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CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO – NÚCLEO: Jaboatão                

 MÊS/ANO: Junho / 2015 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

 Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

Acolhimento Intensivo durante o mês de Junho. 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 / 89235524 

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

Executora: IEDES 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA PRISCILA CRISTINA LINHARES DE CARVALHO 

SUPERVISÃO TÉCNICA MARCIA CRISTINA DA SILVA 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA CRISTINA CHAGAS PATRIOTA 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA DENISE DE FARO FERNANDES 

TÉCNICO EM SERVIÇO 
SOCIAL 

ELISANGELA VICTOR 

TÉCNICO EM SERVIÇO 
SOCIAL 

HELLEN SUSY DA SILVA RAMOS 

TÉCNICO EM QUALIDADE 
DE VIDA 

ANNE CRISTINA VERÇOSA 



 

                                                                                                                                                  

 

CUIDADORES CRISTIANE LINS DE LIRA 

CUIDADORES IVANEIDE MARIA DOS SANTOS 

EDUCADOR SOCIAL MARCIA MARIA DE OLIVEIRA 

EDUCADOR SOCIAL CRISTIANO JOSÉ DA SILVA 

EDUCADOR SOCIAL 
DAYANE PATRICIA BOYER OLIVEIRA DE 
MORAES 

EDUCADOR SOCIAL EDVAN SATURNINO MARTINS 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO MAYARA SUELLE MARIA DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLAUDIA XAVIER DE OLIVEIRA BEZERRA 

AUXILIAR DE COZINHA MARIA JOSE DOS SANTOS DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLÁUDIA LIMA 

SERVIÇOS GERAIS LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS 

MOTORISTA ERIVAN LIRA DO NASCIMENTO 

MOTORISTA OSVALDO JOSE DA SILVA 

MOTORISTA ERISVALDO MENDES 

MOTORISTA BRENO CESAR DA SILVA RANGEL 

VIGIA JOSÉ ALVES BARBOSA IRMAO 

VIGIA SILVIO GOMES DA SILVA 

VIGIA JADILSON RAMOS DE FREITAS 

VIGIA EDMILTON GOMES BARBOSA 

 

4. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 

 

FUNÇÃO NOME 

PSICOLOGA / ASSISTENTE 
SOCIAL 

LAIS BATISTA BOTELHO 

MOTORISTA IRANDIR LUIZ DE LIMA 

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 Café da manhã Café da manhã 
Café da 
manhã 

08h às 9h 

Café da 
manhã 

08h às 9h 

9h às 10h 
Grupo 

Despertar 
T.Q.V  - Anne 

Grupo 
Informativo 

Téc. Social em 
Serviço Social - 

Hellen. 

OFICINA DE 
CULINÁRIA 
Facilitadora 

Patrícia 
9h às 10h 

Grupo Despertar 
Téc. Social em 
Serviço social - 

Hellen 

Grupo 
Prevenção 

Téc. Social em 
Psicologia - 

Denise. 

Visitas 
09n às 12h 

Visitas 
9h às 12h 

10h às 
10:30 

Horário livre Horário livre Intervalo Horário livre Horário livre 

Horário Livre 
10:30 às 

11:30 

MUTIRÃO 
Técnico Social, 

Educador e 
Lucicleide – 

ASG. 

OFICINA COM 
EDUCADOR - 2 

OFICINA DE 
CULINÁRIA 
Facilitadora 

Patrícia 
10h15 às 12h 

OFICINA COM 
EDUCADOR - 2 

(10h30min ás 
12h) 

OFICINA COM 
EDUCADOR – 1 

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 



 

                                                                                                                                                  

 

14h às 
15h 

OFICINA COM 
EDUCADOR - 1 

Oficina 
Expressão 

Musical 
Educador 
Riverson 

(14h30 ás 15h30) 

Assembléia 
(Quinzenal) 

Grupo Qualidade 
de Vida 

Téc. Qualidade de 
Vida - Anne. 

 
Horário Livre 

15h às 
15:30h 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

16h às 
17h 

Grupo 
Cidadania 

Téc. Social em 
Serviço Social - 

Alexsandra. 

Grupo 
Expressão 

Téc. Social em 
Psicologia. 

Cristina. 
 

Reunião Técnica 
Das 16h às 20h 

 

Reunião de 
Família 

15 ás 16h 
 

ATIVIDADE 
EXTERNA 

Futebol da Praia 
EDUCADOR 
15h30 às 17h 

Horário livre 

Visitas 
14h às 17h 

17h às 
18h 

Horário Livre Horário livre Horário livre 

18h às 
19h 

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

19h às 
21h 

Grupo 
Comissões 

 
20h ás 21h 

Reunião da 
Equipe do Turno 
noturno com a 

Supervisão - 19h 
às 20h; 

Horário Livre Horário Livre Horário Livre 
Horário 

Livre 
19h às 21h 

21h ás 
21:30h 

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

21:30 às 
22:50h 

Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre 

Grupo Cine 
Debate 

Edudador 
21:30 às 22:50h 

Horário 
Livre 

21:30 às 
22:50h 

23h Recolher Recolher Recolher Recolher 
Recolher 

00:00 
Recolher 

00:00 
23h 

 

.  

 

5.1 GRUPO DESPERTAR  

 

Facilitadores: Denise de Faro Fernandes, Hellen Ramos e Anne Verçosa. 

Objetivo Geral: Trabalhar temáticas referentes à motivação e incentivo aos 

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

reflexão sobre experiências singulares e coletivas. 

 

Data: 01/06/2015 

Facilitadora: Anne Cristina  

Atividade Realizada: Desenvolvimento de grupo sobre convivência com reflexões 

motivadas através da aplicação de técnica de dinâmica de grupo e roda de diálogo com 

os participantes. 

Objetivo: Refletir sobre a importância do cuidado com os limites do outro na convivência 

coletiva. 

Ferramentas metodológicas: Técnica de dinâmica de grupo “O feitiço virou contra o 

feiticeiro”, roda de diálogo, papel ofício e caneta. 



 

                                                                                                                                                  

 

Avaliação: a técnica de dinâmica de grupo utilizada foi elogiada com boa participação 

e reflexões positivas a cerca do tema. 

 

Data: 04/06/2015 

Facilitador: Denise de Faro Fernandes 

Atividade Realizada: Inicialmente trouxemos a informação de que seria aplicada uma 

pesquisa sobre a percepção dos usuários no Programa. Em seguida conversamos sobre 

a festa de são João Atitude, buscando implicar os usuários na organização do espaço 

e na formação das comissões de dança, musica, ornamentação e brincadeiras. Por fim, 

conversamos sobre o uso inadequado do bebedouro, alertando para o fato de que caso 

os usuários não o utilizassem de forma correta, o mesmo poderia vir a ser danificado, 

causando assim prejuízo para o serviço e conseqüentemente para os usuários e 

funcionários que ficariam sem o bebedouro. 

Objetivo: Trazer informes para os usuários. 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa. 

Avaliação: Os usuários participaram com afinco, em especial no tangente à 

organização das comissões para festa do são João Atitude.  Prontificaram-se a usar 

adequadamente o bebedouro. 

 

Data: 08/06/2015 

Facilitadora: Anne Cristina  

Atividade Realizada: Grupo desenvolvido sobre auto estima através de com roda de 

conversa com participantes e leitura de texto de motivação.  

Objetivo: Acreditar no potencial de cada um, incentivar a elevação da autoestima 

elevada. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: O grupo trouxe a falta de motivação em alguns momentos durante o 

processo de cuidado, mas acreditam nas mudanças conquistadas no dia a dia. 

 

 

Data: 11/06/2015 

Facilitador: Hellen Susy da Silva Ramos 



 

                                                                                                                                                  

 

Atividade Realizada: Foi exibido o vídeo motivacional “O que eu vou ser quando 

crescer”, proporcionando um momento reflexivo sobre os sonhos e possibilidades que 

cada um busca ao chegar no Programa.  

Objetivo: Refletir em grupo sobre sonhos, possibilidades e projetos. 

Ferramentas metodológicas: Utilização de notebook e TV, com exibição de vídeo 

motivacional e roda de conversa. 

Avaliação: Grupo com boa participação, onde os usuários fazem observações sobre 

aqueles que focam em seus objetivos e aqueles que não conseguem fazer isso de forma 

madura, muitas vezes prejudicando os colegas. Falam também dos sonhos de 

reconquistar a confiança de suas famílias. Quanto à avaliação da metodologia do grupo, 

aprovam que sejam trazidas temáticas reflexivas durante o Despertar, de forma que não 

se limite a discussões sobre o cotidiano da casa. 

 

Data 15/06/2015  

Facilitadora: Anne Cristina  

Atividade Realizada: Facilitação de técnica de dinâmica de grupo de descontração. 

Inicialmente foi formado um círculo. Em seguida, foi distribuído um pedaço de papel e 

caneta para cada um dos usuários. Logo após, cada usuário escreveu uma pergunta 

aleatória que queria fazer ao outro.  Os papéis foram recolhidos, embaralhados e 

entregues para leitura e posteriormente, uma resposta. Depois que todos responderam 

sem um ver o do outro, foi pedido para que eles dobrassem seus papéis para serem 

repassados 2 vezes para seu lado direito, todos juntos. Um usuário começa lendo o que 

está em seu papel, em seguida a pessoa do lado direito ou esquerdo lê o que estava 

escrito na RESPOSTA dele, e assim sucessivamente. 

Objetivo: Descontração do grupo, diante de freqüentes desentendimentos e brigas no 

espaço coletivo.  

 Ferramentas metodológicas: papel ofício e caneta. 

Avaliação: a dinâmica trouxe um momento animado e descontraído. todos gostaram  

da brincadeira. 

 

Data: 18/06/2015 

Facilitador: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Neste grupo deveria ser trabalhada a temática convivência, 

tendo em vista os vários problemas de relacionamentos e convívio que os 



 

                                                                                                                                                  

 

usuários estavam apresentando. Todavia, aproveitando as presenças da 

Coordenadora de reinserção sócio-produtiva, Julieta Pontual, e da nutricionista, 

Aricia, abrimos espaço para que ambas profissionais pudessem conversar com 

os usuários.  

Objetivo: Conversar com os participantes sobre cursos profissionalizantes e 

sobre o novo cardápio nutricional. 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa 

Avaliação: os usuários gostaram bastante de saber que a secretaria está 

buscando articulação com parceiros para proporcionar cursos 

profissionalizantes, bem como fará um cadastro sócio-produtivo dos usuários do 

serviço, a fim de poder ofertar oportunidades que venham a surgir para eles, 

inserindo-os assim no mercado de trabalho. Também deram algumas dicas para 

a nutricionista sobre o que gostariam de ter no cardápio.  

 

Data: 22/06/2015 

Facilitadora: Anne Cristina 

Atividade Realizada: Desenvolvimento de técnica de dinâmica de grupo que facilitou o 

debate sobre dificuldades e potencialidades. Em uma caixinha com tampa deve ser 

fixado um espelho na tampa pelo lado de dentro. Os participantes se sentaram em 

círculo. E em seguida o facilitador explica que dentro da caixa tem a foto de uma pessoa 

muito importante (enfatizar), depois deve passar para uma pessoa e pedir que fale sobre 

a pessoa da foto, e não devem deixar claro que a Pessoa importante é ela própria. Ao 

final, o facilitador deve provocar para que as pessoas digam como se sentiram falando 

da pessoa importante que estava na foto. 

Objetivo: Trabalhar as potencialidades e dificuldades vivenciadas por cada participante 

no dia a dia. 

Ferramentas Metodológicas: Técnica de dinâmica de grupo, caixinha com tampa e 

Espelho. 

Avaliação: os usuários referiram gostarem bastante do grupo e perceberam 

como estavam mudando, em determinadas situações e que tinha consciência 

que ainda tem muito que mudar. 

 

Data: 25/06/2015 



 

                                                                                                                                                  

 

Facilitador: Hellen Susy da Silva Ramos 

Atividade realizada: Foi exibido o vídeo “Gentileza gera gentileza”, sendo então 

aberto momento para discussão sobre tal mídia. Também foi realizada breve 

avaliação sobre a comemoração da festa de São João no espaço. 

Objetivo: Discutir sobre a convivência, dentro e fora do espaço e cuidado. 

Também fizemos a avalição da comemoração de São João em 23/24 de junho. 

Ferramentas metodológicas: Utilização de notebook e TV, com exibição de vídeo e 

roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários colocaram suas interpretações sobre o vídeo, que não 

continha falas, apenas música e imagens. A maioria coloca como podemos obter 

retorno positivo quando ajudamos alguém, mesmo que não seja daquela mesma 

pessoa. Cerca de dois usuários se colocaram contrários, colocando que não vale 

à pena ajudar o próximo.  

 

 

5.2 GRUPO DE USUÁRIOS DE REFERÊNCIA 

 

Facilitadores: Denise de Faro Fernandes, Hellen Ramos e Cristina Chagas. 

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

pertinentes a condução dos seus Planos Individuais de Acompanhamento, em pequeno 

grupo, buscando ainda diluir e mediar possíveis conflitos e motivar reflexões do 

cotidiano. 

 

Data: 01/06//2015 

Facilitador: Hellen Susy da Silva Ramos 

Atividade realizada: Realizada conversa para organização dos atendimentos 

semanais, além de esclarecimentos sobre prioridades de saídas com o carro. Grupo 

sinalizado quanto às responsabilidades assumidas quando no momento de suas saídas. 

Algumas questões de saúde também foram colocadas. Um dos usuários repassa sua 

experiência na participação do Fórum Metropolitano para População em Situação de 

Rua. 

Objetivo: Organizar atendimentos individuais e responsabilização nas saídas 

programadas. 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa 



 

                                                                                                                                                  

 

Avaliação: Os usuários demonstraram entendimento quanto às questões referentes ao 

carro, com poucos questionamentos.  

 

Data: 08/06//2015 

Facilitador: Hellen Susy da Silva Ramos 

Atividade realizada: O grupo foi iniciado sendo explicado seu objetivo geral, visto que 

estávamos com diversos usuários recém inseridos, sendo então montada de forma 

conjunta agenda de atendimentos semanais, sendo esclarecido sobre a possibilidade 

de eventuais mudanças. Reacendemos também a discussão sobre responsabilização 

nas saídas programadas. Buscamos incentivar a participação do processo de 

organização da festa de São João, assim como do convite as famílias. Alguns colocaram 

algumas questões de saúde a serem resolvidas. Foi aberto um espaço para que 

colocassem sobre seu momento no espaço, onde dois fizeram algumas ponderações.  

Objetivo: Reorganizar atendimentos individuais, Festa de São João e demandas em 

geral. 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa. 

Avaliação: Percebemos que os usuários continuam com dificuldades em entender o 

real significado do Planejamento Individual de Acompanhamento (PIA), não 

relacionando diretamente com saídas, de forma que causa grande ansiedade por tal 

momento. A maioria demonstrou interesse na organização da festa, estando inseridos 

em diversas atividades, como dança, percussão, capoeira e quadrilha, além das 

atividades de ornamentação e ajuda na cozinha. Dois usuários se percebem bastante 

focados nos seus processos de cuidado, um deles já avaliado para concessão do 

aluguel social. 

 

Data: 10/06//2015 

Facilitador: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Grupo iniciado a informação de que a LBV Recife estava com 

inscrição aberta para um curso de informática dividido em três módulos e que tinha como 

exigência apenas o ensino fundamental I. Apenas dois usuários se interessaram em 

realizar inscrição. Todavia, não conseguiram assegurar vaga, pois quando se dirigiram 

ao local as vagas já haviam sido preenchidas. Posteriormente foi realizada uma 

conversa sobre as demandas de saúde de cada participante e repassado para a TQV. 

Trouxeram em destaque clinico geral e odontologista.  

Objetivo: Divulgar inscrições para o curso de informática e demandas de saúde. 



 

                                                                                                                                                  

 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa 

Avaliação: Inesperadamente os usuários não demonstraram interesse em participar do 

curso de informática, destacando que não vêem como ponto importante a ser utilizado 

em seu dia-a-dia.  

 

Data: 15/06/2015 

Facilitador: Cristina Chagas 

Atividade realizada:  Realizada uma roda de conversa sobre o momento de 

convivência dentro do espaço, buscando favorecer uma reflexão sobre a 

responsabilidade  de cada um; foram trazidas algumas situações sobre a 

questão  das regras, como por exemplo, uso do som do rádio e cronograma da 

televisão. Falamos sobre importância da existência não somente aqui, mas em 

qualquer lugar, no qual há a convivência diária de diversas pessoas; Em seguida 

foi trazida a demanda de saúde quanto à marcação de clínico no Posto de saúde 

e de odontólogo, enfatizando que a TQV tem facilitado este processo, não 

perdendo a responsabilidade da busca de cada um.  

Objetivo:  Favorecer o processo reflexivo sobre  a responsabilidade de cada um 

no cuidado consigo com o respeito mútuo.    

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação:  Os participantes apresentaram compreensão da necessidade do 

cumprimento das regras, para que se mantenha um ambiente tranqüilo e 

agradável para todos. 

 

 

Data: 24/06/2015 

Facilitador: Cristina Chagas 

Atividade realizada:  Reunir os usuários acompanhados, para reorganização 

de horário de atendimento com a TR, haja visto o planejamento das saídas e nos 

grupos, no qual foi feita uma reflexão sobre a importância da participação, a 

freqüência e as razões que estão impedindo a presença de alguns.   

Objetivo:  Reflexão sobre a importância  da participação durante as atividades, 

oficinas e nos grupos, como o  significado para a vida. 



 

                                                                                                                                                  

 

 Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa. 

Avaliação: Alguns reconhecem que tem preferido dormir no horário de grupo, 

justificando não gostar, entretanto foi pontuada a responsabilidade diante de tais 

escolhas, já outros falaram que aprendem muito, por trabalharmos temáticas 

interessantes e variadas. 

