa com reconhecimento 

nacional e internacional no campo das práticas públicas que priorizam a 

prevenção e redução de danos como tática valiosa para diminuição do índice de 

USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 
(MÊS/ANO) 

MOTIVO DE 
DESLIGAMENTO 

NO DE VISITAS 
REALIZADAS NO 
MÊS 

FLAVIANO JOSÉ ABRIL/2016 SEGUE INSERIDO 04 

LEANDRO DO ESPIRITO 
SANTOS 

MAIO/2016 SEGUE INSERIDO 05 
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Crime Violento Letal Intencional (CVLI), que vem cumprindo com seu papel. O 

mesmo corre sério risco de sofrer mais um contingenciamento, além das 

dificuldades já enfrentadas, entre outras, como os atrasos salariais.  

 

  Sendo assim, foi escrito um abaixo assinado com pleitos a serem 

considerados e entregues ao Governador do Estado e realizada uma passeata 

contanto com profissionais do Programa, usuários, familiares, Frente 

Pernambucana de Drogas e Direitos Humanos, e demais pessoas que não 

compactuam com nenhum disfarce ou sucateamento dos atuais serviços. Nesse 

movimento, representantes de todos os núcleos do Programa estiveram 

presentes. Uma comissão entrou na SEPLAG e explanou a situação para o 

secretário da Casa Civil, Marcelo Canuto. Como um dos encaminhamentos, 

ocorreu uma reunião no mesmo mês dessa comissão, com Márcia Ribeiro 

(SEPOD), Márcio Stefanni (Planejamento e Gestão/PPV) e Marcelo Canuto.  

 

  Ressaltamos aqui a participação de usuários e familiares do Intensivo 

Jaboatão, alem de profissionais, na defesa do Programa. Ocupando os espaços 

e lutando por garantia de direitos, exercitam seu protagonismo e reforçam suas 

escolhas, deixando explícita a importância que o Programa Atitude tem na vida 

dessas pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________ 
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Manassés Manoel dos Santos 
Diretor Presidente 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ANEXOS 
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I Gincana Musical Intensivo Jaboatão 

 

http://www.institutoensinar.org/


 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

60 
______________________________________________________________________________________

_______ 
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 
 

 

I Gincana Musical Intensivo Jaboatão 
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Grupo Despertar Grupo Família 
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Zumba Grupo de UR 
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Fórum de Educação Popular - FREPOP 
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Oficina de Culinária 
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Oficina de Capoeira 

 

Produto da Horta 
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Aluguel Social 
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Ato em defesa do Programa Atitude 
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CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

NÚCLEO: JABOATÃO MÊS/ANO: Julho/2016 
 

Assembleia 

 

Indo para Escola 

 

Seminário sobre Drogas - Jaboatão 
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1. APRESENTAÇÃO 

  

Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

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

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

prática profissional, qualificando o serviço ofertado. 

 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

 

 

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

Guararapes/PE. 

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

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

Executora: IEDES – Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social  

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

 

 

 

 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

FUNÇÃO NOMES 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Aiala Frederick de Souza  

SUPERVISORA Christiane Tadu de Souza Bosshard 

http://www.institutoensinar.org/
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TÉCNICOS SOCIAIS 

Dayula Tácia dos Santos 

Magali Lucena 

Nathália Moura 

Noemi Glasner Coutinho  

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Antonia Edislandia 

EDUCADORES SOCIAIS 

Levi da Silva Lima  

Renato Mário da Silva  

Helaine Maria Silva Duarte 

Helder Marcio de Barros Almeida  

Paulo Queiroz Andrade  

Damiana Júlia Ferreira  

Maria Aparecida de Lima 

Jair Roberto dos Santos  

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mayara Suelle Maria da Silva Cavalcante  

AUXILIARES DE COZINHA 

Adriana Maria Aurelina 

Juvanere Carmo dos Santos Nascimento  

Vânia Verçosa de Lima 

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS 

 

Ângela Sales da Silva  

VIGIAS 

 

Edson Vicente da Silva 

Paulo Lima de Andrade Filho  

Reginaldo Gomes de Melo 

Damião 
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4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS 

EQUIPE FUNÇÃO NOME 

I 

TÉCNICO SOCIAL Vanessa Ferreira Nazareth de Abreu 

EDUCADOR SOCIAL  Jailson Mariano do Espírito Santo 

MOTORISTA Robson Sanclaudy de Jesus da Silva  

II 

TÉCNICO SOCIAL Tiago Queiroz Moura  

EDUCADOR SOCIAL Marina de Albertino Correia  

MOTORISTA Hallison Souza Barbosa  

 

 

 

 

 

 

 

5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

HORA Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

8:00h às 

9:00h 

Café 

matinal 

Café 

matinal 

Café 

matinal 

Café 

matinal 
Café matinal 

Café 

matinal 

Café 

matinal 

9:00h às 

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

09:15h às 

10:00h 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimen

tos. 

Integração/ 

Atendimentos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 
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10:00 às 

11:00h 

Grupo 

Qualidade 

de Vida 

Grupo 

Proximo 

Passo 

 

 

Oficina de 

Atividades 

Lúdicas) 

Oficina 

Culinária 

Grupo Redução 

de Danos 

/ Jogos 

cooperativ

os 

Jogos 

cooperativ

os 

11:00h às 

11:50h Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimen

tos 

Oficina  

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

12:00h às 

13:00h 
Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

13:00h às 

14:00h 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Assemblei

a 

Livre/ 

Descanso 
Livre/ Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

15:00h às 

15:15h 
Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar 

Integração

/ visita 

14:00h às 

16:00h 

Integração

/ Visita 

Família 

15:30h às 

16:00h Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

Integração

/ Visita 

Família 

Integração

/ Visita 

Família 

16:00h às 

17:00h Grupo 

Educação 

Grupo 

Família 

Oficina de 

Culinária 

Grupo 

Direitos 

Sociais 

Oficina 

Recreação/Esp

ortiva 

Integração

/ Visita 

Família 

Integração

/ Visita 

Família 

17:00h às 

18:00h 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimentos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

18:00h às 

19:00h 
Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

19:00h às 

20:30h 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 
Livre/ Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

20:30h às 

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

21:00 às 

21:30h 
Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

21:30h às 

23:00h 
Integração

/ Dormir 

Integração

/ Dormir 

Integração

/ Dormir 

Integração/ 

Dormir 

Integração/ 

Dormir 

Integração

/ Dormir 

Integração

/ Dormir 

 

1. GRUPOS 

1.1. GRUPO FAMILIA 

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

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

participação dos usuários. 

 

Data: 19/07/2016 

Facilitadoras: Técnica: Magali e Educadora: Damiana 

Atividade Realizada: Trabalhando com as perdas. ”Desde o nascimento até o 

fim da vida passamos por várias perdas próprias de cada fase do 

desenvolvimento”. Mortes na família, de amigos, de quem amamos, da 

liberdade, do emprego, das coisas que para nós é importante, enfim, de perdas 

que nos deixaram extremamente entristecidos, que muitas vezes não são 

abordadas e nem faladas entre nós, mas pelas quais passamos, que podem 

gerar crises existenciais levando-nos para algum nível de tristeza ou de 

depressão, caso não sejam tratadas de alguma forma. 

Objetivo: Fazer uma reflexão sobre o quanto é importante compartilharmos 

nossas dores, sofrimentos e tristezas de algo que perdemos. 

Ferramentas Metodológicas: TRABALHANDO AS PERDAS (Texto extraído 

do 4 Estações/Instituto de Psicologia) papel ofício, lápis grafite. 