 

 

5.3 GRUPO FAMÍLIA 

 

Facilitadoras: Cristina Chagas e Elizangela Víctor 

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

do Programa Atitude com estimulo ao cuidado, prevenção e a melhoria da 

qualidade de vida.    

 

Data: 04/06/2015  

Facilitador: Elisângela Victor da Silva 

Atividade realizada:  Exibição de uma reportagem sobre os riscos que as 

drogas trazem na gravidez. O papel da mulher enquanto grávida e as 

conseqüências do uso de SPAS.    

Objetivo: Favorecer o processo de desenvolvimento, aprendendo a cuidar do 

outro. 

Ferramentas metodológicas: Data show, notebook, roda de conversa e 

debate. 

Avaliação: Muito positivo e produtivo. Os Usuários ficaram muitos curiosos e 

concentrados, muitos conseguiram enxergar o quanto é importante manter-se 

livre do uso de SPAS e oferecer os devidos cuidados ao filho que irá chegar. 

 

Data: 11/06/2015  

Facilitador:  Cristina Chagas 

Atividade realizada:  Foi exibido um filme de curta metragem sobre a temática: 

Violência contra a criança e adolescente,  no intuito do repensar  a 



 

                                                                                                                                                  

 

responsabilidade  no acompanhamento e educação de menores, no âmbito 

social e familiar.  

Objetivo: Favorecer o reconhecimento da responsabilidade diante a criação dos 

filhos e o compromisso diante das escolhas feitas na vida. 

Ferramentas metodológicas: Data show e notebook. 

Avaliação: Alguns  participantes trouxeram que conhecem casos próximos   às  

suas casas deste tipo de violência; dentro da própria família. Foi sugerido sempre 

realizar denúncia e acionar o Conselho Tutelar.  

 

Data: 17/06/2015  

Facilitadores: Núcleo Jaboatão.  

Atividade realizada: Realização da Festa Junina, onde proporcionou a 

integração de familiares, usuários e equipe do Programa, num momento de muita 

alegria e descontração.  

Objetivo: Proporcionar momento de integração e descontração entre usuários e 

familiares além de também Incentivar a participação da família, também nos 

momentos festivos pelo Programa Atitude, estimulando resignificação da relação 

com seus familiares.  

Ferramentas metodológicas: Brincadeiras, forró, quadrilha e comidas típicas. 

Avaliação:  Tivemos uma tarde de muitas brincadeiras e  apresentações 

culturais tanto pelos usuários como de um grupo de adolescentes convidados; 

decorrendo com tranqüilidade e animação. 

 

Data: 26/06/2015 

Facilitadora: Elisangela Victor  

Atividade realizada:  Foram entregue folhas de papel oficio contendo uma 

matéria do Jornal da Folha, com o tema “Desunião Familiar”. Foi realizada uma 

leitura sobre a angústia de uma leitora que idealizava ter uma família perfeita. 

Objetivo: Sensibilização sobre  as diferenças quanto valores e princípios 

referente a cada família constituída. 

Ferramentas metodológicas: Jornais, papel oficio, caneta e roda de conversa. 



 

                                                                                                                                                  

 

Avaliação: Sensibilização de alguns usuários ao falarem de suas fragilidades, 

conflitos, ciúmes e inveja ocorridos com parentes/familiares.  

  

 

5.4 GRUPO CIDADANIA 

 

Facilitadora: Elisangela Victor 

Objetivo Geral: Realizar atividades que motivem o exercício da cidadania, o 

empoderamento político, a participação em espaços de controle social e o 

desenvolvimento da autonomia a partir do conhecimento dos direitos vigentes 

em nossa constituição. 

 

Data: 01/06/2015  

Atividade realizada: Realizado o grupo com a exibição do filme Querô.  

Objetivo:  Despertar um novo olhar sobre Projeto de Vida, visando a perspectiva 

de novos rumos e de uma vida futura com projetos diferentes.  

Ferramentas metodológicas: Data show, Notebook, roda de conversa e 

debate. 

Avaliação: Os usuários se portaram de forma pensativa e reflexiva.  

 

Data: 08/06/2015  

Atividade realizada: Exibição de documentário com o Jornalista Roberto 

Cabrini, sobre maus-tratos aos idosos dentro do âmbito familiar.  

Objetivo: Levar os usuários a refletirem sobre o cuidado, respeito e amor aos 

Idosos. 

Ferramentas metodológicas: Data show, Notebook, roda de conversa e 

debate. 

Avaliação: Momento de grande valia, muito positivo. Os usuários se portaram 

de uma forma muito tranqüila, pensativos e reflexivos. Os mesmos trouxeram 

várias indagações devido às cenas tristes, que na maioria das vezes foram os 

próprios filhos e familiares que os maltrataram.  

 



 

                                                                                                                                                  

 

Data: 15/06/2015  

Atividade realizada: Continuidade de atividade sobre o tema Violência contra o 

Idoso. Exibição de um vídeo que retrata o cuidado que os pais têm com os filhos 

desde a hora em que nascem até se formarem e se tornarem pessoas 

independentes. Em seguida mostra a situação de idosos que são esquecidos e 

abandonados por parentes, muitas vezes em asilos.  

Objetivo: Sensibilizar os usuários a realizarem uma auto-avaliação, 

demonstrando respeito com os mais velhos, grávidas, crianças, deficientes, 

despertando o senso critico sobre o tema. 

Ferramentas metodológicas: TV , roda de conversa e debate. 

Avaliação: Foi muito positivo, todos usuários trouxeram exemplos e ficaram 

pensativos, quando o amanhã chegar, como serão tratados?   

 

Data: 22/06/2015  

Atividade realizada: Foi exibido uma matéria do Conexão repórter, sobre os 

efeitos do crack no corpo humano.  

Objetivo: Informar, refletir e mostrar conseqüências com o uso de crack. 

Ferramentas metodológicas: TV, roda de conversa e debate. 

Avaliação: Os usuários interagiram no debate de forma participativa,  se 

mostraram reflexivos a respeito das perdas/prejuízos decorrentes do abuso do 

uso de drogas.  

 

Data:30/06/2015  

Atividade realizada:  Realizamos visita institucional ao Abrigo de Idosos Alvorecer, 

localizado em Candeias. 

Objetivo: Sensibilização sobre a importância dos devidos cuidados com os idosos, a 

escuta e a forma de tratamento ofertado aos mesmos.  

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa. 

Avaliação: Neste grupo, acompanhamos os usuários até o abrigo, onde residem 18 

idosos de ambos os sexos. Foi um momento diferente, onde puderam sentir o quanto é 

valioso a importância da fala e escuta. Houve muita emoção, os abrigados ficaram 

bastante emocionados em receber os visitantes. E os usuários puderam vivenciar  a 



 

                                                                                                                                                  

 

necessidade de se refletir sobre a forma de tratar o outro no âmbito do respeito, 

cooperação, cuidado e até mesmo uma forma de carinho.  

 

 

5.5 GRUPO EXPRESSÃO 

 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Objetivo Geral: Facilitar o processo de reflexão sobre a vida, a expressão de 

sentimentos, emoção e sensibilização dentro do desejo individual para a construção da 

mudança de qualidade de vida de cada um. 

 

Data: 02/06/2015  

Atividade realizada: Foi exibido um filme em longa metragem chamado, “Ao 

mestre com Carinho”, no qual foi mostrado um grupo de jovens  vítimas de 

preconceitos de diversas natureza, devido ao comportamento transgressor;  

conseguindo resgatar o desejo pela vida e retorno à sociedade.  

Objetivo: Favorecer a reflexão e motivação na execução de seu planejamento 

individual.  

Ferramentas metodológicas: Filme extraído pela internet, exibido através do 

notebook e data show e roda de conversa.. 

Avaliação: O grupo conseguiu permanecer na sala, denotando um bom nível de 

tolerância e integração. Falaram com emoção do desejo em realizar seu projeto 

de vida, identificando-se com as dificuldades enfrentadas pelos personagens do 

filme e do prazer que sentiram como resultado dos esforços. 

 

Data: 09/06/2015 

Atividade realizada: Foi mostrada uma reportagem exibida por um programa de 

televisão, sobre o tema, “Violência no Cotidiano”, o qual favoreceu o repensar 

sobre os comportamentos adquiridos dentro do contexto do consumo de drogas, 

do tráfico e a criminalização. 

Objetivo: Reflexão no âmbito social e familiar do processo de sofrimento dos 

atores no universo do uso abusivo e dependente das drogas. 



 

                                                                                                                                                  

 

Ferramentas metodológicas: Filme obtido através da internet de programa 

televisivo. Data show e notebook. 

Avaliação: Os usuários trouxeram em seus discursos o sentimento de 

inquietação e a vontade de realizar  de forma diferente a trajetória de vida, desde 

o momento em que procuraram o Programa Atitude.  

 

Data: 12/06/2015 

Atividade realizada: Foram mostradas imagens de crianças e adolescentes 

trabalhando, no contexto da exploração de direitos, na área do trabalho infantil, 

na maioria das vezes provocadas por adultos, muitas vezes integrantes da 

própria família. 

Objetivo: Favorecer o conhecimento e incentivar a visão crítica sobre fatos que 

acontecem no cotidiano; onde no dia de hoje é relembrado o movimento de luta 

contra o trabalho infantil.   

Ferramentas metodológicas: Imagens extraídas pela internet; data show e 

notebook.      

Avaliação: Os usuários falaram de suas próprias experiências na fase da 

infância e adolescência, pois tiveram que trabalhar para ajudar na renda familiar, 

porém reconhecendo que poderiam estar na escola, proporcionando um futuro 

melhor.     

 

Data: 18/06/2015 

Atividade realizada: Trabalhamos com uma dinâmica de auto-expressão sobre 

Redução de Danos, distribuindo tarjetas com estratégias que ajudem a diminuir 

os riscos de recaídas no contexto do uso de drogas. Feita uma reflexão sobre 

Redução de Danos, onde observamos, na maioria dos discursos, alguns mitos e 

desconhecimento sobre a temática.  

Objetivo: Incentivar a identificação e importância das estratégias dentro da 

redução de danos, principalmente, por se aproximar uma época de festejos 

juninos, período onde o consumo de substâncias psicoativas é mais intenso. 

Ferramentas metodológicas: papel, lápis e roda de conversa. 



 

                                                                                                                                                  

 

Avaliação: Tivemos participação ativa dos usuários, os quais trouxeram suas 

vivências dentro do tema exposto. 

 

Data: 23/06/2015 

Atividade realizada: Utilizamos slides, com imagens de figuras com animais, 

paisagens, pessoas de várias idades, desenhos geométricos, dentre outros, nos 

quais favoreceram a estimulação visual e cognitiva. 

Objetivo: Estimular o processo perceptivo para o favorecimento da qualidade 

nas relações interpessoais. Utilizamos como instrumento facilitador figuras, 

baseadas na gestalt terapia, a qual possui uma visão de homem e de mundo 

pautados na doutrina holística, existencialista e fenomenológica. 

Ferramentas metodológicas: Slides, televisão e roda de conversa. 

Avaliação: A atividade motivou os usuários nos diversos aspectos cognitivos, 

(atenção, concentração, memória, dentre outros), os quais ficavam querendo 

descobrir o que os desenhos continham, favorecendo um ambiente de 

descontração e integração.  

5.6 GRUPO INFORMATIVO 

 

Facilitadora: Hellen Susy da Silva Ramos 

Objetivo Geral: Trabalhar temas contemplando questões da atualidade, mídia, 

datas comemorativas e ainda temas sugeridos pelos participantes, na 

perspectiva de que seja acentuado o senso crítico através da busca pelo 

conhecimento.  

 

Data: 02/06/2015 

Atividade realizada: O grupo foi iniciado com a exibição de um breve vídeo com 

ponderações a favor e contra “A redução da maioridade penal”, sendo então explicada 

a dinâmica do Júri Simulado, com o aproveitamento da referida temática. O grupo foi 

dividido entre Promotores, advogados de defesa, réu, Juiz, testemunhas e jurados, 

simulando o julgamento de um adolescente de 16 anos que havia cometido uma 

infração. Em seguida foi feita avaliação sobre a atividade.  

Objetivo: Alavancar o senso crítico, considerando as influências midiáticas.  



 

                                                                                                                                                  

 

Ferramentas metodológicas: Utilização de equipamento multimídia (TV e notebook) 

para exibição de vídeo e arquivo PDF, além da realização da dinâmica do Júri Simulado 

e roda de avaliação. 

Avaliação: Registramos boa participação dos usuários, tanto de forma quantitativa 

como qualitativa, que garantiram grande envolvimento na atividade. Percebemos que a 

maioria é contra a redução da maioridade penal, sendo trazidas nos argumentos da 

defesa, questões referentes à educação, família e precariedade no sistema prisional.  

 

Data: 09/06/2015 

Atividade realizada: Foi colocada proposta ao grupo, fazendo referência a data de 

26/06, Dia Internacional de Combate as Drogas, de que fosse dado inicio a um processo 

de filmagens individuais, com breves relatos sobre o inicio de suas relações com o uso 

da droga e suas conseqüências. Ressaltamos que tal proposta foi trazida pelo próprio 

grupo em outro momento. Asseguramos que tais vídeos não seriam divulgados fora 

daquele espaço. Acrescentamos a participação de um dos usuários em momento inicial 

da produção dos vídeos. 

Objetivo: Desencadear discussão e reflexão sobre a temática, com referência a 

Semana de Combate as Drogas, trazendo suas vivências e experiências para o grande 

grupo, em momento posterior. 

Ferramentas metodológicas: Câmera de filmagem e roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários inicialmente se mostram resistentes, porém aos poucos vão se 

colocando para participação. No entanto, não aceitam a realização da filmagem por 

outro usuário, alegando constrangimento, passando a ser feito pela facilitadora. 

Percebemos a necessidade de em outro momento de filmagem, realizar atividade 

paralela, para evitar dispersão e barulhos. 

 

Data: 16/06/2015 

Facilitadora Convidada: Priscila Gadelha – CEPAD. 

Atividade realizada: Em alusão à Semana Nacional Sobre Drogas convidamos 

Priscila Gadelha, representante do CEPAD – Conselho Estadual Sobre Drogas, para 

facilitar oficina sobre a importância da participação em espaços de construção política 

e controle social sobre drogas. 

Objetivo: Discutirmos sobre a importância da participação em espaços de construção 

política e controle social sobre drogas. 



 

                                                                                                                                                  

 

Ferramentas metodológicas: Leitura de manifesto da LAMPUD - Rede Latino-

Americana de Pessoas que Usam Drogas e delate sobre o tema. 

Avaliação: os participantes verbalizaram gostar do momento oferecido e tiveram a 

oportunidade de falar sobre as suas percepções e sugestões em relação ao manifesto 

e a atual política sobre drogas do Estado de Pernambuco. 

 

Data: 23/06/2015 

Atividade realizada: Foi solicitado que o grupo se dividisse em 04 subgrupos, sendo 

distribuídos jornais para que selecionassem as principais noticias e apresentassem de 

forma resumida ao grande grupo. Um deles ficou responsável em selecionar noticias 

sobre as festas juninas.  

Objetivo: Discutirmos sobre temas da atualidade, com ênfase nas comemorações de 

São João. 

Ferramentas metodológicas: Utilização de Jornais, papel e lápis, com realização de 

trabalho em grupo. 

Avaliação: A maioria dos usuários participa ativamente da atividade, porém, alguns se 

mostram desinteressados, causando insatisfação em alguns componentes do grupo, 

necessitando de intervenção da facilitadora. Falam sobre diversos assuntos, com 

destaque para questões referentes ao cuidado que devem ter durante as festas juninas, 

trazendo compreensão quanto prevenções a serem feitas, incluindo se manter no 

espaço de cuidado durante tais festividades. 

 

Data: 30/06/2015 

Atividade realizada: O grupo foi iniciado com uma rodada de apresentações, haja vista 

a presença de 02 usuários recém admitidos no espaço, onde um deles faz a leitura de 

um texto. Em seguida, colocamos a proposta de darmos continuidade as filmagens 

iniciadas no grupo de 09/06/15, no entanto, com a realização de atividade paralela, 

sendo a leitura e discussão sobre matéria referente ao pronunciamento dado na sexta-

feira, 26/06, fazendo novamente referência ao Dia Internacional de Combate as Drogas 

e ao Tráfico Ilícito, pelo Governador do Estado, quanto a ampliação do Programa Atitude 

e melhorias a serem realizadas junto as Comunidades Terapêuticas. Registramos a 

participação de 04 estudantes de Psicologia em cumprimento de atividade de campo. 

Um deles se disponibilizou a realizar as filmagens. 



 

                                                                                                                                                  

 

Objetivo: Desencadear discussão e reflexão sobre a temática, com referência a 

Semana Sobre Drogas, trazendo suas vivências e experiências para o grande grupo, 

em momento posterior, assim como alavancar debate sobre a ampliação do programa. 

Ferramentas metodológicas: Câmera Digital, jornal e roda de conversa. 

Avaliação: De uma forma geral, o grupo acredita ser importante a ampliação do 

Programa, sendo trazida em algumas falas, a dificuldade que se tinha antes em acessar 

serviços voltados aos usuários de drogas, que não tinham condições de pagar clínicas 

particulares. Alguns destacam suas conquistas já realizadas após chegada no 

Programa, como resgate de documentos e inicio de trabalho. Também colocam a falta 

de interesses de muitos usuários em “correr atrás de seus objetivos” (sic), esperando 

que a equipe faça por eles. Ressaltamos que paralelamente a tal discussão, ficaram 

acontecendo às filmagens de forma individual. 

 

5.7 GRUPO DE PREVENÇÃO A RECAÍDAS 

 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Objetivo Geral: Motivar a reflexão dos participantes acerca da importância de adotar 

estratégias de prevenção de lapsos e recaídas quanto ao uso de SPA´s.  

 

Data: 05/06/2015 

Atividade realizada: Neste grupo foi apresentado a segunda parte do vídeo 

sobre Plano de Prevenção de Recaída do Programa Mais Ação Saúde. Após a 

exibição do vídeo foi realizado uma conversa com os participantes sobre a 

temática. 

Objetivo: Refletir com os usuários sobre a importância de trabalhar um plano de 

prevenção de recaída.   

Ferramentas metodológicas: Data show e Roda de conversa 

Avaliação: os usuários conversaram sobre como construir esse plano de 

prevenção de recaída junto às Técnicas de Referência.     

 

Data: 12/06/2015 

Atividade realizada: Neste grupo foi apresentado aos participantes o tópico 

Balanço afetivo com as drogas do livro de Prevenção de Recaídas de Paulo 



 

                                                                                                                                                  

 

Knapp. Após conversarmos sobre o tema exposto, foi proposto que cada usuário 

construísse seu próprio balanço afetivo, ressaltando os fatos que reforçam e os 

que diminuem o uso de SPA.      

Objetivo: conversar e refletir sobre os pontos que reforçam e diminuem a 

vontade de usar SPA.  

Ferramentas metodológicas: Data show, papel e caneta.   

Avaliação: Os usuários fizeram o exercício proposto em forma de balança e 

puderam visualizar como se comportam e se sentem frente aos motivadores e 

desmotivadores do uso de drogas.  

 

Data: 19/06/2015 

Atividade realizada: Neste grupo foi trabalhado o tema que não pode ser 

apresentado no grupo despertar do dia 18-06. Neste caso foi realizada reflexão 

com os participantes sobre convivência. Foi apresentado um vídeo de 4 minutos, 

que trazia a dificuldade de relacionamento de pequenos pássaros e em seguida 

foi solicitado que os usuários trouxessem os principais problemas relacionados 

ao convívio neste Intensivo, ressaltando que a idéia não era gerar um debate e 

sim apontar soluções a fim de melhorar o bem estar neste centro.     

Objetivo: Reflexão sobre convivência no equipamento. 

Ferramentas metodológicas: TV e Roda de conversa.    

Avaliação: Os usuários conseguiram se expressar com facilidade sobre os 

pontos que dificultavam a convivência na unidade. Puderam ouvir os colegas e 

se reconhecer nos comportamentos inadequados. Ao final, todos se 

comprometeram a se esforçar para melhorar o convívio neste Intensivo.   

 

Data: 26/06/2015 

Atividade realizada: Foi exibido um filme intitulado: Sinais de Recaída. O vídeo 

trouxe a informação que a síndrome de recaída é um processo que envolver três 

pontos: distorções internas, distorções externas e perda do autocontrole. Após a 

exibição do filme foi aberto um pequeno debate com os participantes a fim de 

aferir como haviam percebido o vídeo e o que haviam assimilado.  

Objetivo: Falar sobre os sinais de recaída.  



 

                                                                                                                                                  

 

Ferramentas metodológicas:  TV e Debate. 

Avaliação: importante salientar que os usuários adoraram o vídeo, destacando 

alguns pontos fortes do mesmo, como o fato do recuperando se focar sempre na 

abstinência diária, na importância de reconhecer as mudanças de pensamento 

e comportamento e por fim, em como é importante conversar com a família e 

equipe quando estiver sentindo-se fragilizado, a fim de poder trabalhar esse 

sentimento, evitando lapsos e recaídas.    

 

5.8 GRUPO QUALIDADE DE VIDA  

 

Facilitadora: Anne Cristina 

Objetivo Geral: Estimular os participantes a reflexão a cerca da qualidade e estilo de 

vida, motivando o exercício de hábitos saudáveis, valorizando assim a promoção da 

saúde e a prevenção de doenças / agravos. 

 

Data: 04 e 11/06/2015 

Atividade Realizada: Início de atividades sobre IST´s iniciado com a facilitação de 

técnica de dinâmica de grupo onde foi entregue a cada participante uma folha de papel 

oficio para que desenhasse apenas uma figura geométrica, sendo: triângulo (1) 

quadrado (2) retângulo (3) circulo (7) um por folha. Em seguida, os participantes 

dançaram e conversaram na sala com os colegas, tendo com finalidade a integração.  

Em determinado momento, foi solicitado aos participantes que parem e copiem o 

desenho do colega que estiver mais próximo. Necessário repetir este processo por 4 

vezes . Após termino dos desenhos, solicitamos  aos participantes  se tem idéia do que 

significam as figuras. No primeiro grupo realizamos uma roda de conversa após a 

técnica de dinâmica de grupo sobre riscos em relação ao sexo desprotegido e exposição 

às IST´s. NO segundo grupo demos continuidade ao assunto abordando as formas de 

prevenção e cuidado no ato sexual. 

Objetivo: Estimular a reflexão sobre as IST´s e incentivar o sexo seguro.  

Ferramenta metodológica: papel oficio, lápis e roda de conversa.  

Avaliação: Foi bastante produtivo e animado, onde reconheceram o risco que passam 

ao se envolverem em relacionamento de momento, sem proteção. 

 

Data: 18 e 25/06/2015 



 

                                                                                                                                                  

 

Atividade realizada: Realizado debate entre o grupo sobre a disponibilidade das 

camisinhas nas unidades de saúde e a importância do Homem também procurar 

especialistas direcionado ao cuidado de sua saúde. 

 Ferramentas metodológicas: Debate em grupo e Data show. 

Objetivo: Trabalhar questões referentes à saúde do Homem. 

Avaliação: Foram esclarecidas duvidas sobre varias doenças citadas, métodos de 

proteção, riscos que podem ocorrer daqueles em situação de rua e priorizar o uso da 

camisinha.   

 

5.9 Oficina: CAPOEIRA 

Facilitadora: Márcia Maria de oliveira 

Objetivo geral: estimular a pratica de atividades físicas através da arte capoeira e seu 

conhecimento teórico e pratico, valorizando a auto-estima dos participantes. 

 

Data: 05/06/15 

Atividade realizada: trabalho funcional e alongamento especifico, visando exercitar o 

corpo e facilitar a flexibilidade. 

 Ferramenta metodológica: equipamento multimídia e música ambiente. 

Avaliação: Observamos os participantes empenhados no trabalho realizado.   

 

Data: 09/06/15 

Atividade realizada: exercício básico da capoeira. 

Objetivo: desenvolver a coordenação motora, concentração e plasticidade dos 

movimentos. 

Ferramenta metodológica: equipamento de som. 

Avaliação: alguns usuários estão com dificuldades na atividade básica. Percebi a 

necessidade de separarmos em dois grupos: iniciantes e os mais avançados. 

 

Data: 11/06/15 

Atividade realizada: aula passeio na jaqueira: maculele, roda de cântico e roda de 

capoeira. Aproveitamos o momento para conhecermos o parque. 

Ferramenta metodológica: baquetas de maculele e som. 



 

                                                                                                                                                  

 

Objetivo: desenvolver a pratica e aperfeiçoar os movimentos, vivenciando outros 

ambientes com a roda de capoeira. 

Avaliação: Observamos que novos ambientes estimulam os participantes.  A atividade 

transcorreu de forma tranqüila, havendo concentração e integração. 

 

Data: 15/06/15        

Atividade realizada: ensaios para as festividades São João: quadrilha e o casamento 

matuto. 

Objetivo: resgatar e valorizar a nossa cultura e tradição. 

Ferramenta metodológica: som e CDs                                                                                                                                                              

Avaliação: Ressaltamos a organização do próprio grupo, sem apresentar qualquer 

dificuldade durante os ensaios.  

 

Data: 19/06/15 

Atividade realizada: A atividade foi desenvolvida na praia com técnica de força e 

educativos de acrobacias. 

Objetivo: trabalho de acrobacia. 

Ferramenta metodológica: Exercícios físicos. 

Avaliação: em construção o processo do corpo para os movimentos acrobáticos. 

Data: 23/06/15 

Atividade realizada: aula teórica de capoeira: origem da capoeira, do berimbau, toques 

e seus fundamentos. 

Objetivo: passar o conhecimento da capoeira, resgatando o senso crítico e tornando-

os multiplicadores da nossa arte. 

Ferramenta metodológica: Data show, som e notebook. 

Avaliação: Observamos que todos os participantes desconheciam a verdadeira origem 

da capoeira e seus instrumentos. 

 

Data: 25/06/15 

Atividade realizada: continuação da aula teórica. Exibimos um vídeo sobre Capoeira e 

berimbau. 

Ferramenta metodológica: aparelhos multimídia. 

Avaliação: aprenderam o conhecimento mais amplo da temática. 

                                                                                                                                                            



 

                                                                                                                                                  

 

5.10 Oficina: Percussão 

 

Facilitador: Cristiano Silva 

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. 

 

Data: 02 e 04/06/15 

Atividade realizada: Planejamento e programação da Festa Junina. 

Objetivo: ensaio dos toques percussivos. 

Ferramentas metodológicas: Alfaias, Atabaque, Caixas, Agogô e baquetas. 

Avaliação: Observamos o desejo dos participantes no aprendizado e criação de 

músicas, utilizando diversidade de toques. Houve desenvolvimento no manuseio dos 

instrumentos. 

 

Data: 08/06/15 

Atividade realizada: roda de conversa onde todos os participantes colocaram suas 

dificuldades e facilidades no momento de desenvolver os toques. Logo em seguida,  

cada um realizou apresentação para os demais usuários. 

Objetivo: tirar todas as dúvidas e colocar as dificuldades encontradas no momento de 

utilização dos instrumentos. 

Ferramentas metodológicas: Alfaias, Atabaque, Caixas, Agogô e baquetas. 

Avaliação: Atividade bem produtiva, principalmente pela colaboração entre os 

participantes. 

 

 Data: 12 e 16/06/15 

 Atividade realizada: Ornamentação realizada no espaço, onde todos os usuários 

puderam criar detalhes para apresentação na festa Junina.  

Objetivo: Integração e trabalho coletivo 

Ferramentas metodológicas: tecidos, fita colorida, barbante, emborrachados, papel 

celofane, fita dupla face, durex, jornal, cola branca, martelo, prego, bastão de cola 

quente e pistola. 

Avaliação: Houve empenho de todos os participantes na produção de adereços 

Juninos, como também o trabalho em equipe. 

 



 

                                                                                                                                                  

 

Data: 18/06/15 

Atividade realizada: revisão dos toques para apresentação no Educandário Santa 

Tereza. 

Objetivo: Últimos ensaios e organização para atividade externa. 

Ferramentas metodológicas: Alfaias, Atabaque, Caixas, Agogô, baquetas e figurino. 

Avaliação: Ótimo desempenho dos usuários. 

 

Data: 19/06/15 

Atividade realizada: Apresentação da oficina de percussão. 

Objetivo: realizar apresentação do trabalho desenvolvido com os usuários do Programa 

Atitude. 

Ferramentas metodológicas: Alfaias, Atabaque, Caixas, Agogô, baquetas e figurino. 

Avaliação: Os usuários realizaram uma ótima apresentação, percebemos uma 

elevação da motivação e autoestima dos participantes. 

 

Data: 22/06/15 

Atividade realizada: Exibição de slide relacionado ao preconceito em relação cultura 

afrodescendente. O mesmo fala das diversas diferenças culturais, como: ritmos de 

músicas, religiões, cor e gênero. 

Objetivo: Refletir e valorizar a nossa cultura e a quebra do preconceito com as 

diferenças. 

Ferramentas metodológicas: Notebook e caixa de som. 

Avaliação: Atividade aprovada pelos os usuários, principalmente pelo aprendizado, 

conhecimento e debate informações em relação ao preconceito. 

 

Data: 24/06/15 

Atividade realizada: Dinâmicas, jogos, brincadeiras, concurso de dança, brindes e 

muita diversão. 

Objetivo: Descontração dos participantes no clima de São João. 

Ferramentas metodológicas: som, CDs e microfone. 

Avaliação: Dia aconchegante, descontraído e de total integração. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

5.11 Grupo: Comissões. 

 

Facilitador/a: Dayane e Ivaneide 

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

divisão de atividades que possibilitem a manutenção da limpeza e organização do 

serviço. 

 

Data: 03/06/2015 e 17/06/2015 

Atividade realizada: Reunimos todos os participantes, para que, de maneira voluntária, 

todos colaborem com a limpeza e manutenção do espaço. Refletimos a importância de 

mantermos um serviço limpo e organizado. 

Objetivo: Trabalhar a importância do coletivo, levando-os a refletir sobre o bem-estar, 

colaboração e integração. 

Ferramentas metodológicas: cartolina, lápis, hidrocor e papel ofício. 

Avaliação: Boa participação e envolvimento de todos os usuários.  

 

 

5.12 Oficinas Temáticas 

  

Data: 08/06/15                                                                                                                                                                       

Facilitadores: Cristiane Lins e Edvan 

Atividade realizada: Confecção de cestas e cartões para o correio elegante – Atividade 

para a Festa Junina. 

Objetivo: Intermediar entrega de bilhetes com mensagens durante a festa Junina do 

serviço.  

Ferramenta Metodológica: Cartolina, papel guache e celofane e cola  

Avaliação: Momento produtivo de integração e aprendizado. 

 

 

Data: 10/06/15 



 

                                                                                                                                                  

 

Atividade realizada: Construção de material necessário para realização de brincadeira 

planejada para a Festa Junina (Rabo do Burro) e construção da ornamentação do 

espaço.   

Objetivo: Momento de descontração: acertar colocar o rabo do burro de olhos 

vendados. 

Ferramenta Metodológica: Isopor, tinta guache e lã. 

Avaliação: Atividade lúdica de boa aceitação. 

 

 

Oficina: Culinária 

 

Facilitadora: Patrícia Barkokebas 

Objetivo geral: Desenvolver forma de geração de renda e capacitação profissional a 

partir dos conhecimentos adquiridos durante as oficinas de culinária. 

 

Data: 03, 10 e 17/06/15. 

Atividade realizada. Trabalhadas duas receitas por oficina: 01) Torta de Limão e pão 

misto salgado; 02) Pão de ló e Torta Salgada; e 03) Comidas Típicas de São João. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e fogão, luvas 

e toucas. 

Avaliação: Observamos maior interesse, dedicação, aprendizado e interação dos 

participantes durante as atividades desenvolvidas.  

 

Grupos Realizados Quantitativo Mensal  

Despertar 07 

Grupo de UR’s 05 

Prevenção de Recaídas 04 

Informativo 05  

Expressão 05 

Cidadania 04 

Qualidade de Vida 04 

Família 04 

Total de grupos 38 

Oficinas realizados Quantitativo mensal  

Capoeira 7 oficinas =  9 hrs  

Percussão 9 oficinas = 26 hrs 

Culinária 3 oficinas = 12hrs 

Oficinas temáticas  2 oficinas = 06 hrs 

Comissões 2 oficinas = 2h 



 

                                                                                                                                                  

 

Total de oficinas 55 

 

 

6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO 

DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

6.1. FAMÍLIA  

 

No que condiz aos atendimentos familiares, destacamos as articulações de 

saídas programadas, mediação de conflitos, atendimentos individuais, 

sensibilização para acompanhamento nos processos de cuidado, 

acompanhamento de questões referentes a saúde, trabalho e entrega de 

currículos, visitas domiciliares, participação nos eventos, dentre outros.  

 

Neste período a maioria dos atendimentos foram voltados para articulação de 

saídas para convivência familiar, bem como para marcar consultas médicas e 

odontológicas dos usuários que apresentaram desejo de serem atendidos fora 

da abrangência do Município de Jaboatão - PE. Trabalhamos também a 

reconstrução dos vínculos e relacionamentos afetivos dos usuários e familiares. 

A equipe buscou sensibilizar e incentivar as famílias a visitarem os usuários no 

espaço e a participarem do grupo família.   

 

Foram realizadas articulações com 02 famílias para se comprometerem a 

comprar medicação, tendo em vista que a mesmas não estavam disponíveis na 

Rede SUS de Jaboatão e que o Programa não teria como arcar com tal despesa. 

Importante ressaltar mais uma vez que, a maioria dos atendimentos familiares, 

foram realizados nos plantões de final de semana, quando os familiares visitam 

os usuários e lhes trazem pertences e/ou via telefone. 

 

Destacamos grande participação dos familiares na festa de São João Atitude. 

 



 

                                                                                                                                                  

 

Contato realizado com a família de um ex-usuário, para comunicação sobre 

seleção para CNH-Popular. 

 

No referente às visitas domiciliares, registramos a realização de duas visitas 

domiciliares, no bairro de São Francisco – Cabo de Santo Agostinho, e a outra 

no Bairro de Água Fria, onde foi realizado contato e aproximação com os demais 

familiares, com  objetivo de sensibilizá-los para que os usuários possam retomar 

o convívio familiar nos finais de semana e resgatar os laços familiares 

fragilizados.  Avaliamos tais visitas como positivas, visto que mãe, tia, filho, irmão 

e cunhada conversaram e se reaproximaram. A partir desse contato, os referidos 

usuários ficaram  mais tranqüilos, principalmente um deles que tem uma cirurgia 

de Hérnia umbilical a ser realizada e o outro tem indicação para o Aluguel Social. 

Um deles aproveitou a visita e passou uma pernoite na residência de sua irmã, 

que reside em Gaibu.   

 

Outra visita foi realizada no bairro do Pina, haja vista que a usuária 

acompanhada encontra-se no sexto mês de gravidez; necessitando entregar o 

dinheiro do Bolsa-família para a genitora, a qual cria seu filho de oito anos. O 

contato foi bastante positivo, pois a genitora não teria condições de visitá-la, 

devido à restrições de saúde, pois é submetida a tratamento médico três vezes 

por semana, ficando fisicamente bastante debilitada.  A usuária recebeu da tia e 

vizinha, roupas para o bebê.      