Avaliação: Momento de conversa séria entre os usuários, quantas perdas eles 

tiveram e até falamos das mais recentes que foi a perda de um funcionário e de 

um usuário e de tantos outros que já se foram, de pessoas queridas por eles, 

das oportunidades que foram sendo perdidas ao longo de suas vidas enquanto 

estavam consumindo algum tipo de substâncias psicoativas e alguns parentes 

que se foram também por causa das drogas e/ou vitimas de homicídio. Outra 

situação trazida foi os parentes muito próximos (mãe, pai, avós) que partiram de 

morte natural e diante da angustia dessas perdas eles buscaram na droga uma 

maneira de minimizá-la, outros o vazio é tão grande que não conseguiram 

escrever nem desenhar, outros estão distantes dos filhos e a maioria da sua 

família. Lógico que não foi um momento fácil pensar nas perdas, escrever ou 

http://www.institutoensinar.org/
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usar o desenho para falar sobre elas isso trás lembranças muito tristes, como 

relatados por alguns usuários que se sentiram a vontade para discorrer sobre 

um assunto tão delicado, porém finalizamos lembrando uma frase do texto que: 

“Auxiliar na vivência de um processo de luto saudável (diante de perdas e 

mortes) provoca um aumento na qualidade de vida”, então diante disso foi 

sugerido que procurassem ajuda, seja ela qual for (com profissionais, Deus; 

como sugerido por alguns, um amigo, padre, pastor, ajuda espiritual) enfim, cada 

um de acordo com o que acredita, mas que eles busquem compartilhar suas 

perdas sempre, quando a gente compartilha abrisse um leque de possibilidades 

e é terapêutico. 

 

Data: 28/07/2016 

Facilitadoras: Técnica Magali Lucena e Educadora Cida 

Atividade Realizada: Exibição do filme Mandela (Primeira Parte) 

Objetivo: Uma reflexão sobre o preconceito e as consequências que ele pode 

trazer na vida das pessoas. 

Ferramentas metodológicas: Aparelho de DVD, TV  

Avaliação: Foi pactuado com os usuários durante o despertar que no Grupo 

Família iríamos passar um filme (MANDELA) com duração de 02 (duas) horas e 

que essa apresentação seria dividida em duas partes, os diaristas colocaram 

que gostariam de participar, mas com condição de entrarem no outro dia, mesmo 

que não fosse o seu dia para sua conclusão, avaliamos que seria justo e assim 

foi realizado o grupo com a participação daqueles que voltariam na segunda 

parte do filme, no caso seria no dia seguinte e anotamos o nome de todos, 

combinamos também que faríamos o debate e a discursão no nosso próximo 

encontro e assim foi feito, os usuários conseguiram se concentrar durante a 

primeira parte que teve duração de 45 minutos. 
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Data: 29/07/2016 

Facilitadora: Técnica Magali Lucena 

Atividade realizada: Continuação do Filme MANDELA 

Objetivo: Uma reflexão sobre o preconceito e as consequências que ele pode 

trazer na vida das pessoas. 

Ferramentas metodológicas: DVD, TV 

Avaliação: Para os usuários a parte mais interessante do filme é a questão de 

como os negros eram maltratados, torturados e viviam muitas opressões, sofriam 

com os preconceitos, negros não podiam se “misturar” com os brancos e nem 

falar com eles, que ele não tinha cometido nenhum crime para estar na prisão 

por 27 anos. Demonstrando toda uma sensibilidade com a dor do outro e que as 

vezes pensamos que essa sensibilidade não faz mais parte de suas vidas por 

estarem nesse apartheid, pois também sofrem de vários tipos de descriminação 

da sociedade. E que se fizessem uma comparação com a vida deles no 

ATITUDE,  que não conseguem nem segurar um pernoite, também não 

aguentariam tanto tempo trancado e longe da família, fala daqueles que ainda 

não se sentem abandonados por seus familiares e que estão com os vínculos 

fortalecidos. Enfim, compreenderam a luta de um homem pela liberdade. 

 

 

 

 

 

 1.2 GRUPO DIREITOS SOCIAIS 

Facilitadoras: Técnica Nathália, educadoras Damiana e Maria Aparecida 

Objetivo geral: 

http://www.institutoensinar.org/
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Data: 14/07/16  

Atividade realizada: Realizamos uma analise da música “Que país é este?” da 

banda Legião Urbana e, em seguida, responderam algumas questões. 

Objetivo: Refletir sobre o atual cenário político do país. 

Ferramentas metodológicas: cadeiras, mesas, caixa de som, DVD, CD de 

Legião Urbana, Papel A4, caneta esferográfica. 

Avaliação: A discussão foi bastante positiva, os usuários expressaram o que 

compreenderam sobre a música trabalhada, fazendo um paralelo com a atual 

situação do Brasil. 

 

Data: 21/07/2016 

Atividade realizada: Trabalhamos na atividade a importância da documentação, 

explanamos sobre todos os documentos e onde podemos solicitá-los. Em 

seguida, os usuários responderam um caça-palavras.  

Objetivo: Orientar os usuários do Programa sobre retirada de documentação. 

Ferramentas metodológicas: Papel A4, Caneta 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado, os usuários fizeram diversas 

perguntas com relação à retirada de documentação, e concluíram cientes dos 

locais onde podem ser solicitados. 

1.3 GRUPO PRÓXIMO PASSO  

Objetivo geral: Estimular planejamento pessoal e comunitário, desenvolvimento 

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

protagonismo social. 

Facilitadora: Dayula Tarcia 

 

Data: 11/07/16 
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Atividade realizada: Texto Motivacional- Reflexões para a vida. 

Objetivo: Motivar o grupo a refletir sobre suas escolhas.  Pontuamos sobre seus 
objetivos, desejos e oportunidades.  

Ferramentas metodológicas: texto. 

Avaliação: A discussão foi bastante positiva. Os usuários presentes trouxeram 

seus pensamentos. O grupo respondeu o esperado pela equipe. 

 

Data: 22/07/16 

 Facilitado pela Técnica Dayula e o Educador Jair 

Atividade Realizada: Roda de conversa pontuando o respeito e as regras do 

serviço, foi feito uma leitura de um texto, pontuando o respeito no contexto geral. 

Pontuamos exemplos, como o respeito ao próximo, a opinião dos outros, 

trouxemos exemplos relacionados à conduta de alguns usuários no serviço, o 

respeito usuário entre usuário, usuário e equipe.  

Objetivo: Refletir sobre a importância do respeito, aceitar as diferenças, os 

sentimentos dos outros, o respeito ao próximo, pontuando que o primeiro passo 

tem que partir de você. 

Ferramentas metodológicas: texto. 

Avaliação: Os usuários presentes trouxeram seus sentimentos e refletiram de 

forma positiva sobre o tema. O grupo respondeu ao esperado pela equipe. 

 

Data: 26/07/16 

Facilitado: Técnica Dayula e Educador Jair 

Atividade Realizada: Atividades lúdicas (corre bola e escravo senzala) 

Objetivo: Trazer momentos descontraídos através dessas atividades. 

Ferramentas metodológicas: bola.  

http://www.institutoensinar.org/


 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

79 
______________________________________________________________________________________

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

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

www.institutoensinar.org 
 

Avaliação: O grupo respondeu ao esperado pela equipe. Os usuários presentes 

foram participativos, contribuíram com o grupo e responderam ao esperado pela 

equipe. 

 

1.4. GRUPO REDUÇÃO DE DANOS 

Facilitadoras: Técnica Noemi Glasner 

 

Data: 30/07/16 

Facilitado pela técnica Noemi. 

Atividade realizada: os usuários solicitaram um momento lúdico para o dia de 

sábado. Propomos exercícios livre e futvolei. Colocamos o som e cada usuário 

teve 30 minutos para colocar a música de sua escolha. A equipe interagiu com 

os usuários e participou do jogo. 

Objetivo: estimular a prática do esporte e exercitar o perder e o ganhar, que 

reproduzimos na vida, de forma saudável. 

Ferramentas metodológicas: bola, rede, som. 

Avaliação: percebemos que em momentos lúdicos, os usuários e a equipe 

interagem melhor, fortalecendo o vínculo. Os usuários ficam menos defensivos 

e se deixam acessar, abrindo caminho para uma relação de confiança.  