 

  

6.2. SAÚDE  

  

Durante o mês de junho foram realizadas articulações com a rede da Secretaria de 

Saúde do Município de Jaboatão dos Guararapes. 

 

Encaminhamentos ao CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento, para medidas de 

prevenções DST S E AIDS, UBS, encaminhamentos para clínico geral, Odontólogos e 

UPA´s, como usuários que estão realizando terapêutica medicamentosa para as 

doenças sexualmente transmissíveis. Temos uma usuária que necessita de cuidados 



 

                                                                                                                                                  

 

especiais, pois se encontra no sexto mês de gestação, com episódios de dores na região 

abdominal; iniciou o acompanhamento pré-natal na USB do Bairro. 

 

Tivemos 02 usuários dando continuidade ao seu  processo psicoterapêutico na  

Policlínica Carneiro Lins, no bairro de Prazeres – Jaboatão – PE, porém um deles 

teve seu processo de cuidado concluído. 

 

No que diz respeito ao CAPS ad, continuam sendo realizadas conversas periódicas 

sobre os acompanhamentos, com destaque para um usuário que vem apresentando 

constantes recaídas e comportamento de boicote no seu processo de cuidado. 

 

Uma usuária segue dando continuidade ao acompanhamento odontológico em clínica 

popular no bairro de San Martin. Outro usuário continua seu acompanhamento 

ambulatorial em posto de saúde da Imbiribeira – Ilha de Deus.  

 

Destacamos visita a Fundação Altino Ventura de Jaboatão, visando orientações quanto 

à possibilidade da disponibilidade do atendimento oftalmológico itinerante.   

 

6.3. INSERÇÃO SÓCIO PRODUTIVA  

  

Neste referido mês, 04 usuários tiveram inserção no mercado de trabalho 

informal. Frisamos que 01 deles conseguiu trabalho temporário como repositor 

de mercadoria no Atacadista Hortifrutigranjeiro Verde Frut, no bairro de Boa 

Viagem. Os outros 02 conseguiram se estabelecer, em um ponto do bairro de 

Piedade nas proximidades da concessionária Honda, como guardadores de 

carro.   

 

Há outro, que trabalha numa empresa de telefonia chamada RGS 

Telecomunicação, no cargo de Oficial de Rede, vinculação no mercado formal. 

Encontrando-se afastado das atividades, temporariamente, pois foi vítima de 

acidente automobilístico no percurso de volta ao Centro, o qual também está 

para ser inserido no Aluguel Social.   

 



 

                                                                                                                                                  

 

Ressaltamos que 01 usuário continua exercendo o trabalho informal no ramo da 

construção civil em um galpão no bairro de boa viagem, 04 usuários continuam 

tendo saída, nos finais de semana, para vender os produtos de seu artesanato. 

Um está no ramo de Refrigeração, porém, com serviços eventuais. Outro 

permanece tendo saídas semanais para exercer atividade de pesca. 

Destacamos que este último está com conclusão marcada para o final da 

primeira quinzena de junho, devendo retornar para casa da família. Um usuário 

continua no processo de entrega de currículos, o qual também está em processo 

de conclusão, porém com indicação para a inserção no Aluguel Social, porém 

está com dificuldades para aquisição de pertences para este fim. 

 

Importante salientar que 03 usuários continuam participando do curso de Varejo 

do Projeto Coletivo Coca-Cola, que acontece na sede do Movimento Pro Criança 

de Jaboatão dos Guararapes. Destaca-se que os mesmos vem freqüentando as 

aulas com assiduidade e que tem verbalizado estar bastante satisfeito com o 

conteúdo oferecido.  Um dos participantes aguarda chamado da empresa de 

revenda de carros da Hunday, pois deverá ser inserido no Projeto Jovem 

Aprendiz.   

 

Realizada visita institucional ao Centro da Juventude de Santo Amaro, referente 

a uma usuária que se mantém matriculada, porém sem frequentar tal espaço, 

visto que se encontra acolhida no Intensivo. Com o objetivo de mantê-la 

matriculada no curso do CJ foi enviado em momento posterior, via e-mail, 

declaração de permanência da usuária deste espaço. 

 

       

6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

Valorizamos a realização de atividades físicas de esporte, futebol, corrida, vôlei, que 

são realizadas uma vez por semana no espaço da praia, com o objetivo de promover o 

bem estar físico e mental dos usuários do serviço. 

 



 

                                                                                                                                                  

 

Neste quesito temos 03 usuários que continuam a fazer caminhadas matinais, tendo por 

finalidade melhorar sua qualidade de vida, sendo que um deles também vem 

frequentando uma academia da localidade. 

 

Continuamos incentivamos a produção cultural a partir da realização das oficinas de 

percussão, capoeira e expressão musical. No corrente mês os trabalhos foram voltados 

para o tema da cultura popular nordestina do Ciclo Junino. Destacamos ainda a 

organização de apresentações com o grupo de percussão e grupo musical, que a partir 

do sucesso das oficinas estão organizando apresentações externas e internas para 

comemoração dos festejos juninos.  

 

Dentro da programação das oficinas de capoeira, houve a realização de uma aula 

passeio no Parque da Jaqueira. No momento o grupo aproveita a oportunidade para 

vivenciar a prática da roda de capoeira ao ar livre. 

 

6.5. EDUCAÇÃO  

 

Ressaltamos também que 04 usuários permanecem estudando na Escola Paulino 

Menelau, estando atualmente em recesso. Outro usuário continua matriculado na 

Escola Teresa D’avila, também se encontrando em período de recesso escolar. 

Destacamos dificuldade de uma usuária matriculada na Escola Nova Divinéia, em 

cumprir com o planejamento e freqüentar com assiduidade as aulas, aproveitando essas 

saídas, em alguns momentos, para sair do espaço e fazer uso de SPA’s.  

 

Informamos que um dos usuários, que se encontrava matriculado no último módulo do 

EJA, na Escola Pedro Barros, porém já não vinha freqüentando a instituição, 

aproveitando as saídas para uso de SPA’s, concluiu seu processo de cuidado neste 

Centro na data de 25/06. 

 

Durante o mês em tela foram realizadas 03 visitas institucionais, nas Escolas Nova 

Divinéia, em Prazeres, Escola Paulino Menelau, em Candeias e na Escola Luiz 

Gonzaga, na Bomba do Hemetério. As duas primeiras com objetivos de 

acompanhamento escolar e a ultima para solicitar a transferência.  

 



 

                                                                                                                                                  

 

Ressaltamos ainda que 03 usuários permanecem matriculados e participando do 

Programa Paulo Freire. 

 

6.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

Em parceria com o Centro POP – Recife, 03 usuários foram encaminhados para 

a Foto Beleza, objetivando retirar fotografia 3x4, tendo por finalidade o resgate 

de suas documentações civis.  Também através de parceria, desta vez com a 

Casa da Cidadania do Recife, 03 usuários solicitaram ofício para dar entrada na 

2ª via de sua Certidão de Nascimento no Cartório da Encruzilhada. Houve um 

encaminhamento para o Expresso Cidadão da Caxangá, onde 01 usuário deu 

entrada na primeira via de seu documento de identidade. 

 

Um usuário foi encaminhado ao INSS, para dar entrada no Auxilio doença. 

Necessário ressaltar a articulação com a Junta Militar de Prazeres, onde 04 

usuários conseguiram pegar o documento de Reservista e 05 deram entrada no 

mesmo documento. Também foi feita articulação com a Receita Federal de 

Jaboatão, onde 02 usuários tiraram pela primeira vez seu CPF. Outros 06 foram 

encaminhados para agência de trabalho para retirarem a CTPS e pesquisar 

vagas de emprego. Um foi encaminhado a Unidade do Ministério do Trabalho de 

Jaboatão, para esclarecimentos quanto a concessão de FGTS, na mesma data 

também deu entrada no seu Bolsa Família. Outro usuário foi liberado para sacar 

sua última parcela de seguro desemprego. 

 

Dois usuários resgatam seus históricos escolares, um em Escola no Cabo e 

outro na Sede do Pro Jovem do Recife. 

 

Foram realizadas articulações com o Patronato Penitenciário de Caruaru, para 

envio de Declaração de permanência neste espaço. Também recebemos 

contato de Comunidade Terapêutica de Nova Jerusalém, sendo enviados via e-

mail documentações de um ex-usuário.  

 



 

                                                                                                                                                  

 

Acrescentamos a transferência de um usuário ao Centro de Acolhimento 

Intensivo Caruaru, cidade onde reside sua família e de outro usuário ao Centro 

de Acolhimento Intensivo Recife.  

 

Destacamos o contato realizado por uma ex-usuária, referindo estar bem, se 

mantendo sem o uso do crack e construindo sua casa em conjunto com a 

companheira. 

 

Gostaríamos de ressaltar a realização de uma visita institucional na Delegacia de 

Piedade, pois um dos Usuários acompanhado pelo Programa foi detido e encaminhado 

ao COTEL.  Fomos à Delegacia para adquirir conhecimento do motivo da detenção, já 

que o mesmo realizou contato telefônico para o Intensivo revelando não tem cometido 

nenhum Ato Infracional. Tivemos conhecimento pelo escrivão de que até o presente 

momento não haveria nenhum mandato de prisão. Será realizada visita à residência  de 

seus familiares e à  Delegacia de Santo Amaro e posteriormente no COTEL para 

obtermos maiores informações sobre o real motivo da prisão. 

 

Neste período foi realizado ainda o acompanhamento de um usuário até a sede 

da SERES, tendo por finalidade que o mesmo retirasse a tornozeleira que estava 

usando, visto que o mesmo já havia completado a pena de 120 dias referente  à 

Lei Maria da Penha. Importante frisar que ele foi orientado a continuar assinando 

mensalmente, na Vara de Violência Doméstica e Familiar de Jaboatão. Temos 

ainda 01 outro usuário que continua assinando na CAEL sua condicional. 

 

 

6.7. Avanços e desafios  

 

Neste mês de junho destacamos como avanço a visita da Coordenadora de 

reinserção sócio-produtiva, Julieta Pontual, que conversou com os usuários 

sobre o interesse da Secretaria em estabelecer parcerias. Também é importante 

ressaltar a visita da nutricionista que conversou com os usuários sobre o novo 

cardápio nutricional. Por fim, temos como grande avanço a aquisição de um 

aparelho de TV para ser utilizado nos grupos e oficinas.  



 

                                                                                                                                                  

 

 

Como desafios, podemos citar alguns quesitos vistos no período passado, como 

a dificuldade em realizar ligações, visto que os telefones vem ficando sem 

créditos com freqüência e o telefone fixo não funciona, impossibilitando maiores 

articulações com as famílias e com instituições, bem como qualquer contato 

externo ao Intensivo.  

 

A importância de construir uma sala de grupo, que ofereça um espaço adequado 

para a facilitação dos grupos e oficinas, tendo em vista que a inexistência deste 

espaço causa dispersão e dificulta a organização das atividades.  

 

Também existe a necessidade de formarmos parcerias para conseguir a 

liberação de vans/ônibus para passeios que contemplem todos os usuários deste 

centro.  

 

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 

Destacamos dentre as atividades desenvolvidas, no mês em tela, pela gestão do 

Intensivo Jaboatão a visita e articulação junto à Julieta Pontual, que visitou o serviço 

com a Nutricionista Arícia com o objetivo de realizar visita técnica e reunião para 

conversar sobre o investimento em relação às potencialidades do Núcleo Jaboatão no 

tocante à inserção Social e Produtiva. Nesta reunião tivemos a oportunidade de planejar 

reuniões e de também proporcionar momento junto aos usuários para conversar sobre 

o assunto. Avaliamos como bastante produtivo o momento, e estamos certos que 

juntando forças conseguiremos avançar ainda mais neste eixo de atuação do Programa. 

 

Tendo em vista que neste mês comemoramos a Semana Nacional Sobre Drogas 

(referência ao dia Internacional de Combate às Drogas – 26 de junho) o tema “Todos 

pela Prevenção”, foram realizadas atividades nos grupo e oficinas voltadas à esta 

temática e convidamos ainda uma representante do CEPAD – Conselho Estadual Sobre 

Drogas, Priscila Gadelha. Ela esteve em nosso serviço no dia 16.06, para realizar 

atividade com os usuários e funcionários do serviço sobre a importância da participação 

em espaços de construção política e controle social sobre drogas. Avaliamos o momento 



 

                                                                                                                                                  

 

como bastante proveitoso e estamos programando ainda outras atividades em Jaboatão 

contando com o seu apoio e somos gratos pela parceria e disponibilidade. 

 

No mês em tema, desenvolvemos um trabalho junto aos gestores dos Núcleos Cabo e 

Jaboatão e a equipe de coordenação da Executora IEDES um trabalho de planejamento 

de atividades de capacitação e integração nos núcleos. Além disto, através de reuniões 

administrativas junto também à equipe de coordenação do IEDES, iniciamos um 

processo de discussão sobre as planilhas de custo e diante da identificação de alguns 

recursos estarem esgotados, formulamos estratégias para a redução de custos e 

estabelecimento de prioridades nos atendimentos das demandas. Tal organização 

permitirá que os serviços consigam minimizar futuros prejuízos, a partir da possibilidade 

levantada junto à Secretaria em relação ao remanejamento de verbas de alguns setores 

para suprimento da necessidade de outros, para isto aguardamos a resposta do 

financeiro da Secretaria. 

 

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

NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 

 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA 

DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

08/06 
Reunião 

com o Apoio 
JB 

Apoio JB 

Supervisora do 
Intensivo - Márcia, 
Supervisoras do 
Apoio - Elaine e 
Laura.  

Técnicas Sociais 
do Apoio - Noemi, 
Ana Cássia e 
Joana. 

Revisitaç

ão e 

ajustes 

no 

Instrume

ntal do  

PIA 

Sem encaminhamentos 
para o momento.  

09/06 Colegiado CEPAD 

SDSCJ / SEPOD: 

Técnicas – Malu 
Freire e Vívian 
Lemos. 

Programa 
ATITUDE: 

Núcleo Recife:  

Coordenadora 
Técnica do 
Intensivo 

- 
Apresentaç
ão e boas 
vindas a 
nova 
Supervisor
a do Apoio 
Jaboatão. 
 
- 
Sugestões 

 
- Trabalhar a inclusão ou 
não dos estágios de 
motivação dentro do 
Instrumental do PIA. 
 
- Formular instrumental 
único a partir das 
necessidades 
apresentadas pelos 
serviços.  



 

                                                                                                                                                  

 

Masculino - Marilac 
Terto e 
Coordenadora 
Técnica do 
Intensivo Feminino 
- Raissa Barbosa e 
Coordenadora 
Técnica do Apoio 
Recife - Catarina. 

Núcleo Jaboatão:  
Coordenadora 
Técnica do 
Intensivo – Priscila 
Linhares e 
Coordenadora 
Técnica do Apoio – 
Aiala. 

Núcleo Cabo: 
Coordenadora 
Técnica do 
Intensivo – 
Jackeline Oliveira 
e Coordenadora 
Técnica do Apoio – 
Amália.  

Núcleo Caruaru: 

Coordenadora 
Técnica do 
Intensivo – 
Jussara Bezerra 

Executoras: 

IEDES – Fábia 
Gomes e Renata 
Almeida. 

CERCAP – 
Roberta Gomes. 

quanto a 
metodologi
a para 
condução 
desta 
reunião. 
 
- Tema da 
Semana 
Nacional 
Sobre 
Drogas 
para 2015 : 
“Todos 
Pela 
Prevenção
”. 
 
- 
Seminário 
de 
culminânci
a da 
Semana 
Nacional 
Sobre 
Drogas – 
possibilida
de de 
acontecer 
no dia 
30.06. 
 
- 
Apresentaç
ão dos 
Instrument
ais do Pia 
de todos 
os Núcleos 
presentes. 

 
- Realização de uma 
reunião com todas as 
supervisões para 
finalização do 
instrumental do Pia 
Único. 
 
- Agendamento de 
reuniões de colegiado 
para Julho para trabalhar 
o tema Atitude nas Ruas 
e Apresentar o 
Instrumental do PIA 
concluído. 

10/06 
REUNIÃO 

DE 
NÚCLEO 

APOIO 

Coordenadora de 
Núcleo Karine 
Jammille, 
Coordenadora 
Técnica do Apoio – 
Aiala Frederic, 
Coordenadora 
Técnica do 
Intensivo – Priscila 
Linhares 

- Avaliação 
das 
planilhas 
financeiras 
e definição 
de 
prioridades
. 

 

 

 

 - Elaborar CI´s com as 
solicitações prioritárias e 
encaminhar a 
Coordenação de Núcleo. 

 

18/06 
Reunião 
Sobre 

Inserção 
Intensivo SDSCJ / SEPOD: 

 
- Inserção 
social e 

 
 
 



 

                                                                                                                                                  

 

Social e 
Produtiva e 

Visita 
Técnica 

Técnicas – Julieta 
Pontual e Arícia. 

 

produtiva, 
potencialid
ades do 
núcleo e 
agendame
nto de 
reunião 
para 
planejame
nto 
estratégico
. 
 
- Visita 
técnica de 
monitoram
ento no 
Intensivo. 

 
 
- Retirar data com a 
Coordenações do 
Núcleo Jaboatão para 
reunião do planejamento 
estratégico em inserção 
social e produtiva. 
 
 

25/06 
COLEGIAD

O 
CEPAD 

SDSCJ - SEPOD: 
Malu Freire e 
Arícia. 

Programa 
ATITUDE: 

Núcleo Recife:  

Coordenadora 
Técnica do Apoio – 
Catarina, 

Coordenadora 
Técnica do 
Intensivo 
Masculino - Marilac 
Terto e 
Coordenadora 
Técnica do 
Intensivo Feminino 
- Raissa Barbosa. 