 

1.6. GRUPO QUALIDADE DE VIDA 

Facilitadora: Antônia Edilslandia 

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

forma facilitar o descobrimento de novas habilidades para assim potencializar o 

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

independência.   
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Data: 04/07/2016 

Atividade realizada: Foi apresentado um vídeo e slides sobre os cuidados de 

higiene pessoal, visando a importância da higiene corporal e os cuidados com 

higiene bucal. Foi discutido o tema: Saúde bucal e hábitos de higiene pessoal, 

sobre o que podemos fazer para ter uma boa saúde bucal, os cuidados e hábitos 

regulares tais como, o de escovar os dentes e de tomar banho diariamente. 

Objetivo: Conscientização dos usuários, através de cuidados com a saúde, 

bucal e higiene pessoal no sentido de terem o hábito de escovarem os dentes 

três vezes ao dia, bem como, como tomar banho diariamente. Assim foram 

instruídos à evitarem e prevenirem doenças bucais, micoses de pele e outras. 

Onde esses cuidados geram uma boa apresentação para entrevista de emprego. 

Ferramentas metodológicas: Computador, Datashow, Som. 

Avaliação: O grupo foi bastante participativo sobre o tema discutido. Alguns 

relataram que não têm dificuldades para tomarem banho e cuidarem dos dentes, 

no entanto segundo eles existem alguns usuários que têm essa dificuldade ou 

não gostam. Mas a maioria dos integrantes do grupo relataram sobre a 

importância desses hábitos de higiene, inclusive para ajudar a procurar um 

emprego, bem como, facilitar o encontro e a aceitação de parceiros para se 

relacionarem afetivamente. Foram incentivados quanto aos cuidados, mostrado 

a importância desses cuidados para saúde deles. 

 

Data: 11/07/2016 

Atividade realizada: Apresentação slide e um vídeo aos usuários do grupo 

sobre Tuberculose. Pontuado sobre a importância e eficácia da cura quando o 

diagnóstico é rápido e o paciente não abandona o tratamento. 

Objetivo: Ensinar o conceito de tuberculose, forma de transmissão e tratamento 

em sua totalidade, visando importância do conhecimento dos sintomas e 

diagnóstico, para iniciarem o tratamento o mais rápido possível. Promover 

interação e participação de todos os integrantes do grupo. Foi muito importante 
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o debate do tema, pois levou conhecimento e esclarecimentos sobre a doença, 

a todos os participantes do grupo. 

Ferramentas metodológicas: Datashow. 

Avaliação: Os usuários contribuíram na discussão, principalmente ao levarem 

suas dúvidas a respeito da doença e dessa forma foram dirimidas. Também foi 

esclarecido aos participantes do grupo sobre a forma de transmissão da doença, 

para que assim eles não venham a ter preconceitos com aqueles que estão com 

a enfermidade e estão sob acompanhamento médico e tratamento 

medicamentoso. Sendo de fundamental importância para a eficácia do 

tratamento e promover a cura definitiva da doença. Afins de que tenham uma 

melhor compreensão sobre a atenção dos que estão mais próximos, convivendo 

com os doentes. 

Data: 18/07/2016 

Atividade realizada: Debate e esclarecimentos sobre a Esquistossomose. 

Foi apresentado um vídeo com o Dr. Dráuzio Varela, e um vídeo da Fio Cruz 

falando sobre essa doença e outras que são endêmicas no Estado de 

Pernambuco, visando esclarecer a importância do tratamento, da prevenção das 

doenças endêmicas em nosso Estado. Foi apresentado Slide sobre a 

esquistossomose, o que podemos fazer para ter melhores cuidados com hábitos 

regulares de higiene, realizada a explanação do conhecimento sobre o tema 

discutido e onde buscar tratamento da doença. 

Objetivo: Conscientização dos usuários, através de cuidados com a saúde, 

higiene pessoal e domiciliar. Assim evitar e prevenir doença infecciosa e 

infestações por parasitas. 

Ferramentas metodológicas: Computador, Datashow, Som. 

Avaliação: O grupo foi bem participativo, sobre o tema discutido. Alguns relataram que 

temiam contrair essa doença devido a gravidade, também porque onde eles moram não 

tem saneamento básico e muito menos, cuidados de higiene em suas residências, que 

a grande maioria tiveram contato com água doce e nunca realizaram a profilaxia. Foram 

incentivados à buscarem atendimento clínico para realização da profilaxia no posto de 

saúde. Eles relataram que durante sua infância tomaram muitos banhos de açudes e de 

rios; e que já tomaram algumas vezes medicações contra verminoses. 
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Data: 21/07/2016 

Atividade realizada: Apresentação de slides sobre os sintomas, diagnósticos, 

tratamentos e cuidados, relativos às arboviroses: Dengue, chikungunya e zica 

vírus. 

Objetivo: Conscientização, prevenção e combate à proliferação do mosquito 

vetor, com informações sobre educação ambiental. Conhecimento sobre as 

diversas formas de manifestação dessas doenças. 

Ferramentas metodológicas: Apresentados slides sobre o tema, computador, 

lápis, cartolina. 

Avaliação: Os usuários hoje foram muitos participativos diante do tema 

apresentado. Tiraram dúvidas quanto à transmissão das arboviroses: Dengue, 

chikungunya e zica vírus. Confeccionaram um cartaz sobre as doenças, com os 

cuidados na prevenção da proliferação do mosquito. Eles também desenharam 

o mosquito Aedes Aegyptie relataram que grande parte do grupo já contraiu a 

chikungunya e o quanto essa doença debilita.  

GRUPO BOA NOITE 

Facilitadores: Educadores Levi Lima, Hélder Marcio, Paulo e Renato 

Objetivo geral: Realizar o encerramento do dia, através de atividades que levem 

o usuário a momentos de reflexão. 

 

Facilitadores: Paulo Queiroz e Renato Mario  

Data: 02/07/2016 

Atividade realizada: atividade livre 

Objetivo: proporcionar um ambiente agradável para as práticas de atividades 

saudáveis. 
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Ferramentas metodológicas: cadeiras, dominó, som, CDs.  

Avaliação: Os usuários participaram de forma ativa das atividades propostas.   

 

Data: 04/07/2016 

Atividade realizada: Roda de dialogo, onde falamos sobre a importância de 

instituições como o ATITUDE Apoio que traz um tratamento humanizado a todos 

que tem problemas com drogas.   

Objetivo: Proporcionar uma reflexão sobre a importância do Programa ATITUDE 

para as pessoas que apresentam problemas com o uso de drogas. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa  

Avaliação: Os usuários falaram sobre suas vivências no Programa ATITUDE e 

em outros espaços de cuidados, trazendo as diferenças.  

Data: 06/07/2016 

Atividade realizada: Roda de dialogo, onde falamos sobre a importância da 

participação de todos na passeata em prol da continuidade e fortalecimento do 

Programa ATITUDE, e os rumos da Política sobre drogas do Estado.   

Objetivo: Proporcionar uma reflexão sobre a importância da participação em 

manifestações em benefício das conquistas sociais na área das drogas. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: A atividade foi bem reflexiva, muitos passaram a compreender sobre 

a força do coletivo na política e na busca pelos direitos.  

 

Data: 08/07/2016 

Atividade realizada: atividade livre 
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Objetivo: proporcionar um ambiente agradável para as práticas de atividades 

saudáveis. 

Ferramentas metodológicas: cadeiras, dominó, som, CDs.  

Avaliação: Os usuários mantiveram-se interagindo de forma positiva.  

 

 

Data: 10/07/2016 

Atividade realizada: atividade livre 

Objetivo: proporcionar um ambiente agradável para as práticas de atividades 

saudáveis. 

Ferramentas metodológicas: cadeiras, dominó, som, CDs.  

Avaliação: Os usuários aproveitaram positivamente as atividades lúdicas.  

 

Data: 12/07/2016 

Atividade realizada: Roda de conversa sobre a possibilidade da suspensão do 

Programa ATITUDE e os rumos das Políticas sobre drogas. Perguntamos aos 

usuários o que eles fariam se o programa acabasse.   

Objetivo: Promover a discussão com os usuários sobre as diretrizes das 

Políticas e o curso do Programa ATITUDE. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Observamos que todos falaram que não estão preparados para o fim 

do programa atitude e assim não saberiam o que fazer. Eles são gratos pelo que 

já receberam do programa. 
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Data: 14/07/2016 

Atividade realizada: Roda de conversas onde falamos de rotina, equipe, 

posturas e objetivos.   

Objetivo: refletir sobre rotina, diferenças e metas. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: momento muito positivo, pois os usuários puderam refletir sobre os 

temas trabalhados. 

 

Data: 16/07/2016 

Atividade realizada: atividade livre 

Objetivo: proporcionar um ambiente agradável para as práticas de atividades 

saudáveis. 

Ferramentas metodológicas: cadeiras, dominó, som, CDs.  

Avaliação: Percebe-se todos aproveitando o momento e respeitando uns aos 

outros.   

 

Data: 18/07/2016 

Atividade realizada: Roda de conversa sobre a continuidade ou não do 

Programa ATITUDE. O usuário A.L. trouxe os pontos trabalhados na reunião 

envolvendo a equipe, representantes da Secretaria, da executora e dos usuários. 

Ele como um dos representantes aproveitou o momento e tranquilizou os colegas 

falando do compromisso assumido pelo preposto do Governador da garantia de 

mais seis meses nas renovações de contratos. 
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 Objetivo: refletir sobre a continuidade do Programa ATITUDE. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: os usuários ficaram extremamente felizes com a continuidade do 

Programa. 

 

Data: 20/07/2016 

Atividade realizada: Roda de conversa onde falamos sobre a nossa rotina e a 

programação da noite.  

Objetivo: refletir sobre a importância de cuidar desse espaço e fazer da noite 

um momento único, com muita felicidade. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: os usuários permaneceram atentos e reflexivos.  

 

Data: 22/07/2016 

Atividade realizada: Cine Atitude – filme: Besouro 

Objetivo: trabalhamos as regras, a vingança, o preconceito e cultura da 

capoeira. 

Ferramentas metodológicas: Aparelho de TV e DVD.  

Avaliação: percebe-se que todos ficaram bastante reflexivos sobre os temas 

retratados no vídeo. 

 

Data: 24/07/2016 

Atividade realizada: atividade livre 
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Objetivo: proporcionar um ambiente agradável para as práticas de atividades 

saudáveis. 

Ferramentas metodológicas: cadeiras, dominó, som e CDs.  

Avaliação: percebe-se todos aproveitando o momento e respeitando uns aos 

outros.   

 

Data: 26/07/2016 

Atividade realizada: Roda de conversa sobre os nossos conflitos e as ameaças 

no espaço que deveria ser de respeito e cuidado. 

 Objetivo: refletir sobre a importância de fazer mais amizades e não inimizades 

nesse espaço. 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa.  

Avaliação: todos os usuários acolheram a fala da equipe.   

 

Data: 28/07/2016 

Atividade realizada: Roda de conversa sobre a importância do respeito às 

regras do espaço e aos encaminhamentos dado pela equipe. Também falamos 

sobre ameaças a equipe. Reforçamos o cuidado que a equipe tem com os 

usuários, porém, muitos não têm considerado os profissionais.   

 Objetivo: refletir sobre a importância do respeito e do cuidado com esse espaço 

e manter-se focado, usando sempre o dialogo e não ameaças aos colegas e a 

equipe. 

Oficina: Torneio de Dominó. 

Ferramentas metodológicas: cadeiras, mesa e dominó.  
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Avaliação: os usuários acolheram a fala da equipe, ficaram bastante 

introspectivos. 

 

Data: 30/07/2016 

Atividade realizada: atividades livres: dominó, TV (programação local), som 

ambiente 

Objetivo: proporcionar um ambiente agradável para as práticas de atividades 

saudáveis. 

Ferramentas metodológicas: cadeiras, mesa, dominó, som, CDs.  

Avaliação: observam-se todos aproveitando o momento e respeitando uns aos 

ouyors e também a equipe. 

 

Facilitadores: Helder e Levi 

 

Data: 01/07/2016 

Atividade realizada: Cine ATITUDE – Filme Os Miseráveis, aborda várias 

situações vividas pelos usuários, violência, fome, criminalidade, preconceito, uso 

de drogas etc. também foi servido pipocas durante o cine. 

Objetivo: Refletir sobre o filme, fazendo paralelo com a realidade dos usuários.  

Ferramentas metodológicas:  aparelho de TV e DVD. 

Avaliação: percebe-se os usuários bastante atentos, a maioria não consegue 

terminar o filme, e se recolhem na metade do mesmo, após o filme faz-se uma 

reflexão sobre as situações vivenciadas em sua vida.  
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Data: 03/07/2016 

Atividade realizada: Atividade livre 

Objetivo: Proporcionar um momento de lazer, de atividades lúdicas sem uso de 

drogas. 

Ferramentas metodológicas: dominó, cadeiras e mesa. 

Avaliação: Os usuários puderam refletir sobre outras formas de lazer sem uso 

de drogas, atividade foi bastante positiva.  

 

Data: 05/07/2016 

 Atividade realizada: Leitura do oficio elaborado com os usuários do núcleo 

Recife, para levarmos para o governador.  

Objetivo: Proporcionar uma reflexão sobre nossa participação atuante na 

permanência do Programa ATITUDE. E o que fazemos com nossas 

oportunidades, para alcançar nossos objetivos. 

Ferramentas metodológicas: Texto.  

Avaliação: observa-se que todos concordam com o conteúdo do ofício, 

assinaram e expressaram a necessidade do programa em sua vida.   

Data: 10/07/2016  

Atividade realizada: Atividade livre 

Objetivo: refletir sobre sua vida, sem uso de drogas, interagindo e respeitando 

o momento de cada um. 

Ferramentas metodológicas: cadeiras, mesa, dominó. 
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Avaliação: A atividade foi muito positiva, pois os usuários puderam refletir sobre 

outras possibilidades de viver sem uso de drogas, muitos trazem que há muito 

tempo não se divertiam sem estar usando SPA. 

 

Data: 12/07/2016 

Atividade realizada: Roda de conversa onde trabalhamos a sensibilização de 

como queremos esse espaço de cuidado. 

Objetivo: sensibilizar sobre a importância desse espaço para cada um. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Os usuários refletiram sobre a importância do espaço na sua vida, 

trazem o desejo de um espaço respeitoso, onde possam usar suas 

potencialidades para conservação e manutenção do espaço, e demonstraram 

respeito ao que foi proposto na atividade. 

 

Data: 15/07/2016 

Atividade realizada: Cine ATITUDE – Filme Anjos da Guerra, onde aborda 

violência, criminalidade, crueldade, ideologias entre outras situações 

vivenciadas em nossa realidade. 

Objetivo: sensibilizar todos sobre a importância do amor em nossa vida, e de 

respeitar nossos limites, e ao próximo, de mudar sua vida, evitar se colocar em 

risco, fazer a diferença. 

Ferramentas metodológicas: Aparelho de TV e DVD. 

Avaliação: observamos que todos falam com bastante dificuldade sobre o tema, 

apesar de ter a violência e outras situações citadas, muito presente em suas 

vidas.  Muitos trazem reflexões positivas. 
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Data: 17/07/2016 

Atividade realizada: Atividades livres: dominó, TV (programação local) e filme 

com tema livre, a escolha dos usuários, “Super Homem VS Batman”. 

Objetivo: refletir sobre fazer mais coisas que tragam felicidade para nossas 

vidas. 

Ferramentas metodológicas: Aparelho de TV, DVD. 

Avaliação: momento muito positivo, pois os usuários puderam pensar de forma 

livre sobre momentos felizes sem relacionar ao uso de drogas. Percebe-se uma 

harmonia no espaço. 

 

Data: 19/07/2016 

Atividade realizada: Dinâmica da construção, onde todos colocam uma parte 

do boneco em um papel, e com a participação de todos construímos nosso 

boneco, onde o boneco é as regras do espaço, construída por todos.  

Objetivo: refletir sobre a importância das regras em sua vida, e que construímos 

juntos a mesma, para melhorar a convivência em um espaço coletivo de cuidado. 

Ferramentas metodológicas: papel, piloto, mesa e cadeiras.  