Núcleo Jaboatão: 
Coordenadora de 
Núcleo – Karine 
Jammille,  

Coordenadora 
Técnica do Apoio – 
Aiala, 
Coordenadora 
Técnica do 
Intensivo – Priscila 
Linhares. 

Núcleo Cabo: 

Coordenadora de 
Núcleo – Angélica 
Brandão,  

Coordenadora 
Técnica do Apoio – 

- 
Apresentaç
ão do novo 
cardápio 
elaborado 
pela 
Nutricionist
a Arícia a 
ser 
implement
ados nas 
unidades 
do 
Programa. 
 
- 
Divulgação 
do 
Seminário 
de 
Culminânci
a da 
Semana 
Nacional 
Sobre 
Drogas 
que 
acontecerá 
dia 
03.07.2015
. 
 
 

 
- Aprovação do cardápio, 
sujeito a alterações  dos 
dias mediante os dias de 
entrega dos alimentos 
nos serviços. 
 
- Organização de cada 
serviço  para 
participação de 
funcionários e usuários. 
Os usuários do Intensivo 
Jaboatão entram na 
programação do evento 
com  apresentação do 
grupo de percussão e 
com os artesanatos 
produzidos no núcleo. 



 

                                                                                                                                                  

 

Amália, 
Coordenadora 
Técnica do 
Intensivo – 
Jackeline Oliveira.  

 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DAT
A 

ATIVIDA
DE 

LOCAL 
PARTICIPANTE

S 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENT
OS 

03/0
6 

Reunião 
com a 

Consultori
a 

Intensiv
o  

Coordenadora 
Técnica - Priscila 

Linhares, 
Supervisora- 

Marcia Cristina, 
Consultora 

Michele. 

 
- Fluxo de 
encaminhamen
tos junto ao 
Apoio 
Jaboatão. 
- Necessidade 
de trabalhar 
algumas 
temáticas 
transversais 
para formação 
com a equipe. 
- Rotina da 
Supervisão. 
- Agendar 
atividades de 
formação. 

 
- Agendar 
atividades de 
formação junto à 
equipe do Apoio e 
Intensivo. 

03/0
6 

Reunião 
Técnica  

Intensiv
o  

Coordenadora 
Técnica Priscila 

Linhares e  
Supervisora- 

Marcia Cristina e 
Toda Equipe. 

- Informes; 

- Solicitação de 
demissão do 
Educador 
Riverson; 

- Horários dos 
grupos; 

- Planejamento 
Mensal; 

- Planejamento 
da Festa 
Junina; 

- Atividade em 
grupo na praia; 

- Passeio com 
o grupo de 

- Elaboradas 
comissões de festa 
para a realização da 
organização da 
Festa Junina. 

 



 

                                                                                                                                                  

 

capoeira – dia 
11 – Jaqueira; 

- Atrasos nos 
relatório; 

- Discussão de 
Casos. 

04/0
6 

Reunião 
com os 

Educador
es e 

Cuidadore
s 

Intensiv
o 

Coordenadora 
Técnica do 
Intensivo – 

Priscila Linhares, 
Supervisora- 

Marcia Cristina. 
Educadores: 

Cristiano, Erivan, 
Dayane e Marcia. 

Cuidadoras: 
Cristiane e 
Ivaneide. 

- 
Relacionament
o interpessoal; 
- Alinhamento 
técnico das 
intervenções 
cotidianas; 
- Atividades em 
grupo; 
- Funções; 
- Horários para 
as atividades; 
- Revista; 
- Comissões; 
- Saídas para 
atividades 
externas. 
-  
 
 

- Próxima reunião 
com esta categoria 
planejada para 
acontecer em 2 
meses. 
 

10/0
6 

Reunião 
Técnica  

Intensiv
o  

Coordenadora de 
Núcleo – Karine 

Jammille, 
Coordenadora 

Técnica Priscila 
Linhares e  

Supervisora- 
Marcia Cristina e 

Toda Equipe. 

- Informes. 
- Estratégias 
que devemos 
adotar para 
redução de 
custos. 
- Fechamento 
da 
programação 
da Festa 
Junina do 
Núcleo. 
- Divulgação de 
curso de 
informática da 
LBV. 
- Retorno do 
Colegiado 
sobre o 
instrumental do 
PIA. 
- Possibilidade 
de mudança do 
horário da 
reunião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sem 
encaminhamentos 
para esta reunião. 



 

                                                                                                                                                  

 

- Campanha de 
vacinação no 
Intensivo. 
- Divulgação do 
tema da 
Semana 
Nacional Sobre 
Drogas: “Todos 
Pela 
Prevenção”. 
- Passeios. 
- Estudos de 
Caso. 
- Aluguel 
Social. 

11/0
6 

Reunião 
com o 
turno 

noturno 

Intensiv
o  

Márcia/Super.; 
Neide(cuidadora)

; 
Dayane(educado

ra), 
Edmilton(vigia) 

Alimentação; 

Intervenções; 

Fumódromo.  

Sem 
encaminhamentos. 
Apenas ajuste nas 
informações e 
regras. 

30/0
6 

Reunião 
com as 

Cozinheir
as  

Intensiv
o  

Coordenação 
Técnica – Priscila 

Linhares, 
Cozinheiras do 
plantão: Cláudia 
Xavier e Maria. 

- Apresentação 

e adequação 

do cardápio. 

- Realização de 
reunião com a 
cozinheira do 
próximo plantão 
para definir cardápio 
com sugestões dos 
dois plantões. 

- Enviar cardápio 
com sugestões para 
aprovação da 
Nutricionista. 

 

 

c.REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 

DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCAL 
PARTICIPANTE

S 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENT
OS 

08/06 
Reunião 
com a 

Executora 
APOIO 

Representantes 
do IEDES: 
Renata Almeida 
e Fábia Gomes. 
  
Núcleo 
Jaboatão: 
Coordenadora 
de Núcleo 
Karine Jammille, 

- 
Apresentaçã
o do 
funcionário 
Moisés, que 
esta 
substituindo 
Mirian no 
Setor 
Financeiro. 

- Revisitar as antigas 
solicitações e 
necessidades dos 
serviços e identificar a 
prioridade para o 
atendimento de tais 
demandas visando a 
redução de custos. 
- Iniciar junto às 
equipes e serviços 



 

                                                                                                                                                  

 

Coordenadora 
Técnica do 
Apoio – Aiala 
Frederic, 
Coordenadora 
Técnica do 
Intensivo – 
Priscila 
Linhares, 
Núcleo Cabo: 
Coordenadora 
de Núcleo - 
Angelica, 
Coordenadora 
Técnica do 
Apoio – Amália, 
Coordenadora 
Técnica do 
Intensivo – 
Jackeline.  

- 
Apresentaçã
o da tabela 
dos custos e 
gastos por 
serviço. 
 
- Estratégias 
para a 
contenção 
de despesas 
nos 
serviços. 

estratégias para a 
contenção de 
despesas. 
 
 
 

15/06 
Reunião 
com a 

Executora 

Escritóri
o – 

Conde 
da Boa 
Vista  

Representante 
IEDES: Renata 
Almeida. 
  
Núcleo 
Jaboatão:  
Coordenadora 
de Núcleo – 
Karine Jammille,  
Coordenadora 
Técnica do 
Apoio – Aiala 
Frederick  e 
Coordenadora 
Técnica do 
Intensivo – 
Priscila 
Linhares. 
Núcleo Cabo: 
Coordenadora 
de Núcleo – 
Angelica, 
Coordenadora 
Técnica do 
Apoio – Amália 
e Coordenadora 
Técnica do  
Intensivo – 
Jackeline. 

- 
Planejament
o técnico de 
atividades 
dos núcleos 
Cabo e 
Jaboatão. 
 

- Agendamentos de 
atividades nos 
serviços e de 
integração nos 
Núcleos. 

29/06 
Reunião 
com a 

Executora 
IEDES  

IEDES: Renata 
Almeida e Fábia 
Gomes. 
  

- Informes. 
- 
Capacitaçõe
s e 
encontros de 

- Aguardamos 
retorno da Secretaria 
quanto a 
possibilidade de 
remanejamento de 



 

                                                                                                                                                  

 

Núcleo 
Jaboatão:  
Coordenadora 
de Núcleo – 
Karine Jammille,  
Coordenadora 
Técnica do 
Apoio – Aiala 
Frederick  e 
Coordenadora 
Técnica do 
Intensivo – 
Priscila 
Linhares. 
Núcleo Cabo: 
Coordenadora 
de Núcleo – 
Angelica, 
Coordenadora 
Técnica do 
Apoio – Amália 
e Coordenadora 
Técnica do  
Intensivo – 
Jackeline. 

integração 
nos serviços 
e no núcleo. 
- Retorno 
quanto às 
questões  
financeiras. 
- Aluguel 
Social. 
- Férias. 
- RH. 
- 
Solicitações 
de 
Demissões. 
- Pedidos. 
- Fluxo de 
CI´s 
enviadas. 
- 
Agendament
o de próxima 
reunião. 
 

verba da planilha de 
custo apresentada. 
 
- Próxima reunião 
agendada para o dia 
14 ou 16 de Julho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

a. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 
 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES 
INTERNAS 

00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 01 

REUNIÃO INTERSETORIAL 03 



 

                                                                                                                                                  

 

ESTUDO DE CASO 34 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
EXTERNOS 

00 

CONSULTORIA 02 

REUNIÃO NA EXECUTORA 03 

TOTAL 43 

 

 

Justificativa: Foram agendados apenas dois Colegiados para mês de junho. 

 

 

 

 

 

 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS DE     Junho       DE 2015 

 

 

 

 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 20 

adolescente 
42 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA TOTAL 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO 02 04 

REUNIÃO TÉCNICA DA 
EQUIPE 

04 12 



 

                                                                                                                                                  

 

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

60 EM 

DIANTE 
N.I. 

M 0 6 13 11 6 0 0 36 

F 0 1 5 0 0 0 0 6 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

0 0 0 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

0 0 0 

 

 

 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL / IDENTIDADE GÊNERO 

 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 

Heterossexual 

37 

Homossexual 

4 

Bissexual 

1 

Não 

Informado 
42 

Travesti 

1 

Transexual 

0 
1 

 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 

 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 



 

                                                                                                                                                  

 

PRETA 

15 

BRANCA 

6 

PARDA 

21 

AMARELA 

0 

INDÍGENA 

0 

 

42 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

SITUAÇÃO 
SOCIOECONÔMICA 

TOTAL 

SEM RENDA 28 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 6 

½ SALÁRIO MÍNIMO 1 

1 SALÁRIO MÍNIMO 5 

2 SALÁRIO MÍNIMO 2 

3 SALÁRIO MÍNIMO 0 

ACIMA DE 3 SALÁRIO 
MÍNIMO 

0 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL 42 

 

TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 37 

ÁLCOOL 3 

MACONHA 2 

COCAÍNA 0 

SOLVENTE 0 

TOTAL GERAL 42 

 

 

TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA 
PRISIONAL 

TOTAL 



 

                                                                                                                                                  

 

SIM 19 

NÃO 23 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR 
AGRESSÃO FÍSICA 

0 

DESLIGAMENTO POR 
SOLICITAÇÃO 

4 

DESLIGAMENTO POR 
ABANDONO 

1 

RELAÇÃO SEXUAL 0 

USO DE DROGAS 0 

CONCLUSÃO DO PIA 1 

OUTROS (2- transferidos), (1- 
detido).(2 avaliações técnicas) 

5 

TOTAL 11 

 

 

TABELA IX - ATENDIMENTOS REALIZADOS 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 19 

NÃO   9 

NÃO INFORMADO 14 

TOTAL GERAL 42 



 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 15 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 10 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 5 

TOTAL 30 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 211 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 203 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 130 

TOTAL 544 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 55 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 31 

GRUPO FAMÍLIA 04 05 



 

                                                                                                                                                  

 

AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 130 

VISITA DOMICILIAR         05 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO DE 
NOVOS USUÁRIOS 

  11 

SAÍDA TERAPÊUTICA   11 

ASSEMBLÉIA    2 

OUTROS/QUAL?(6 visitas Institucionais)    6 

TOTAL GERAL    165 

 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 1 

CREAS 1 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
(TRANSFERÊNCIA) 

2 

ALUGUEL SOCIAL 0 

CONSELHO TUTELAR 0 

OUTROS?(6 foto);( 1 Centro da Juventude);(1 bolsa Família) 8 

TOTAL 12 

 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 6 

PSF/UBS 19 

CTA 4 

CAPS II 0 

CAPS III 0 

CAPS Adi 0 

CAPS AD 0 

EMERGÊNCIA 
PSIQUIÁTRICA 

0 

POLICLÍNICA 0 

HOSPITAL GERAL 3 



 

                                                                                                                                                  

 

UPA 6 

OUTROS? 0 

TOTAL 38 

 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 0 

DHPP 0 

JUDICIÁRIO 1 

MINISTÉRIO PÚBLICO 0 

GOVERNO PRESENTE 0 

RETIRADA DE 
DOCUMENTAÇÃO 

17 

INSS 2 

AGÊNCIA DO TRABALHO 3 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 0 

ONG 0 

OUTROS? 0 

TOTAL: 23 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS 

INCLUSÕES 
QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 0             18 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 0               2 

TRABALHO FORMAL 0               2 

TRABALHO INFORMAL (2 
flanelinha) 

2             07 

OUTROS?(4 entrega de currículo) 4             12 

TOTAL: 6             40 

9. Aluguel Social-Núcleo Jaboatão– Junho / 2015 

 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL 

SOCIAL 

 



 

                                                                                                                                                  

 

No mês de Junho de 2015, a equipe do Aluguel Social do Núcleo Jaboatão acompanhou 

o usuário, Kleber Miguel Kley, residente no bairro de Barra de Jangada, que permanece 

morando com o filho Felipe Santana Kley, 06 anos.  As intervenções e 

encaminhamentos realizados no referido mês serão descritos abaixo, de acordo com os 

eixos em destaque.  

 

Cabe ressaltar que, durante o corrente mês, havia a previsão de inserção de um novo 

usuário do Centro de Acolhimento Intensivo, contudo, em função de um acidente sofrido 

pelo mesmo na semana passada, dia anterior ao agendamento de sua mudança, esta 

precisará ser reagendada para o momento em que ele esteja reabilitado. Do mesmo 

Centro, existem mais três indicações que estão sendo trabalhadas para inclusão no 

início deste segundo semestre.  

 

9.1. Família  

 

No eixo Família, destaca-se o fortalecimento da relação com os filhos e a manutenção 

de um diálogo saudável com a ex-companheira Ilka. Acredita-se que, em razão de seu 

atual processo de organização, a referida senhora tem autorizado que a filha Graziele 

passe mais tempo com o genitor. Porém, o fato da filha ser responsável por algumas 

atividades domésticas e pelo cuidado com a irmã caçula tem incomodado bastante o 

usuário, que procurou novamente o conselho tutelar e aguarda a visita deste órgão para 

resolução da questão.  

 

Sobre a idéia de revisão da pensão alimentícia, o usuário repensou tal ideia, referindo 

o desejo de manter o valor ofertado a Ilka sob a condição de que a filha passe a morar 

consigo.  

9.2. Saúde  

 

O usuário foi encaminhado a Policlínica Carneiro Lins, no bairro de Prazeres, para iniciar 

acompanhamento psicoterápico. Solicitamos, ainda, que buscasse nesta instituição 

informações sobre a disponibilidade de vagas para a psicoterapia infantil para Felippe e 

Graziele.   

 



 

                                                                                                                                                  

 

Sobre o uso de SPA’s, o usuário permanece focado em seu desejo de manter-se 

abstêmio 

 

9.3. Inserção sócio-produtiva  

 

O usuário permanece trabalhando de forma autônoma como técnico em eletrônica, 

contudo, iniciou um trabalho em uma oficina de conserto de materiais eletrônicos no 

bairro da Massangana, ainda que sem vinculação trabalhista. Em função do trabalho, 

vem conseguindo pagar dívidas que contraiu no período em que estava em uso intenso 

de SPA’s, bem como garantindo o pagamento das parcelas da pensão alimentícia a Sra. 

Ilka; demonstra-se  bastante motivado com suas atuais conquistas.  

 

9.4. Cultura, esporte e lazer  

Não houve intervenção nesse eixo.  

 

9.5. Educação  

 

No início do mês corrente, o usuário comunicou mudança no horário escolar do filho 

Felippe, que passou para o regime integral, ficando na escola das 10hs às 17hs. 

Considerou tal mudança como positiva, haja vista o aumento da disponibilidade de 

tempo para o trabalho.  

 

Ainda sobre Felippe, Kleber relatou que o garoto encontra-se mais obediente, tanto em 

casa quanto na escola, e que tem recebido elogios sobre a mudança no comportamento 

da criança.  

 

Reforçou, ainda, seu desejo em inscrever-se em algum curso profissionalizante na área 

de eletrônica.  

 

9.6. Assistência Social  

 



 

                                                                                                                                                  

 

O usuário já se encontra com o número do NIS, após inscrição no CADUNICO, através 

do CRAS Curcurana, e segue apenas aguardando a liberação do Bolsa Família.  

 

9.7. Avanços e desafios  

 

No campo dos avanços, avalia-se que, em decorrência das demandas apresentadas 

pelo usuário em acompanhamento, a equipe tem fortalecido as articulações com a rede 

socioassistencial. Também consideramos como avanço o aumento do quantitativo de 

usuários indicados ao Aluguel Social e o interesse dos mesmos em melhor compreender 

a dinâmica deste dispositivo.  

 

Quanto aos desafios, pontuamos novamente o lento processo de inserção dos usuários 

em decorrência da ausência do kit de móveis e utensílios, haja vista a dificuldade das 

famílias e da rede socioassistencial em contribuir com a concessão dos objetos 

necessários a permanência nas residências do Aluguel Social.  