Avaliação: percebe-se todos acolhendo a fala um do outro, e como existem 

dificuldades em relação as regras em suas vidas, a falta do limite e a 

necessidade de mudança de hábitos e costumes, entendendo a particularidade 

de cada um.   

 

Data: 21/07/2016 
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Atividade realizada: Exibição do documentário “MIRÓ” relata a história do poeta 

pernambucano e sua forma de fazer poesia, sua vivência e uso de álcool. 

Objetivo: sensibilizar e refletir sobre estratégias para conquistar seus objetivos. 

Ferramentas metodológicas: DVD e TV. 

Avaliação: percebe-se que todos trazem vivências parecidas com a do poeta, e 

a necessidades das estratégias em suas vidas. 

 

Data: 23/07/2016 

Atividade realizada: Roda de conversa sobre o respeito aos profissionais e 

usuários no espaço, e a importância de focar em seus objetivos.  

Objetivo: refletir sobre a importância de cuidar desse espaço e fazer um 

momento único com muito respeito a todos que fazem e usam esse espaço de 

cuidado. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: percebe-se todos acolhendo a fala da equipe, e trazem reflexões 

positivas. Após a roda de conversa a casa ficou harmoniosa. 

 

 

 

 

Data: 25/07/2016 

Atividade realizada: Trouxemos 03 perguntas, como foi meu dia? O que espero 

do programa? O que espero de mim mesmo?  
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Objetivo: sensibilizar e refletir sobre nossa realidade e a valorização das nossas 

oportunidades, e a nossa participação nesse processo, como construtor de 

nossa história. 

Ferramentas metodológicas: roda de conversa 

Avaliação: percebe-se que todos ficaram bastante reflexivos sobre a 

importância de fazer diferente, e fizeram reflexões marcantes para a atual 

realidade de suas vidas. Muitos ficam em silêncio, mais dizem que nesse 

momento preferem escutar.  

Data: 27/07/2016 

Atividade realizada: Grupo boa noite – Roda de conversa sobre o respeito as 

regras e sua importância para sua vida. 

Objetivo: refletir sobre a importância de respeitar as regras do espaço e 

principalmente que em todos os lugares existem regras, e sua importância no 

processo de organização. Manter-se focado, usando sempre o dialogo para nos 

organizamos diante da situação posta. 

Ferramentas metodológicas: nenhum.  

Avaliação: percebe-se todos acolhendo a fala da equipe, mais trazem que 

mesmo diante das dificuldades querem se manter focados em seus objetivos e 

reconhecem a importância das regras mais trazem dificuldades em segui-las.   

 

Data: 29/07/2016 

Atividade realizada: Grupo boa noite – Cine ATITUDE – Filme Grito do silêncio, 

onde traz a importância de ser perseverante, nunca desistir e sempre se manter 

com a autoestima alta. 

Objetivo: refletir sobre o filme fazendo paralelo com sua realidade. 
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Ferramentas metodológicas: nenhum 

Avaliação: Percebe-se todos acolhendo a fala da equipe, e dos usuários, mas 

trazem que mesmo diante das dificuldades querem se manter focados em seus 

objetivos.   

 

Data: 31/07/2016 

Atividade realizada: Grupo boa noite – Atividades livres: dominó, TV 

(programação local), som ambiente. 

Objetivo: refletir sobre a importância de se divertir sem uso de drogas. 

Ferramentas metodológicas: dominó, mesa, cadeiras.  

Avaliação: Percebe-se todos se divertindo de forma positiva, porém alguns 

usuários precisaram ser urgenciados devidos a situações graves de saúde. 

Outros usuários trazem preocupações com os mesmos, porém a equipe faz uma 

fala, no sentido de já estarem sendo cuidados.  . 

 

1.5.OFICINA ESPORTE, RECREAÇÃO, ATIVIDADES LUDICAS E ATIVIDADE 

INTEGRADAS 

Facilitadora: Helaine, Jair e Maria Aparecida  

Objetivo geral: Proporcionar ao usuário conhecimento específico. 

 
 
 
Facilitador: educador Jair 
 

Data: 12/07/2016 

http://www.institutoensinar.org/


 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

95 
______________________________________________________________________________________

_______ 
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: Oficina de Capoeira. 

Objetivo: construir a partir da prática, uma breve noção dos movimentos básicos 

da capoeira. 

Ferramentas metodológicas: Cones e arcos. 

Avaliação: os atendidos avaliaram muito positivo a prática desse dia, colocaram 

que deveria ser constante a prática, não apenas da capoeira mas de atividade 

física variada. 

 

Data: 19/07/2016 

Atividade realizada: futevôlei 

Objetivo: Vivenciar a prática, assim como a técnica e regras aplicadas à 

modalidade. 

Ferramentas metodológicas: Rede e bola. 

Avaliação: A prática esportiva tem uma boa aceitação e também possibilita 

trabalhar outros aspectos como regras e respeito. 

 

Data: 19/07/2016 

Atividade realizada: Corre bola/escravo e senzala. 

Objetivo: trabalhar percepção espaço e tempo. 

Ferramentas metodológicas: Bola. 

Avaliação: excelente contribuição para interação entre os atendidos, bastante 

positiva. 

 
 

http://www.institutoensinar.org/


 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

96 
______________________________________________________________________________________

_______ 
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 
 

Facilitadora: Educadora Maria Aparecida 

 

Data: 12/07/2016 

 Atividade: Atividade Recreativa na Praia  

Objetivo: Proporcionar um momento de descontração com brincadeiras, banhos 

de mar, corrida na areia da praia e jogo de bola. 

Materiais Utilizados: Bola de Futebol, cones, apito e cordas. 

Avaliação: Através da participação comportamento dos usuários nas atividades 

propostas. 

 

Data: 15/07/2016 

Atividade: Torneio de Futebol (entre os usuários do Apoio) 

Objetivo: Proporcionar uma tarde de atividade esportiva com um Torneio de 

futebol entre os usuários do Apoio, despertando assim um momento de 

competitividade e integração com respeito uns pelos outros. 

Material Utilizado: Bola de futebol, rede, apito, cartões (Amarelo/Vermelho), 

cones e premiação (Biscoitos Wafer). 

Avaliação: Através da Integração e envolvimento de todos os usuários de forma 

bastante descontraída respeitando as diferenças do outro. 

 

Data: 26/07/16 

Atividade: Recreativa / Esportiva na Praia 
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Objetivo: Desenvolver uma atividade recreativa e prazerosa em que possa 

envolver todos os usuários de forma bastante participativa. 

Material Utilizado: Bola de futebol, bola de vôlei, cones, cabo de vassoura e 

apito. 

Avaliação: Observando a participação e respeito pelas normas construídas no 

grupo. 

 

Grupo: Educação 

Facilitadora: Educadora: Damiana Júlia 

Data: 11.07.16 

Atividade Realizada: Roda de conversa com texto base da política nacional de 

assistência social (PNAS/2004) 

Objetivo: Dar continuidade a discussão sobre movimento estudantil para que 

possamos usar essa experiência e trazer para nossa realidade da assistência e 

reforçar a luta da sociedade pela permanência do programa.  

Ferramentas metodológicas: texto impresso  

Avaliação: as participações foram positivas, inclusive os questionamentos um 

dos usuários questionou quais são os grupos, movimentos que luta em pró da 

luta da assistência e a qual ministério a assistência está ligada. 

 

Data: 18/07/16  

Atividade Realizada: Mostra de vídeo  

Objetivo: Assistimos ao filme Central do Brasil a proposta foi debater sobre a 

importância da alfabetização. 

 Ferramentas metodológicas: aparelho de TV, DVD 
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Avaliação: a avaliação foi através da observação e o quanto os usuários ficaram 

atento ao filme. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

6.1 Família 

Realizamos atendimentos sistemáticos a família, de maneira individual e 

coletiva, com foco na relação. Realizamos a aproximação dos usuários e de seus 

familiares, realizando pontualmente escutas aos usuários e dialogando com seus 

familiares. 

Fortalecemos o acolhimento dos familiares, sendo orientados de como funciona 

o serviço, dias de visita, dias do grupo Família e o perfil do nosso usuário.  Neste 

mês, alguns usuários vieram para o acolhimento em companhia da família.  

 

Grupos Realizados Quantitativo Mensal 

Qualidade de Vida 04 

Redução de Danos 01 

Próximo Passo 03 

Direitos Sociais 02 

Grupo Família 03 

Grupo Boa Noite 31 

Grupo Educação 02 

Total de grupos  

Oficinas Realizadas Quantitativo Mensal 

Oficina de Culinária 04 h 

Oficina de Artes Integradas 00 

Oficina de Esporte e recreação 03h 

Oficina de Atividades Lúdicas 03h 

Total de Oficinas 10 h 
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6.2 Saúde  

Realizados atendimentos de qualidade de vida: Sinais vitais e exames físicos 

dos usuários. Assim foi feito atendimentos para suprirem as demandas trazidas, 

para fazer diagnósticos de enfermagem e encaminhamentos específicos à cada 

usuário. Foram realizadas como rotina do serviço, escutas e atendimentos 

diários de qualidade de vida. Foram administradas diariamente medicações 

prescritas com receitas médicas aos usuários do serviço, e também 

administradas para alguns usuários que chegaram ao serviço apresentando 

cefaleia, odontalgia, pirose e outros. Com a continuação dos sintomas a equipe 

fez os devidos encaminhamentos às unidades de saúde de acordo com as 

demandas. Foi aferido também o peso de todos usuários e calculado o IMC dos 

mesmos. Feitos curativos em alguns usuários que chegaram ao serviço com 

ferimentos. Os usuários foram orientados procurarem a UPA do Curado para 

atendimentos e tratamentos odontológicos. 

Realizados encaminhamentos ao Centro de Testagem e Aconselhamento para 

DST/Aids – CTA. 

Encaminhadas ao CISAM as usuárias Cibele, Andréia e Fabiana Helena que 

está gestante. 

Encaminhados ao Posto de saúde, o usuário Alexandre Cirino que traz 

demandas clinicas. 

Também foi realizado encaminhamento à Policlínica Carneiro Lins do usuário 

Luciano Nascimento, o mesmo está com diagnóstico de tuberculose, onde 

iniciou o tratamento no Hospital Otavio de Freitas, mas em razão do hospital ser 

muito distante do apoio foi articulado atendimento na Policlínica Carneiro Lins. 

Também o encaminhei para a assistente social pedindo atendimento para uma 

avaliação com o neurologista, ela marcou para o dia 13/07/16. Sendo que 

usuário esqueceu da consulta, então foi orientado para remarcar a avaliação. Foi 

também encaminhado para o tratamento no CAPS-ad. 

Encaminhei o usuário Jepherson para retirar registro de nascimento e para fazer 

tratamento no CAPS-ad. O mesmo já vinha sendo acompanhado pelo posto de 

saúde de sua comunidade. 

6.3  Inserção Sócio produtiva 

 Construímos currículos com os usuários, para inserção no mercado informal, 

pois muitos usuários conseguem trabalho no entorno do serviço, em 

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

Além de fortalecer junto à eles o gerenciamento do dinheiro recebido por seu 
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trabalho. Utilizando técnicas e orientações com objetivo de planejar gasto do 

dinheiro para que este ocorra de forma saudável sem causar danos atendendo 

suas necessidades e prioridades. 

 

6.4.Cultura, esporte e lazer 

A equipe promove semanalmente oficinas, estimulando o acesso aos esportes, 

artes e lazer. Uma delas são as atividades na praia. 

Foi realizada a Festa Junina, promovida pelo Núcleo Jaboatão, onde foi possível 

a participação de usuários, familiares e funcionários das duas unidades. Esta 

festa ocorreu no Centro de Acolhimento Intensivo de Jaboatão. 

 

6.5. Assistência Social  

Demos continuidade a construção do 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. 

O serviço ofertado junto ao usuário é na perspectiva de estimular e suscitar a 

autonomia tem sido uma ação continua. Instruindo na retirada de documentos, 

através das ações do Governo Presente. Realizando também agendamentos 

online no Expresso Cidadão quando o usuário possui condições de custear a 

retirada da 2º via do RG. 
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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. 

Nesse momento, os usuários também contribuem, trazendo suas reflexões e 

sugestões. 

A assembleia vem sendo realizada quinzenalmente com participação ativa dos 

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

para discussões sobre demandas físicas e administrativas da unidade como 

também para o debate acerca dos relacionamentos interpessoais entre os 

usuários. 

 

6.6 Avanços e desafios 

A falta de informação sobre a permanência do Programa, bem como situação 

dos contratos dos trabalhadores causou o adoecimento da equipe. O atraso dos 

salários referentes a maio e junho resultou em rodízio dos profissionais, fatos 

que impossibilitaram um trabalho satisfatório, digo, de uma prática.   

A crise financeira que o programa esta passando, vem dificultando todas as 

outras questões estruturais, como por exemplo: a falta de materiais para oficinas 

específicas, a exaustão física e mental dos profissionais, o atraso salarial são os 

principais desafios enfrentados. 

Conforme pactuamos junto com a equipe do programa Atitude em manifestação 

o salário ficou em dias. E isso facilitou a abertura para um dialogo com 

representantes de outros núcleos, onde todos estavam com objetivo principal: 

continuidade do PROGRAMA ATITUDE e envolveram os usuários nesse 

processo. 

Realizar o preenchimento de um novo instrumental, sem estrutura física, tempo 

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

burocracia e menos contato humano na relação com os usuários.   
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Permaneceu a dificuldade com os usuários em relação à violência e 

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

aconteceram situações de agressões verbais, tentativa de agressões físicas e 

ameaça contra a vida do funcionário.  

Continuamos acolhendo usuários vindos de Recife e encaminhados pelo 

SECOD (Secretaria de Enfretamento ao Crack e Outras Drogas), pela ação da 

Ponte do Limoeiro.  

Percebemos a importância das trocas de informações e experiências entre as 

técnicas e os educadores, nas realizações de suas funções, sendo uma atuação 

mais rica, produtiva e coesa. 

Dificuldades nos atendimentos no Hospital Jaboatão Prazeres, com a falta de 

médicos no atendimento de emergência clínica e odontológica. E também pela 

falta de materiais para realização de alguns procedimentos que deveriam ser 

realizados pela unidade, deixando de atender às necessidades básicas da 

população. O CTA de Prazeres continua com dificuldades no atendimento devido 

à falta de médicos para atendimentos aos usuários. O Hospital P. Jaboatão 

Prazeres continua não atendendo na odontologia de forma eficiente, segundo 

eles por falta de material. 

A Policlínica Carneiro Lins tem dificuldades na realização de exames básicos 

para atendimentos aos usuários que dela necessitam, onde a mesma só vem 

entregando apenas 10 fichas por dia para realização desses exames e para 

liberarem medicações sejam elas psicotrópicas ou clínica, devido falta de 

documentos dos usuários. A farmácia desta unidade avisou que não irá mais 

liberar medicações sem documentação dos usuários, mesmo que equipe vá 

acompanhando. Ainda com essas mesmas dificuldades e agora na rede de 

Jaboatão está em falta várias medicações psicotrópicas as quais nossos 

usuários necessitam para tratamento da dependência química. 

Quanto ao atendimento na UPA do CURADO tem sido muito bom aos usuários 

que necessitam dos cuidados Odontológicos. Pois tem atendidos a todos que 

encaminho para o serviço. 

Percebemos que o quantitativo dos usuários no serviço aumentou e muitos 

vieram por indicação de outro usuário. Realizamos mais triagens e retriagens. 
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Conseguimos reunir os núcleos Recife, Cabo, Jaboatão e Caruaru, profissionais, 

usuários e familiares, para uma passeata em favor da manutenção e 

fortalecimento do Programa ATITUDE.  Além desta, foi realizado duas reuniões, 

a primeira com representantes do Governo do Estado e outra com a executora.  

Participação do Doutorando Paulo de Tarso em uma de nossas reuniões 

técnicas que apresentou sua Pesquisa – Reinserção Social de Consumidores de 

crack: auto eficácia e as contribuições sociofamiliares. 