Ainda neste campo, destacamos a dificuldade em conseguir articular novos espaços de 

moradia para os usuários, devido a resistência apresentada pelos proprietários dos 

imóveis em alugá-los para entidades públicas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 20  07 

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 
SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 10 
Beneficiados 

 02 

 

OBS.: Justificamos que não atingimos a meta mínima para o Aluguel Social pela 

dificuldade de efetuar novas inserções sem o Kit do Aluguel Social. Estamos 

buscando junto à Secretaria e à Executora estratégias para superação deste 

entrave. 

 

USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 

(MÊS/ANO) 
MOTIVO DE 

DESLIGAMENTO 

NO DE VISITAS 
REALIZADAS NO 

MÊS 

Kleber Miguel Kley  14.01.2015 
Em 

Acompanhamento 
07 



 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No corrente mês, devido à planejamentos organizados anteriormente junto à gestão do 

Núcleo Jaboatão e Executora IEDES, conseguimos realizar com grande sucesso a 

Festa Junina do Núcleo, que aconteceu no dia 17.06. Nesta data, além das 

apresentações organizadas pelo núcleo, que contou com a efetiva participação dos 

usuários que se apresentaram com: grupos de percussão do Apoio e Intensivo, dança 

com a quadrilha junina, encenação teatral do casamento matuto, capoeira e leitura de 

cordel produzido pelos usuários que participam com Programa Paulo Freire. Contamos 

ainda com brincadeiras e a apresentação do balé popular do Educandário Santa 

Gertrude de Olinda e apresentação musical da dupla K2. Agradecemos a dedicação e 

disponibilidade de todos que juntos, puderam colaborar para o acontecimento de um 

momento extremamente proveitoso, onde usuários, familiares, convidados e 

funcionários do Núcleo se confraternizaram de forma divertida e descontraída. 

Agradecemos também a presença de Renata Almeida – Coordenação Técnica do 

IEDES e de Julieta Pontual – Representante da SEPOD que compareceram e 

prestigiaram nossa festa. 

 

O grupo de percussão do Intensivo Jaboatão foi convidado para se apresentar também 

na Festa Junina do Educandário Santa Gertrude em Olinda, que aconteceu no dia 

19.06.15. Tais convites são considerados de extrema relevância, visto que motivam a 

elevação da autoestima do grupo e colabora também para a desconstrução de estigmais 

sociais vinculados às pessoas que fazem uso de drogas.  

 

Conseguimos potencializar encaminhamentos de uma maneira geral e as atividades 

grupais, lúdicas e de oficinas, além também da realização de dois momentos 

comemorativos referentes ao Ciclo Junino avaliados como sendo de extremo sucesso 

devido a participação ativa de profissionais e usuários do Núcleo na organização e na 

efetivação destes, uma experiência de sucesso coletiva e motivação de sentimentos de 



 

                                                                                                                                                  

 

co-responsabilização de pertencimento. Avaliamos que no mês de junho continuamos 

avançando e somando forças junto à Executora IEDES e a Secretaria em prol da 

melhoria da qualidade do serviço oferecido. 

 

A sistematização do trabalho junto à executora, efetivada através de reuniões 

sistemáticas de alinhamento dos serviços, vem dinamizando os fluxos de 

encaminhamentos e facilitando as respostas às necessidades dos serviços.  

 

Destacamos ainda a continuidade das reuniões por categoria, através de reunião 

específicas para tratar sobre as atividades e funções dos Educadores e 

Cuidadores com o objetivo de refletir sobre a prática, possibilitar o alinhamento 

técnico e formular estratégias que dinamizem e otimizem os processos de 

trabalho, na tentativa de melhorar a qualidade do acompanhamento das pessoas 

beneficiadas. 

 

A equipe do Aluguel Social mantém-se no trabalho de articulação da rede 

socioassistencial (CRAS, PSF/NASF, Conselho Tutelar, Escolas) com o objetivo de 

potencializar o período final de acompanhamento do usuário pelo Programa Atitude, 

bem como ofertar-lhes um suporte qualificado em sua conclusão.  

 

Por fim, finalizamos o mês de junho com efetivos avanços em relação aos eixos de 

atuação do Programa Atitude, certos que vamos continuar juntando forças para 

promover a constante evolução no que diz respeito à melhoria do atendimento ofertado 

à população assistida e seus familiares. 

 

 

____________________________________________ 

Priscila Linhares 
Coordenadora Técnica 

Centro de Acolhimento Intensivo Jaboatão 
Programa ATITUDE 
Assistente Social 

CRESS 5821 
 

11. ANEXOS 

 



 

                                                                                                                                                  

 

QUADRO DE CIs. – MÊS DE ANO (Acompanhamento) 

ITEM 
Nº DA 

CI 
DATA ASSUNTO SITUAÇÃO 

1 100 01/06/2015 Solicitação de demissão Concluída 

2 101 11/06/2015 
Solicitação de alinhamento e 

balanceamento dos Carros 
Concluída 

3 102 11/06/2015 
Solicitação de conserto de problemas 

hidráulicos de baixo custo 
Pendente 

4 103 11/06/2015 
Informe dos problemas hidráulicos que 

geram desperdício de água 
Pendente 

5 104 11/06/2015 Problemas com a fossa Pendente 

6 105 11/06/2015 
Solicitação de material para oficina de 

percussão e musical 
Pendente 

7 106 11/06/2015 Solicitação de matérias para oficina de 

capoeira 

Pendente 

8 107 11/06/2015 Solicitação de materiais para cozinha Pendente 

9 108 11/06/2015 Solicitação de eletroeletrônicos para 

cozinha 

Pendente 

10 109 11/06/2015 Solicitação de materiais para Asg Pendente 

11 110 11/06/2015 Solicitação de materiais para esportes Pendente 

12 111 11/06/2015 Solicitação de materiais para escritório Em 

Andamento 

13 112 11/06/2015 Solicitação de materiais de cama e mesa Pendente 

14 113 15/06/2015 Solicitação de diária Pendente 

15 114 15/06/2015 Solicitação de diária Pendente 

16 115 15/06/2015 Solicitação de diária Pendente 

17 116 16/06/2015 Solicitação de material para qualidade de 

vida 

Pendente 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

NÚCLEO: JABOATÃO MÊS/ANO:JUNHO/2015 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Este documento busca compartilhar, de maneira geral, as atividades 

desenvolvidas na unidade de Acolhimento e Apoio de Jaboatão dos Guararapes 

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

quantitativas realizadas ao longo do mês de JUNHO /2015, no referido serviço, 

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

Centro. 



 

                                                                                                                                                  

 

 

O trabalho proposto neste Apoio busca favorecer aos usuários do serviço 

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

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

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

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

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

atividades mais atrativas ao público atendido. 

 

O Centro de Acolhimento e Apoio tem como princípio norteador a 

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

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

possibilidades de (res) significação da sua vida. 

 

Ao lado do trabalho desenvolvido no Apoio, aconteceo ATITUDE nas Ruas, 

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

funcionamento autônomo e concomitante àquele serviço. Tal dispositivo 

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

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

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

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

psicoativas. 

 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

 

Endereço: Rua Aníbal Ribeiro Varejão, Nº3280, Candeias - Jaboatão dos 

Guararapes/PE. 

Telefones de Contato: (81) 3469-1479/(81)8923-5524/(81)8923-4911 

Executora: IEDES  

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

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

mailto:atitude.apoio.jaboatao@gmail.com


 

                                                                                                                                                  

 

 

4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS 

EQUIPE FUNÇÃO NOME 

I 

TÉCNICO SOCIAL Inês Maria Rocha Gomes 

EDUCADOR SOCIAL Helaine Maria Silva Duarte 

MOTORISTA George André Rodrigues Coutinho 

II 

TÉCNICO SOCIAL Jeane dos Santos Tonéo 

EDUCADOR SOCIAL Camila Yasmin do Rego Lima de Souza  

MOTORISTA Fausto Oliveira Araújo 

III 

TÉCNICO SOCIAL Tiago QueirozMoura 

EDUCADOR SOCIAL Marina de AlbertinoCorreia 

MOTORISTA Hallison Souza Barbosa 

 

PROGRAMA DE ATIVIDADES 

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES - APOIO JABOATÃO 

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  

FUNÇÃO NOMES 

COORDENAÇÃO DE NÚCLEO Karine Farias 

COORDENAÇÃO TÉCNICA 
Aiala Frederick de Souza 
 

SUPERVISORAS 

Christiane Tadu de Souza Bosshard(licença 
maternidade) 
Laura Buarque 
Elaine Melo(Contrato temporário)  

TÉCNICOS SOCIAIS 

Ana Cássia Mendonça e Silva Melo 
Joana Deise Gomes Marques 
DayulaTácia dos Santos 
Noemi Glasner Coutinho 

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Antônia Edislândia da Silva 

EDUCADORES SOCIAIS 

Carla Juliane Bezerra de Souza 
Levi da Silva Lima 
Renato Mário da Silva 
Vera Lucia Maurício de Jesus Goes 
Helder Marcio de Barros Almeida 
Paulo Queiroz Andrade 
Damiana Júlia Ferreira  
Rachel Cardoso dos Santos da Silva 

RECEPCIONISTA Íris Patrícia da Costa 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ana Claudia de Farias Alexandre 

AUXILIARES DE COZINHA 
Adriana Maria Aurelina 
Maria Rozilene Roque Silva Paris  
Juvanere Carmo dos Santos Nascimento 

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS Angela Sales da Silva 

VIGIAS 

Carlos Alberto de Lima 
Edson Vicente da Silva 
Jefferson Moacir Almeida 
Robson Sanclaudy de Jesus da Silva 



 

                                                                                                                                                  

 

9:15h às 
9:30h 

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

09:30h às 
10:30h 

Integração
/ 
Atendime
ntos 

Atendime
nto 09:30 
às 10:00h. 

Integração
/ 
Atendime
ntos 

Atendime
nto 09:30 
às 10:00h. 

Integração
/ 
Atendime
ntos 

Integração
/ 
Atendime
ntos 

Integração
/ 
Atendime
ntos 

10:00 às 
11:00h 

Grupo 
Qualidade 
de Vida 

Oficina de 
Culinária 

Oficina 
(Levi/Vera) 

Grupo 
Próximo 
Passo 

Grupo 
Redução 
de Danos  

Oficina de 
Dança 

Oficina de 
Dança 

11:00h às 
11:50h 

Livre/ 
Descanso 

Integração
/ 
Atendime
ntos 

Piscina Integração
/ 
Atendime
ntos 

Piscina / 
Jogos 
cooperativ
os 

Piscina / 
Jogos 
cooperativ
os 

12:00h às 
13:00h 

Almoço  Almoço  Almoço  Almoço  Almoço  Almoço  Almoço  

13:00h às 
14:40h 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

14:40h às 
15:00h 

Despertar  Despertar Despertar Despertar Despertar  Integração
/ visita 
14:00h às 
16:00h 

Integração
/ Visita 
Família 

15:00h às 
15:30h 

Lanche Lanche Oficina 
(Damiana) 

Lanche Lanche Integração
/ Visita 
Família 

Integração
/ Visita 
Família 

16:00h às 
17:00h 

Grupo 
Educação 

Grupo 
Família 

Grupo 
Direitos 
Sociais 

Assemblei
a 

Integração
/ Visita 
Família 

Integração
/ Visita 
Família 

17:00h às 
18:00h 

Integração
/ 
Atendime
ntos 

Integração
/ 
Atendime
ntos 

Integração
/ 
Atendime
ntos 

Integração
/ 
Atendime
ntos 

Integração
/ 
Atendime
ntos 

Integração
/ 
Atendime
ntos 

Integração
/ 
Atendime
ntos 

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 

 

 

 

Grupos e Oficinas 

 

GRUPO: Direitos Sociais 

 

Facilitadora: Ana Cássia 

Objetivo Geral: facilitado por técnico social e educador, tem como objetivo 

promover a reflexão dos usuários em relação aos seus direitos e deveres sociais. 

Realizado toda quinta- feira, das 16h às 17h; 

 

Data: 04/06/2015 



 

                                                                                                                                                  

 

Atividade realizada: Exibição de vídeo onde o Dr. Dráuzio Valera discute a 

condução política em relação à “caça as drogas” que está posta, bem como, 

produção de cartazes onde os usuários colocaram a sua realidade para a 

construção de uma política que possa atender as suas necessidades. 

Objetivo: Discutir a atual situação política do Brasil em relação ao consumo de 

drogas, como também, estimular os usuários a pensar a construção de uma 

política onde os referidos estejam contemplados. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyFkUqkFM2A, cartolina, tinha, revista, 

tesoura e computador. 

Avaliação: Os usuários dialogaram com o vídeo, onde através da figura do Dr. 

Dráuzio Varela foi possível obter informações importantes a respeito da atual 

conjuntura política direcionada a esse tema, facilitando um maior entendimento. 

Os usuários colocaram vivências pessoais e sugestões de uma Política que 

viesse a acolhê-los. 

 

Data: 11/06/2015 

Atividade realizada: Exibição de vídeo de animação trabalhando a questão da 

organização popular, relacionado à temática do empoderamento da classe 

trabalhadora. 

Objetivo: Colocar a organização dos indivíduos enquanto instrumento de força, 

bem como, de possibilidade, diluindo o sentimento de impotência que os 

referidos têm diante da realidade social apresentada. 

Ferramentas metodológicas: Exibição de vídeo - trabalho em equipe: 

https://www.youtube.com/watch?v=PnYUbaWe0hY., papel, revistas, tinta, 

tesoura, cola. 

Avaliação: O grupo dialogou positivamente com a exibição do vídeo, onde os 

indivíduos conseguiram perceber a questão da corrupção política no Brasil 

relacionada à desarticulação da classe trabalhadora, que compreende a 

mudança desse quadro como algo impossível de acontecer. No final da 

discussão os referidos confeccionaram fanzines (jornal interativo) onde puderam 

apresentar seus entendimentos em relação a esse tema.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZyFkUqkFM2A
https://www.youtube.com/watch?v=PnYUbaWe0hY


 

                                                                                                                                                  

 

 

Data: 18/06/2015 

Atividade realizada: Dinâmica - usuários circularam no entorno do espaço com 

os olhos vendados, com o intuito de discutir questões pertinentes à deficiência 

visual. 

Objetivo: Trazer reflexões que propiciem discussões relacionadas às políticas 

de acessibilidade, bem como, os direitos sociais direcionados a esse público. 

Ferramentas metodológicas: o corpo e lenço 

Avaliação: O grupo interagiu de forma lúdica, os participantes vendaram os 

olhos e depois puderam colocar as suas dificuldades ao percorrer o espaço. 

Também foram discutidas questões pertinentes à acessibilidade, como inserção 

na escola e no mercado de trabalho. O resultado foi bastante positivo. 

 

Data: 25/06/2015 

Atividade realizada: Discussão a respeito do atual formato das políticas de 

drogas no Brasil, relacionando a duas questões históricas: A lei seca, posta nos 

Estados unidos na década de 20, bem como, foi iniciada a comercialização do 

tabaco no Brasil. Após esse momento, os usuários puderam se organizar em 

grupo onde foram confeccionados cartazes expondo como gostariam de ser 

contemplados em uma política sobre drogas que os acolhe, relacionado ao que 

havia sido discutido. 

Objetivo: Trazer uma reflexão embasada em questões históricas, onde é 

possível verificar como a proibição pode ser negativa, como também os 

interesses comerciais que existem na comercialização de algumas drogas que 

são legalizadas em nosso País. 

Ferramentas metodológicas: Cartolina, revista, tesoura, tinta, lápis de cor, 

cola. 

Avaliação: O grupo interagiu de forma positiva com as informações que foram 

expostas, podendo amadurecer argumentos, como também, discutiram em 

grupo questões pertinentes à construção de uma política de drogas que não os 

deixem a margem, mas que possa contemplar a nossa realidade.    

 



 

                                                                                                                                                  

 

GRUPO: Próximo Passo 

 

Facilitadora: DayulaTácia 

Objetivo Geral: facilitado por técnico social e educador, propõe estimular 

planejamento pessoal e comunitário, desenvolvimento de habilidades, reflexões 

sobre futuro profissional em busca da sua autonomia e protagonismo social. 

Realizado toda quinta-feira das 10h às 11h. 

 

Data: 04/06/2015 

Atividade: Realização do vídeo “Acorda Raimundo! Acorda!” Neste dia os 

estudantes de Psicologia da Faculdade FG participaram do Grupo. 

Fizemos a exposição do vídeo e em seguida uma roda de diálogo sobre o 

referido assunto. O Vídeo traz referencias de gênero, reflexões sobre os papeis 

de gênero "ser homem" abordando a violência e masculinidade, relações de 

gênero no Brasil. O vídeo traz a história de um dono de casa que está grávido, 

que vive oprimido por sua mulher enquanto ele toma conta das crianças da casa, 

trazendo a relação inversa do "homem e mulher", em geral a relação machista 

comum entre as famílias de trabalhadores brasileiros. 

Objetivo: informar aos usuários sobre a Lei Maria da Penha, referências de 

gênero, os tipos de violência contra mulher. 

Ferramentas:vídeo pesquisado no Youtube, utilizamos data show e notebook; 

Avaliação: Os usuários trouxeram reflexões positivas sobre o tema abordado, 

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

exemplos de casos de violência contra a mulher, o que cada um dos 

participantes presentes entendem sobre a Lei Maria da Penha, situações que 

eles mesmos presenciaram e realizaram em momentos de raiva. 

 

Data: 11/06/2015 

Atividade: Realização do Passeio para o Alto da Sé. 

Objetivo: Proporcionar aos usuários um momento diferenciado, um dia de lazer 

para os usuários, que pudessem vivenciar novos espaços sociais.  

Ferramentas: transporte(Dukato) 



 

                                                                                                                                                  

 

Avaliação: Os usuários e a equipe avaliaram o passeio de forma positiva, onde 

todos que participaram ainda não tinham conhecimento deste ponto turístico. 