Tivemos a participação dos estagiários da FACULDADE PERNANBUCANA DE 

SAÚDE, onde foram acolhidos muito bem pela equipe de funcionários, bem 

como pelos usuários, conheceram como funciona o serviço e desenvolveram um 

Banner que foi apresentado na faculdade, relatando da forma resumida o 

PROGRAMA ATITUTE APOIO - JB e em outro momento também foi mostrado 

para os usuários Pernoites e Diaristas que estavam presentes naquela 

oportunidade.  

 

7. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

 

Durante a maior parte do mês de Julho o Equipamento do Atitude Nas Ruas 

esteve nos territórios realizando suas atividades específicas.  Abaixo listamos 

alguns relatos destas atividades bem como 

7.1. Atendimento individual 

Abaixo seguem relatos de alguns casos acompanhados no mês de junho e que 

merecem algum destaque. 

Nos nossos acompanhamentos individuais observamos que a usuária F. F. D de 

34 anos, continua a fazer uso de Crack, mas de maneira espaçada. 

A relação da equipe com a usuária nas visitas é de trazer dinâmicas, texto 

reflexivos e também falam de redução de danos e aconselhamentos para seus 

cuidados e para com sua família, verbalizamos a necessidade do usuário se 

organizar. Usuária verbaliza que sua genitora a denunciou no Conselho tutelar 

por abandonar seus filhos para usar drogas e que primeira audiência nos avisara, 
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e pediu para contatar com a ATITUDE para qualquer esclarecimento. 

Informamos que o Conselho Tutelar nos procurou e solicitou um relatório. A 

equipe permanece fazendo os trabalhos de acolhimento e orientação à usuária 

e à família. 

O usuário S.S.R (JBANR040) é acompanhado pelo Programa desde 2013. Faz 

uso de múltiplas substâncias tendo o crack como a que mais o desorganiza. Há 

vários meses a equipe vem tentando sensibilizar o usuário para cuidados mais 

intensos, mas pouco o encontrávamos no território. A família pontua o uso 

intenso e os riscos na comunidade devido a diversos furtos, o usuário, contudo, 

mantinha uma postura de negação. Recentemente, o usuário passa a 

reconhecer os riscos mas mantem-se resistente em seguir para cuidados mais 

intensos. Apontamos este caso como gerador de angústia devido a percepção 

do risco e a dificuldade de atuação da equipe. Seguimos na tentativa de 

sensibilização para os cuidados e nos trabalhos de orientação à família. 

 

7.2. Abordagem nas ruas  

Ambas as equipe realizaram abordagens em suas respectivas localidades no 

intuito de sensibilização de novos usuários e nos já acompanhados. Realizando 

também divulgação do Programa como num todo, foram distribuímos os insumos 

panfletos, camisinha, lubrificantes e água. Salientamos em estar articulando com 

a Rede, palestras nas escolas no intuito de divulgação do Programa e 

sensibilização sobre o uso de SPA’s. 

     

7.3. Mapeamento do Território 

Os mapeamentos, que se referem ao reconhecimento do território e identificação 

de equipamentos para possíveis articulações, locais com necessidades de ações 

e intensificação das intervenções das equipes, tem sido focado em localizar os 

usuários e fortalecer o vínculo com a rede. Seguem as localidades mapeadas 
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pelas equipes neste mês: Piedade, Candeias, algumas partes do Ibura, Curado, 

Barra de Jangada, Massangana e Afogados. 

 

7.4. Articulação com a Rede 

No intuito de fortalecimento 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 (Barra de 

Jangada, Cavaleiro, Praias, Ibura de Baixo), Centro POP, CAPS AD, CAPS Adi, 

Comunidade Terapêutica CATSMA. Em reuniões do Grupo de Trabalho sobre 

drogas e violência do Município dialogamos com diversos parceiros da rede e o 

mesmo se aplica à reunião de Rede no CRAS do Ibura onde o diálogo esteve 

pautado na Avaliação da Feira de serviços realizada no dia 06/07 na Escola 

Municipal Simões Barbosa no Ibura. 

7.5 Palestra/Seminário  

Realizada palestra em Escola Municipal em Barra de Jangada com público 

adolescente. Foi utilizado o vídeo a fuga do moinho e promovido diálogo sobre 

uso e abuso de substâncias psicoativas. As equipes permanecem na tentativa 

de articular novas palestras em escolas das localidades com maiores índices de 

CVLI ou que estamos com dificuldades de articular novos acompanhamentos. 

7.6 Ações Integradas de Impacto  

Realizada ação conjunta com a rede na Escola Municipal Prof Simões Barbosa, 

no Ibura de Baixo. Diversos serviços estiveram presentes. O Programa ATITUDE 

foi responsável pela abertura do evento com uma apresentação cultural de 

percussão e Capoeira. Além disso, as equipes encaminharam os usuários para 

utilizar os serviços disponíveis e realizaram ação de divulgação e distribuição de 

insumos. 
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 Além disso, foram realizadas ações noturnas no PECOM Geral do Melo (assim 

como combinado no Grupo de Trabalho de Drogas e Violência) em Prazeres 

promovendo o diálogo com a população e atendimento dos usuários no período 

noturno, além de ações de panfletagem e distribuição de insumos. 

 

8.  DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 
 

Iniciamos o mês de julho na participação do seminário Municipal sobre Drogas 

Desafios e Possibilidades, evento que trouxe discussão muito positiva. Também 

trabalhamos no formato de escala reduzida, mas logo na primeira semana o 

salario foi regularizado e retomamos as atividades normalmente. Colocamos 

como meta a organização da reunião técnica, pois havia tomado outro formato, 

tendo como pauta apenas questões administrativas. 

Ocorreu a passeata em prol do Programa Atitude, tal fato mobilizou os 

funcionários de todos os núcleos e sociedade covil como um todo. 

Organizamos a retomada da oficina de culinária, que estava suspensa por 

questões pessoais da profissional, para retomar tal oficina realizamos mudança 

no dia de alguns grupos para adequar e assim oferecer aos usuários diversas 

atividades. 

No dia 12/07 acompanhei a equipe II ao território no turno da noite, fomos ao 

PECOM, na localidade de prazeres. Tal área esta sendo observada e discutida 

no GT drogas e violência, pois esta havendo uma grande reforma e percebemos 

que os usuários que tinham o costume de ficar lá, estão se dispersando. O intuito 

é aplicar um questionário, previamente elaborado, com os usuários e colher 

informações deles quanto ao sentimento de pertencimento daquele lugar. 

Observamos muitas movimentações de várias pessoas, porém poucos usuários 

na localidade. Nesta mesma data também ocorreu a participação no Colegiado. 

No dia 14 do mês citado participei do GT drogas e Violência na Secretaria de 

Politicas sobre Drogas do município, onde foi explanado os questionários 

realizados, pelo Atitude, Centro POP e Reduz, ficando muito claro que os 

usuários estão dispersos da localidade e que não se sentem partes das 

mudanças realizadas. 

 No dia 19, ocorreu no escritório do IEDES, momento de reunião entre 

coordenação técnica e alguns trabalhadores. Tal reunião foi vista de forma muito 
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positiva, pois foram esclarecidas algumas duvidas com relação ao andamento 

do Programa. 

O dia 27/07, ocorreu a participação do sr Paulo de Tarso, que apresentou a 

intenção da pesquisa a ser realizada por ele, com usuários do programa Atitude.  

Intensificamos o acompanhamento a equipe do ANR, para ofertar suporte nas 

discussões de caso. 

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

NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

12/07/20
16 

Colegiado SEPOD 
SEPOD, 
Coordenadores 
técnicos. Executora. 

Informes 
referente a 
mudança da 
secretaria da 
SEPOD; 
Informes 
referente ao 
pagamento das 
parcelas 

Acompanhamento dos 
repasses 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

06/07/2016 

Centro de 

acolhimento 

e Apoio 

Jaboatão 

12 

Proposta de 

escala reduzida 

Pautas 

administrativas 

Discussões de 

caso 

Organização para 

a passeata em 

prol do programa 

atitude 

. 
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13/07/2016 

Centro de 

acolhimento 

e Apoio 

Jaboatão 

10 

Repercussão da 

passeata 

Pleitos acordado 

pela comissão, 

que teve acesso a 

Marcelo Canuto, 

na SEPLAG, no 

dia da passeata e 

informe sobre a 

próxima reunião 

com a comissão 

no dia 18/08 

Trazer devolutiva da 

reunião 

20/07/2016 

Centro de 

acolhimento 

e Apoio 

Jaboatão 

11 

Continuidade 

do programa 

Repasse de 

verba 

Informe sobre 

o inicio dos 

desligamentos 

por avaliação 

 

27/07/2016 

Centro de 

acolhimento 

e Apoio 

Jaboatão 

18 

Presença de 

Paulo de 

Tarso para a 

apresentação 

da proposta 

do Doutorado 

e como se 

dará a 

pesquisa com 

os usuários do 

programa; 

Identificar usuários que 

tenham o desejo de 

participar da pesquisa 
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Discussão de 

caso 

 

C. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 

DAT
A 

ATIVIDA
DE 

LOCA
L 

PARTICIPANT
ES 

PAUTA 
DA 
REUNIÃ
O 

ENCAMINHAMENT
OS 

19/07 
Reunião 
executora 

Escritóri
o 
IEDES 

Coordenações 
técnicas, comissão 
de trabalhadores 
das unidades e 
Ana Paula 

Dissidio; 

Demissõe

s; 

Contrato; 

Diárias; 

Salario; 

Forma de 

tratamento 

Realizar levantamento 
das pessoas que 
recebem em cheque, 
mas que tem conta, para 
resolver pendencias 

  

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

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 03 

REUNIÃO INTERSETORIAL 00 

ESTUDO DE CASO 03 

http://www.institutoensinar.org/


 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

110 
______________________________________________________________________________________

_______ 
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 
 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 01 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO COM A EXECUTORA 00 

TOTAL 07 

 

8.1. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / 

PERNOITES: 

                               AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

 

 

9.0. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO 

TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO  02 03 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 04 

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) 

46 608 19 

Acolhimento dia (Total de atendimentos no mês) 
 

900 atend. Mês 885 

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

noite) 
456 

Usuários por Sexo e Faixa Etária 
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TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 

24 71 95 

 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

Orientação Sexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

108 10 02 124 

Identidade de Gênero 

Travesti Transexual Total 

02 01 03 

  

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

Sex

o 

0 a 

11 

12 a 

17 

18 a 

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

Tota

l 

M 0 0 19 37 35 11 0 0 102 

F 0 0 02 09 09 02 0 0 22 

Tot

al 
0 0 21 46 44 13 0 0 124 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

02 06 08 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

01 00 01 
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 Cor/Raça Total 

Preta Branca Parda Amarela Indígena Não 

informado 
124 

31 22 69 01 01 00 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Situação Socioeconômica Qtd 

SEM RENDA 86 

1/4 SALÁRIO MÍNIMO 16 

1/2 SALÁRIO MÍNIMO 05 

1 SALÁRIO MÍNIMO 16 

2 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

3 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS 01 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL 124 

TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS 

  

Grupos Operativos Meta Mínima – 04 

Grupo Psicólogo 03 

Grupo de Serviço Social 02 

Grupo de Qualidade de Vida 04 

Total 09 

Atendimento Individual Meta Mínima – 50 

Atendimento Assistente Social 166 

Atendimento Psicólogo 105 

Atendimento Qualidade de Vida 36 

Total 307 
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TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

Motivação Total 

Crack 108 

Álcool 07 

Maconha 08 

Cocaína 00 

Outros 01 

TOTAL GERAL 124 

AÇÕES 
Meta 
Mínima 

Metas Executadas 

Oficinas 15 13 

Atendimento à Família 50 21 

Grupo Família 4 03 

Demanda de Atendimento TOTAL 

Atendimento de Triagem, Acolhimento de 

novos Usuários e Usuários Re-acolhidos 
33 

Atendimento Individual à Família 21 

Visita Domiciliar 04 

Assembleia 02 

Atendimento no Território (em conjunto com o 

ATITUDE nas Ruas) 
00 

Outros/Quais? 00 

TOTAL GERAL 60 
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TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

Tipo Total 

Espontânea 61 

Aproximação de rua 01 

ATITUDE nas Ruas 13 

Rede SUAS 12 

Rede SUS 04 

Segurança Pública 02 

Conselho Tutelar 00 

Ministério Público 00 

Mídia 00 

Outro Usuário 19 

Outra Origem 12 

0800 (OUVIDORIA) 00 

Poder Judiciário 00 

Total Geral 124 

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

Áreas Integradas de Segurança Quantidade 

AIS 01 16 

AIS 02 02 

AIS 03 25 
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TABELA X - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 01 

AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO 04 

AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL 00 

AFASTAMENTO USO DE DROGAS 00 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 04 

OUTROS  01 

TOTAL 10 

TABELA XI – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 64 

NÃO 57 

NÃO INFORMADO 03 

TOTAL GERAL 124 

AIS 04 06 

AIS 05 04 

AIS 06 66 

AIS 08 02 

AIS 09 01 

AIS 10 01 

AIS 11 00 

AIS 12 01 

AIS 13 00 

Total Geral 124 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 
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SIM 71 

NÃO 49 

NÃO INFORMADO 04 

TOTAL GERAL 124 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 84 

NÃO 38 

NÃO INFORMADO 02 

TOTAL GERAL 124 
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TABELAXII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 REDE SUAS QUANT. 

CRAS 00 

CREAS 00 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO 

DE RUA 

00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 
06 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO 
01 

CONSELHO TUTELAR 00 

CENTRO DA JUVENTUDE 00 

OUTROS  02 

TOTAL 09 

  

REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS                                06 

CTA 00 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 06 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 03 

POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 01 

HOSPITAL GERAL 05 
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UPA 02 

OUTROS  00 

TOTAL 24 

  

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

AGÊNCIA DO TRABALHO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 00 

INSS 00 

ONG 00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 02 

OUTROS                           00 

TOTAL 07 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 00 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 

TRABALHO INFORMAL 01 

TRABALHO FORMAL 00 

OUTROS 00 

TOTAL 01 
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10. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS 
RUAS
  

 

 

AÇÕES 
META 
MÍNIMA 

METAS EXECUTADAS 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 112 

ABORDAGENNAS RUAS (PESSOAS) 600 804 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 14 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 14 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 9 02 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 9 01 

AÇÕES 
METAS EXTRAS 

EXECUTADAS 

BUSCA ATIVA 07 

VISITA DOMICILIAR 03 

ABORDAGEM DE RUA 18 

REUNIÕES 07 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 02 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 06 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 15 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 08 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 72 

OUTRAS AÇÕES 20 

AÇÕES INTEGRADAS E DE 
IMPACTO REALIZADAS 

00 
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11.CONSIDERAÇÃOES FINAIS 
 

Este relatório tem como objetivo explanar as ações qualitativas e quantitativas 
deste núcleo. 
Continuamos trabalhando com equipe o fortalecimento da rede assim como 
estratégias para estar trabalhando com os usuários a temática violência, pois é 
um tema que permeia cotidianamente nosso serviço. 
Encontramos ainda como ponto dificultador a não possibilidade de compra de 
materiais para as oficinas.  
Saliento que atualmente as pessoas que compõem esta equipe vem 
apresentando sinais claros de cansaço e fadiga, referente a todo o processo que 
esta sendo vivenciado. A SEPOD assim como a executora nos tem ofertado todo 
o suporte necessário, porem alguns funcionários sinalizam o não desejo de dar 
continuidade neste serviço. 
 

 
 
 
______________________________________ 
Manassés Manoel dos Santos 
Diretor Presidente 
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           OFICINA DE ARTES PLASTICAS – FACILITADA PELO USUÁRIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DA PESQUISA A SER REALIZADA NO PROGRAMA 

ATITUDE 
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OFICINA DE CULINARIA 
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