 

Data: 18/06/15  

Não houve o Grupo Próximo Passo, pois nesse dia a equipe estava reduzida no 

Serviço e foi surgindo demandas em geral, dificultando o acontecimento do 

mesmo. 

 

Data: 25/06/2015 

Atividade: Realização da dinâmica “Meus sentimentos” e em seguida uma roda 

de diálogo. 

Objetivo: Estimular os Grupos a refletir sobre seus sentimentos relacionados ao 

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

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

importância do Programa ATITUDE nas suas vidas, retratar em desenhos, textos 

ou frases os seus sentimentos. 

Ferramentas: papéis e lápis. 

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

um trazendo seus sentimentos e angustias, os usuários participantes trazem que 

esses momentos com a equipe é bom e importante, pois eles refletem e recebem 

importantes orientações da equipe.  

 

Grupo: Família 

 

Facilitadora: Joana Deise 

Objetivo Geral: facilitado por técnico social e educador, proporciona espaço de 

fala das experiências vividas dos familiares e suas singularidades com a 

participação dos usuários. Realizado toda terça- feira, das 15:30 às 16:30h; 

 

Data: 02/06/2015 

Atividade realizada: Exposição do filme “Bicho de Sete Cabeças” 



 

                                                                                                                                                  

 

Objetivo: Mostrar e refletir através do filme como os usuários de drogas eram 

vistos e tratados, tanto pela família, quanto pela sociedade e os profissionais da 

área de saúde e assistência social.   

Ferramentas metodológicas: TV, DVD, rodada de discussões. 

Avaliação: Foi possível observar e discutir como eram cuidados os usuários de 

drogas em hospitais psiquiátricos, onde demonstraram na discussão bastante 

revolta e indignação, bem como, alívio e satisfação com a mudança da Política 

Pública sobre Drogas.    

 

Data: 09/06/2015 

Atividade realizada: Exposição do documentário “Ruínas da Loucura” 

Objetivo: mostrar e refletir as atuais Políticas Públicas sobre Drogas. 

Ferramentas metodológicas: TV, DVD 

Avaliação: Foi possível discutir a mudança da Política Pública sobre Drogas, 

bem como, momento de expressarem suas satisfações, críticas e expectativas 

de melhoras nos programas voltados para usuários de drogas, na saúde mental 

como todo. 

 

 

Data: 16/06/2015 

Atividade realizada: Roda de conversa. 

Objetivo: Construir junto dos usuários uma maneira de acessar e convidar os 

seus familiares para participarem do grupo de família.   

Ferramentas metodológicas: Diálogo. 

Avaliação: A princípio alguns usuários se mostraram resistentes em pensar 

como acessar seus familiares, mas diante do discurso de outros, que trouxeram 

o quanto à família é importante e como se enganaram em acreditar que não 

tinham mais o apoio desta, começaram a relatar a falta e saudade que sentem.  

 

Data: 23/06/2015 

Atividade realizada: Planejamento dos convites 



 

                                                                                                                                                  

 

Objetivo: Planejar quais as maneiras que pensaram para acessarem as suas 

famílias para garantir a participação no grupo de família 

Ferramentas metodológicas: Diálogo. 

Avaliação: Alguns usuários trouxeram o que pensaram para convidarem seus 

familiares, no entanto, começou uma discussão de como essas famílias 

receberão esses convites e se de fato aceitarão vim participar do grupo, porém, 

chegaram à conclusão que não iam desistir sem tentar, bem como, caso elas 

não venham irão tentar novamente.  

 

Data: 30/06/2015 

Atividade realizada: Construção dos Convites. 

Objetivo: Construir os convites que serão enviados aos familiares para virem 

participar do grupo de família.  

Ferramentas metodológicas: Papel, caneta, lápis de cor, cola, pinta, folha de 

emborrachado, foto.  

Avaliação: As maiorias dos usuários escreveram cartas para suas famílias, 

outros pediram para mandarem fotos para eles perceberem como estão 

mudados fisicamente. Emocionados e pensativos escreveram sobre a falta que 

sentem, bem como, pedidos de desculpas por suas atitudes e algumas escolhas.   

Grupo: Educação  

 

Facilitadora: Educadora Carla 

Objetivo Geral: Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada 

vez mais independente, confiante em suas capacidades e potencialidades, 

levando a uma reflexão sobre a importância da educação. 

 

Data: 01/06/2015 

Atividade realizada: Leitura, contextualizando a história de vida de uma ex-

usuária e moradora de Rua Monalisa Nunes de Souza que passou na UFBA.  

Fonte: www.vozdabahia.com.br 

Objetivo: Conscientizar os usuários das suas perspectivas de vida, mostrando 

aos indivíduos que não se deve desistir de seus sonhos. 



 

                                                                                                                                                  

 

Ferramentas metodológicas: Roda de leitura, colocando como ponto positivo 

a educação na vida das pessoas independente da sua condição. 

Avaliação: Foi percebido uma grande participação onde os usuários 

contribuíram com suas experiências de vida e perceberam que ainda existe 

possibilidades em reconstruir a sua própria historia. 

 

Data: 08/06/2015 

Atividade Realizada: Leitura com discussão em grande grupo, contextualizando 

a historia de uma estudante, Mara Gabrilli, que sofreu um acidente e ficou 

paraplégica e não desistiu dos seus sonhos. 

Fonte:www.historiasreaisdesuperacao.blogspot.com 

Objetivo: Levar aos usuários reflexões de pessoas que como eles não devem 

desistir dos seus sonhos, independente de quaisquer obstáculos vividos. 

Ferramentas metodológicas: foi utilizado cadeira, mesa, lápis de cor, hidro cor 

e cartolina.  

Avaliação: Foi percebido o quanto os usuários se perceberam em historias de 

pessoas que também como eles e com todas as dificuldades não abandonaram 

os estudos, dando assim continuidade aos seus sonhos. 

Alguns usuários trouxeram experiências de vidas e com grandes expectativas de 

retomar aos estudos  

 

Data: 15/06/2015 

Atividade Realizada: apresentado um vídeo enfatizando o dia 12 de junho 

contra o trabalho infantil.Fonte: www.youtube.com.br/trabalhoinfantil 

Objetivo: Levar aos usuários realidades ainda vivenciadas na sociedade em que 

crianças ainda trabalham para o sustento de famílias ou por conta de algum tipo 

de dependência, refletir que esses indivíduos deveriam estar em sala de aula. 

Ferramentas metodológicas: foi utilizando cartolina, revista, lápis hidrocor, 

cola, tesoura, cadeira e mesa. 

Avaliação: Percebido o quanto alguns usuários se indignaram ao visualizar 

crianças pedindo nos sinais de transito. Alguns usuários trouxeram para o grande 



 

                                                                                                                                                  

 

grupo o que o governa traz para algumas famílias fornecendo os programas 

como: bolsa família entre outros. 

Apresentação de cartazes que eles confeccionaram, baseado no tema Diga Sim 

á Educação. 

 

Data: 22/06/2015 

Atividade realizada: Contextualização das ferramentas utilizadas no método de 

Paulo Freire, que consiste em três etapas (investigação, Tematização e 

problematização).Etapa de Investigação: busca conjunta entre professor e 

aluno das palavras e temas mais significativos da vida do aluno, dentro de seu 

universo vocabular e da comunidade onde ele vive. Etapa de 

Tematização: momento da tomada de consciência do mundo, através da 

análise dos significados sociais dos temas e palavras. Etapa de 

Problematização: etapa em que o professor desafia e inspira o aluno a superar 

a visão mágica e acrítica do mundo, para uma postura conscientizada. 

Fonte: www.ensinareaprender-crisreis.blogspot.com 

 

Objetivos: Levar aos usuários os métodos que são utilizados como ferramentas 

de aprendizagem de jovem e adultos com propostas que consistem em estudos 

da realidade, partindo dos temas que são gerados da problematização do tema. 

Ferramentas metodológicas: Formação de palavras que eles usam no seu 

cotidiano que são modificadas ao decorrer de convivências em seu dia a dia.   

Avaliação: Foi percebido uma grade motivação na formação de palavras que 

eles mesmo fizeram dando o seu significado na sua linguagem, pontuado a 

importância da educação nessa formação e o quanto aprendemos com o nosso 

cotidiano. 

 

Data: 29/06/2015 

Atividade realizada: Leitura com o grande grupo relatando a historia de vida de 

Joaquim que engraxava sapatos e hoje é formado em Direito. 

Fonte: www.pragmatismopolitico.com.br 



 

                                                                                                                                                  

 

Objetivo: Trazer reflexões de pessoas que com as dificuldades tem um olhar 

positivo e diferenciado com a educação. 

Ferramenta Metodológica: Roda de conversa. 

Avaliação: Foi observado uma grande motivação dos usuários em relação à 

educação, em que alguns contribuíram  com historias vividas em seu cotidiano , 

dando assim ênfase a continuação dos estudos . 

 

GRUPO: Boa noite 

 

Facilitadores: educadores Paulo, Renato, Rachel e Helder. 

Objetivo Geral: realizado no turno da noite, facilitado por educadores sociais no 

horário das 20:30 as 21:10h todos os dias, tem como objetivo finalizar as 

atividades do dia,  através de dinâmica de integração e/ou relaxamento ou roda 

de conversas. 

 

Data: 01/06/2015 

Atividade realizada: RODA DE DIÁLOGO – reflexão sobre o “NÃO”, como 

forma positiva em suas vidas e sobre o retorno da educadora Rachel ao serviço. 

Objetivo: sensibilizar os usuários para refletir sobre “NÃO” como limite 

estruturante necessário para sua vida. E sobre o retorno da educadora Rachel 

ao serviço. 

Ferramentas metodológicas: roda de conversa, usuários e equipe na 

construção da atividade proposta. 

Avaliação: observamos que a maioria dos usuários traz uma dificuldade em 

relação ao “NÃO”, porém entendem a importância desse limite, e trazem uma 

forma de acolhimento a educadora Rachel pelo seu retorno, com palavras de 

motivação. 

 

Data: 03/06/2015 

Atividade realizada: RODA de CONVERSA – Trabalhado o tema da falta de 

organização dos usuários perante o espaço. Relembrado as regras de 

convivência do CAA, devido à intensificação do acordo de convivência. 



 

                                                                                                                                                  

 

Objetivo: sensibilizar todos em relação ao respeito ao acordo de convivência 

construído junto a eles, e sobre a importância de se ajudar neste processo de 

cuidado. Entendendo o momento de cada um. 

Ferramentas metodológicas: roda de conversa, equipe e usuários refletindo 

sobre o cuidado com espaço e respeito ao acordo de convivência. 

Avaliação: percebemos alguns usuários com hábitos e costumes bem presentes 

em sua vivência de rua, porém durante a roda de conversa trazem reflexões 

positivas. 

 

Data: 05/06/2015 

Atividade realizada: CINE ATITUDE- o filme foi escolha dos usuários e traz a 

importância de respeitar o espaço de cada um. Realizada uma roda de conversa 

após o filme.  

Objetivo: trazer uma reflexão fazendo um paralelo com trechos dos filmes e 

nossa realidade. 

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

equipe interagindo neste processo.  

Avaliação: observa-se que alguns usuários se recolheram logo após o filme, 

devido a estarem bastante cansados das atividades diárias, porém os que 

terminaram o filme trazem reflexões positivas em relação à mudança de posturas 

e estão aberto a novas possibilidades. 

 

Data: 07/06/2015 

Atividade realizada: Atividades Livres –TV, dominó, som. Os usuários 

participam das atividades de forma livre. 

Objetivo: trazer momentos descontraídos através de atividades lúdicas, 

músicas, dança competições no dominó, proporcionando uma reflexão sobre o 

que fazer em momentos livres.  

Ferramentas metodológicas: aparelho de TV, aparelho de som, jogo de 

dominó, usuários e equipe na construção de momentos divertidos sem uso de 

drogas. 



 

                                                                                                                                                  

 

Avaliação: percebemos os usuários participando de forma positiva, o aumento 

da autoestima e mostraram objetivo e foco nas atividades.  

 

Data: 09/06/2015 

Atividade realizada: Atividades Livres – Devido à necessidade de nos 

reunirmos com a coordenação do serviço não houve o Grupo Boa Noite. 

Os usuários permaneceram assistindo televisão e ouvindo música. 

 

Data: 11/06/2015 

Atividade realizada:RODA DE DIÀLOGO- Construção da festividade junina 

dentro do espaço. 

Objetivo: planejamento para a construção junto com a equipe das atividades 

referentes à festa junina. 

Ferramentas metodológicas: usuários e equipe, debate sobre o tema.  

Avaliação: percebemos alguns usuários bastante ansiosos com nossa festa 

junina, trazendo varias ideias e disponíveis para construí-la. 

 

Data: 13/04/2015 

Atividade realizada: Atividades Livres – SOM, DVD, DOMINÓ. 

Objetivo: sensibilizar todos sobre a diversão com responsabilidade. 

Ferramentas metodológicas: aparelho de DVD, aparelho de TV, jogo de 

dominó, usuários e equipe interagindo nesse processo. 

Avaliação: percebemos os usuários bem tranquilos se divertindo sem maiores 

demandas. 

 

Data: 15/06/2015 

Atividade realizada: GRUPO BOA NOITE- ATIVIDADE ARTESANAL- 

Construção de enfeites dos preparativos para festa junina. 

Objetivo: mostrar a importância do trabalho em grupo. 

Ferramentas metodológicas: cola, papeis coloridos, cartolinas, tesouras, 

papelão, tecidos. 



 

                                                                                                                                                  

 

Avaliação: participação positiva de todos, mostravam-se orgulhosos do 

resultado final dos enfeites prontos. 

 

Data: 17/06/2015 

Atividade realizada: Atividades Livres – Por já ter havido outros momentos de 

intervenção coletiva e por estarem fadigados da festa. Reunimos-nos com o 

intuito de repassar algumas informações pertinentes à noite. Assistiram ao jogo 

do Brasil. 

Objetivo: trazer uma reflexão sobre como foi a festa sem uso de drogas. 

Ferramentas metodológicas: equipe e usuários interagindo nesse processo. 

Avaliação: observa-se os usuários cansados devido a nossa festa, alguns 

assistem ao jogo do Brasil e outros se recolhem. 

 

Data: 19/06/2015 

Atividade realizada: RODA de DIÀLOGO- Informado aos usuários a mudança 

de educadores do plantão. E refletido com os mesmos o respeito para com a 

equipe. 

CINE ATITUDE- Foi disponibilizado para os usuários escolherem o filme a ser 

assistido. Escolheram Drácula, após houve uma Roda de Discussão sobre ofilme 

Objetivo: desenvolver junto com os usuários uma critica, fazendo um paralelo 

com nossa realidade.  

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

equipe interagindo neste processo.  

Avaliação: observa-se durante a roda de conversa vários usuários trazerem 

palavras positivas e que perceberam o quanto essas trocas enriquecem as 

atividades do espaço. Em relação ao cine ATITUDE, percebemos um aumento 

dos usuários na participação do debate após o filme, trazem reflexões sobre 

acordos perversos, e amor ao próximo, também pontuaram sobre nunca desistir 

e que dificuldades existem para serem superadas.  

 

Data: 21/06/2015 



 

                                                                                                                                                  

 

Atividade realizada: Atividades Livres - Os usuários realizaram atividades 

como: dominó,TV,som ambiente, filme à sua escolha. 

Objetivo: sensibilizar todos sobre diversão com respeito e responsabilidade. 

Ferramentas metodológicas: aparelho de TV, aparelho de DVD, filme, dominó, 

usuários e equipe no processo da atividade. 

Avaliação: nota-se que todos os participantes interagiram positivamente, 

divertiram-se e o clima ficou harmonioso no espaço. 

 

Data: 23/06/2015 

Atividade realizada: RODA DE DIÀLOGO- Refletido o tema sobre o 

desrespeito, intolerância com a equipe. Os atos de vandalismo contra o serviço 

e possíveis atos negativos neste espaço. Realizado também atividades proposta 

pela equipe como filme. Escolheram os filmes velozes e furiosos. Liberado o som 

ambiente. Torneio de dominó com uma premiação simbólica. 

Objetivo: sensibilizar todos sobre o que é o programa ATITUDE, e devido a 

várias ameaças realizadas contra equipe e usuários dentro e fora do espaço, e 

responsabilidade de cada um, em tornar esse espaço respeitoso. Demonstrar 

que existem outras formas de resolver as coisas sem ser com violência e nem 

destruições. 

Ferramentas metodológicas: usuários e equipe no processo de reflexão do 

assunto. 

Avaliação: observou-se que alguns usuários trazem uma rotina desorganizada, 

trazem que alguns têm uma ligação muito forte com a criminalidade, que por 

muitas vezes são ameaçados e agredidos fora do espaço. E dentro ficam com 

medo de sinalizar para equipe, devido a esta ligação com a criminalidade. Porém 

demonstram estar buscando uma mudança, para terem consequências positivas 

em sua vida. 

 

Data: 25/06/2015 

Atividade realizada: Dinâmica da Memorização e Concentração- 

Trabalhamos com apresentação dos números de 01 a 04, primeiro de forma 

ordenada e depois de forma aleatória.  



 

                                                                                                                                                  

 

Objetivo: Trabalhar a atenção, a concentração, a memorização, a agilidade, 

junto com a equipe de forma lúdica. 

Ferramentas metodológicas: papel, piloto, usuários e equipe interagindo 

dentro da dinâmica.  

Avaliação: percebe-se os usuários bem participativos, trazendo reflexões da 

importância dos grupos e das dinâmicas dentro do programa, observa-se 

também uma elevação da auto estima dos usuários nesta noite.  

 

Data: 27/06/2015 

Atividade realizada: Atividades Livres- TV, som e dominó. 

Objetivo: criar um ambiente descontraído e harmonioso, onde ocorra diversão 

de forma respeitosa. 

Ferramentas metodológicas: jogo de dominó, usuários e equipe construindo 

estes momentos. 

Avaliação: observamos os usuários participativos e com o ânimo. 

 

Data: 29/06/2015 

Atividade realizada: DINÂMICA DO DEBATE POSITIVO. Escolhemos dois 

temas atuais: as fortes chuvas e o sol muito quente, foi solicitado aos usuários 

para trazerem o que deixam de positivo esses fenômenos. 

Objetivo: sensibilização de que tiramos reflexões positivas de tudo em nossas 

vidas e que tudo é aprendizado, estamos sempre aprendendo, nunca devemos 

subestimar nossa capacidade.  

Ferramentas metodológicas: papel e caneta, equipe e usuários construindo 

esse debate. 

Avaliação: percebemos os usuários atentos ao que acontece no mundo 

referente aos fenômenos escolhidos, trazem reflexões positivas sobre a 

importância das chuvas e do sol para a vida na terra. Refletem também sobre 

desenvolvermos um projeto de sustentabilidade no espaço, coleta seletiva, horta 

sustentável entre outros. 

 

GRUPO: Redução de Danos 



 

                                                                                                                                                  

 

 

Facilitadora: Noemi Glasner 

Objetivo Geral: facilitado por técnico social e educador, espaço para 

orientações e reflexão com o objetivo principal de minimizar os efeitos danosos 

das drogas, buscando a melhoria do bem-estar físico e social dos usuários e 

ajudá-los a atuar socialmente. Realizado toda sexta-feira, das 10h às 11h. 

 

Data: 01/06/2015 

Atividade realizada:Iniciamos o grupo falando sobre os temas que seriam 

trabalhados no mês de junho, Políticas sobre Drogas, Violência Contra a Mulher 

e o São João. Este grupo foi sobre a Portaria nº 1.028, de 1º de julho de 2005, 

sobre a Redução de Danos. Trouxemos uma música do Planet Hemp, que falava 

do uso de forma moderada. Depois, lemos a Portaria na íntegra e debatemos os 

pontos que mais chamaram atenção.  

Objetivo: Conhecer e debater de maneira crítica, a Política sobre Drogas, no 

caso, a Lei de Redução de Danos, Portaria nº 1.028, de 1º de julho de 2005. 

Ferramentas metodológicas: Cadeiras, ventilador, papel ofício, música, som, 

computador e impressora. 

Avaliação: Um fator que contribuiu bastante para a discussão foi o 

conhecimento que os usuários tinham da banda Planet Hemp e da música A 

culpa é de quem isso aqueceu a discussão sobre a Política de Redução de 

Danos. A partir da leitura e reflexão da letra da música os usuários apresentaram 

criticidade. Defenderam a legalização da maconha e propuseram um grupo 

sobre este tema. Uma das questões trazidas na leitura foi o viés da saúde, e foi 

refletido que a redução de danos vai mais além e abrange todo um cuidado 

integral.  

 

Data: 11/06/2015 

Atividade realizada: Em reunião de equipe, foi avaliado a necessidade de 

se trabalhar a questão da “Minha Casa, Minha Vida”, local onde usuários se 

encontram para uso de SPAs, pois era fala constante e de vivência dos usuários 

neste local.  O grupo que seria neste dia, foi a tarde, externo- cultural, com os 



 

                                                                                                                                                  

 

usuários. Como trabalhamos com fenômenos emergentes, realizamos o grupo 

Redução de Danos, neste dia. Encenamos de maneira espontânea, um 

momento com grande probabilidade de acontecer. Uma cena de uso de SPAs, 

na qual um usuário faz uso moderado e outro faz uso de forma abusiva até 

chegar a óbito, fazendo uma ligação com a valorização da vida e o significado 

de casa, de ter um lar. Após os comentários sobre a encenação, finalizamos com 

uma música-RAP, sobre a valorização da vida. 

Objetivo: Conhecer detalhadamente o que seria para os usuários a “Minha 

Casa, Minha Vida” e refletir o que o local representava para eles, os possíveis 

riscos e se a vivência estava de acordo com o PIA de cada um deles.  

Ferramentas metodológicas: Cadeiras, ventilador, fita crepe, som, música e 

uma dramatização com o corpo em cena. 

Avaliação: Os usuários trouxeram como era “Minha Casa, Minha Vida”, o que 

faziam, quem frequentava, as leis do local, mas que não eram cumpridas por 

todos, que realizavam assembleias no local e que existia uma liderança, que os 

“protegia”. Refletimos sobre os pontos positivos e negativos, os riscos possíveis, 

devido as práticas ilícitas realizadas por alguns, como também, a aglomeração 

dos mesmos, no espaço. Trouxeram a necessidade de sobrevivência e proteção, 

que necessitavam uns dos outros. Sobre o líder, discutimos a idealização e o 

status de herói, trazido pela usuária JB.1238 e até que ponto seria real o 

heroísmo em situações limite.  Problematizamos o que seria um líder, mesmo 

sabendo que verdades são relativas. Foi pontuada a forma violenta que o usuário 

JB.1407, tido como herói, vinha agindo e se esta forma estava de acordo com o 

projeto de vida de cada usuário. Este grupo nos trouxe vários olhares e a 

consciência da importância desses momentos, pois existe fala, reflexão, 

expressão e autenticidade. 

 

Data: 18/06/2015 

Atividade realizada: Realizamos uma Roda de Conversa sobre a festa de São 

João do ATITUDE, pedimos que fizessem um reconto da vivência. Os usuários 

que participaram do evento, comentaram sobre suas experiências e quem não 

participou também falou sobre o seu momento. 



 

                                                                                                                                                  

 

Objetivo: Através da auto avaliação, refletir e elaborar o que foi vivenciado na 

festividade. 

Ferramentas metodológicas: cadeiras e ventilador. 

Avaliação: Percebemos os usuários cansados, sonolentos, então, propomos 

fazer o reconto do São João. Ressaltaram a importância da família, da 

participação da equipe nos momentos lúdicos, como forró e quadrilha, a 

variedade de comidas típicas, o divertimento sem drogas e o acolhimento dos 

usuários do outro equipamento, o Intensivo. Alguns usuários disseram ter 

sentido falta das drogas, mas perceberam que era possível participar de uma 

comemoração sem substância psicoativa. O usuário JB.1421, disse que sentiu 

muitas coisas pela primeira vez, por não estar anestesiado, o sabor das comidas, 

a importância da família na sua vida e o acolhimento das pessoas. Um ponto 

importante foi a fala de se sentirem com “crédito”, por parte da equipe, pois esta 

não ficou “vigilante” e sim, também se divertindo.  Avaliamos com os usuários, 

que a festa aconteceu, da forma que comentaram, por conta da união de todos 

e que foi um reflexo do nosso trabalho, desejo e intenção. Um exemplo de que 

a vida sempre nos trás surpresas e que está para ser descoberta, cada um da 

sua forma. 

 

Data: 26/05/2015 

O grupo não foi realizado, pois a técnica compareceu, juntamente com parte da 

equipe, ao pronunciamento do Governador do Estado, sobre novas diretrizes da 

Política sobre Drogas, a expansão do Programa Atitude e de Comunidades 

Terapêuticas.  

 

Grupo:Qualidade de Vida 

 

Facilitadora: Antônia Edislândia 

Objetivo Geral: facilitado por técnico de qualidade de vida, busca avaliar as 

condições de vida do ser humano, que envolve o bem estar físico psicológico e 

emocional que influenciam diretamente nos relacionamentos sociais, como 

família, amigos, trabalho. Realizado toda segunda feira das 10h às 11h; 



 

                                                                                                                                                  

 

 

 

Data: 05/06/2015 

Atividade realizada: A proposta visa incentivar a avaliação pelos próprios 

usuários, afim de que eles possam identificar quais as doenças físicas e 

psíquicas que afetaram os seus familiares e a eles mesmos, em decorrência do 

uso prolongado de drogas. Paralelamente foi realizada a exposição de um vídeo 

sobre o tema, onde foi demonstrado o sofrimento da família diante de um filho 

usuário de álcool e crack. 

Objetivo: Provocar empatia para sensibilizar os usuários quanto à importância 

de trabalhar e adotar estratégias de prevenção de reincidência ou recaída. 

Fazendo-os refletirem sobre os fatores que os levam as recaídas. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, papel, caneta, computador e 

som. 

Avaliação: Os usuários apresentaram um pouco de dificuldade para se 

avaliarem em relação aos seus conflitos familiares, devido ao uso de SPA, 

alguns relataram que por verem suas mães e outros familiares sofrendo, 

resolveram sair de casa. 

 

 

 

Data: 08/06/15 

Atividade realizada: explanação de um vídeo sobre a temática da Prevenção 

de doenças sexualmente transmissíveis que são adquiridas através do Abuso 

sexual. Trabalhar com eles sobre o tema da exploração e abuso sexual, o qual 

muitas vezes são vivenciados pelos mesmos.  

Objetivo: Provocar uma conscientização sobre as DST`S e AIDS, sobre o 

tratamento medicamentoso e psicológico. Mostrar aos grupos os riscos que esse 

ato traz para a vida da pessoa e o sofrimento causado por ele. 

Ferramentas metodológicas: Foi utilizado o método audiovisual com o 

computador, monitor e som. Tendo sido exibido ao grupo, um vídeo e um texto 



 

                                                                                                                                                  

 

sobre as principais doenças adquiridas através do estupro. E após houve a 

realização de um debate sobre o tema.  

Avaliação: Os usuários entenderam com facilidade o tema abordado, mas não 

sabiam da existência de serviços pra esse tipo de situação, como se procedia, o 

acolhimento e o tratamento psicológico. Também falaram de forma bastante 

agressiva contra os homens que abusam de mulheres e crianças. Que alguns 

viram isso ocorrer com um vizinho próximo e como isso afetou a comunidade. 

Enfatizamos cuidados de saúde e psicológicos que essa pessoa deve buscar, 

bem como, orientamos no sentido de que quem deve agir nesses casos de abuso 

sexual ou outro tipo de abuso, é a polícia e não as pessoas integrantes da 

comunidade. Foi mostrado as formas de tratamento na profilaxia das DST`S. O 

Resultado foi satisfatório pois grande parte do grupo conseguiu fazer uma boa 

reflexão sobre o tema e os cuidados que eles devem ter, diante desta situação. 

 

Data: 15/06/2015. 

Atividade realizada: Neste grupo,foram trabalhadas algumas doenças que o 

organismo sofre mediante o uso abusivo de drogas. 

Objetivo: Provocar e sensibilizar os usuários da importância de um 

acompanhamento de saúde, e conscientiza-los dos danos que as drogas trazem, 

quando há um uso intenso destas.  Trabalhar com eles estratégias de redução 

de danos. 

Ferramentas metodológicas. Usado computador, som, discussão do tema 

proposto. 

Avaliação: O grupo traz na discussão os danos que as drogas causaram a eles, 

principalmente em questões emocionais. Usuário JB.1390 relata os problemas 

de má circulação, e hipertensão devido ao uso de drogas. Usuário JB.1411 relata 

o câncer que teve devido ao uso excessivo de álcool e a consequência foi uma 

incontinência urinária que trouxe muito sofrimento para ele. Eles afirmaram ser 

o álcool a droga que mais traz danos à saúde.  

 

Data: 22/06/15 



 

                                                                                                                                                  

 

Atividade realizada: Neste grupo foi trabalhado um questionamento sobre o 

tema: “Os danos causados pelas drogas na vida dos usuários e em sua saúde”. 

Tendo sido o questionário voltado para o tratamento e como lidar com os 

sofrimentos psicológicos em decorrência dele. A proposta era que cada um 

pudesse preencher o questionário e trazer seus pontos fracos no grande grupo, 

para debates e sugestões de como melhorar essa situação.   

 Objetivo: provocar uma reflexão sobre a importância de mudar essa situação e 

onde procurar cuidados de saúde. Colocar em um papel, descrever suas aflições 

e consequências que essas drogas trouxeram para eles e a saúde deles, com 

objetivo de conscientização e evitar novamente essas situações. 

Ferramentas metodológicas: Texto utilizado da Revista Falando sobre drogas 

(Políticas sobre drogas). Foi usado o seguinte material didático: Lápis, papel, 

borracha. Visando a exposição dos seus pensamentos, discussões, debates e 

estratégias no grande grupo. Formação de uma roda de conversa.  

Avaliação: Na discussão eles puderam expor o que escreveram, os usuários 

relataram principalmente as perdas afetivas de suas famílias, de seus empregos 

e da autoconfiança e da perda da confiança por seus familiares para com eles. 

O usuário JB.1329 expôs: “Tudo que a droga é uma fuga”, e que isso só trouxe 

para ele e sua saúde danos respiratórios, pelos quais, vem sofrendo muito com 

isso. Outro usuário fez um desenho com o desejo de deixar a droga e de retornar 

para sua casa e sua cidade. Usuário JB.1035 disse que as drogas só trouxeram 

prejuízos e danos para ele e sua saúde a qual ele perdeu e principalmente a 

dificuldade de ir atrás de tratamento com relação ao Álcool. Ao refletimos juntos 

podemos ver que para tudo isso eles podem fazer escolhas e mudanças 

diferentes para vida e para sua saúde, fazendo coisas simples como ir à praia e 

tomar uma água de coco com sua família ou cinema, e que isso também dá muito 

prazer, melhora a qualidade de vida deles e a relação com suas famílias. 

 

Data: 29/06/15 

Atividade realizada: Tratar com os grupos sobre as DST´s. e principalmente 

esclarecer o que é Sífilis. Sensibiliza-los sobre o tema e como prevenir essa 



 

                                                                                                                                                  

 

doença através do método mais eficaz de prevenção contra as DST`s a 

Camisinha. 

Objetivo: Apresentação do livro sobre DST`s Sífilis do caderno da atenção em 

saúde do ministério da saúde. O mesmo possui texto com imagens ilustrativas e 

histórias de pessoas que apresentam as doenças e como fazer os tratamentos 

das mesmas. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários mostraram-se bem interessados diante das ilustrações 

e das histórias trazidas sobre a doença no caderno. Eles puderam tirar suas 

dúvidas sobre a DST/SÌFILIS principalmente sobre contágio e tratamento. 

Relatam que a dificuldade maior deles é na verdade o tratamento com injeções 

de Benzetacil, que doem bastante. E que eles preferem uso da camisinha. 

Apesar de dizerem que as vezes, na hora da loucura e por estarem sob o efeito 

das drogas, acabam não usando e depois é que vem a consciência pesada. E 

que a doença que eles mais temem é a AIDS. Na discussão foi esclarecido que 

todas são doenças, que tem tratamento e no caso da sífilis tem cura se eles 

realizarem o tratamento completo. Mesmo que este doa bastante, essa doença 

também causa muitas mortes devido ao abandono e falta de cuidados dos 

usuários. 

 

OFICINAS 

 

Oficina: Culinária 

 

Data: 02/06/2015 

Atividade Realizada: pão doce de coco com aroma de limão. 

Objetivo: proporcionar conhecimento ao usuário, de forma que ele possa 

aprender a ter postura profissional. 

Ferramentas Metodológicas: leitura da receita, acompanhamento do preparo, 

utensílios de cozinha e ingredientes. 

Avaliação: todos tiveram uma boa participação. 

Data: 09/06/2015 



 

                                                                                                                                                  

 

Atividade Realizada: torta salgada de presunto com queijo e torta de limão. 

Objetivo: fazer com que o usuário aprenda o preparo de receitas básicas e 

comerciais. 

Ferramentas Metodológicas: leitura da receita, acompanhamento do preparo, 

utensílios de cozinha e ingredientes. 

Avaliação: a oficina aconteceu de forma bastante positiva, com participação 

ativa dos usuários. 

 

Data: 16/06/2015 

Atividade Realizada: bolo de milho, bolo de mandioca e bolo pé-de-moleque. 

Objetivo: proporcionar ao usuário o conhecimento da culinária junina. 

Ferramentas Metodológicas: leitura da receita, acompanhamento do preparo, 

utensílios de cozinha e ingredientes. 

Avaliação: todos tiveram uma boa participação e empolgação com a 

oportunidade de preparar as comidas que foram servidas na festa do programa. 

 

Data: 30/06/2015 

Atividade Realizada: Pão doce de coco e torta salgada de queijo com 

calabresa. 

Objetivo: fazer com que o usuário ative a sensibilidade de aprender a preparar 

pratos visando o conhecimento técnico e profissional. 

Ferramentas Metodológicas: leitura da receita, acompanhamento do preparo, 

utensílios de cozinha e ingredientes. 

Avaliação: todos tiveram participação significativa e bom desenvolvimento das 

habilidades necessárias para manusear alimentos. 

 

Oficina: Jogos e Brincadeiras 

 

Data: 03/06/2015     

Atividade realizada: barra bandeira, futebol. 

Objetivo: exercitar o corpo a mente e reviver as brincadeiras de criança. 



 

                                                                                                                                                  

 

Ferramentas metodológicas: a utilização do espaço livre como a praia, bastão, 

bambolê, corda e cone assim desenvolvendo a brincadeira. 

Avaliação: podemos perceber que os usuários gostaram da atividade afirmando 

que é uma forma positiva de relaxamento e descontração. 

 

Data: 07/06/2015 

Atividade realizada: percussão 

Objetivo: ensaiar para o nosso São João. 

Ferramentas metodológicas: a utilização dos instrumentos, som, microfone.  

Avaliação: a atividade foi bem aceita pelos participantes, assim conseguimos 

criar um repertório para tocar na festa junina do programa.  

 

Data: 15/06/2015 

Atividade realizada: ensaio do grupo musical 

Objetivo: familiarizar-se com o repertório musical com a prática do ritmo baião 

e do xote. 

Ferramentas metodológicas: instrumentos de percussão   

Avaliação: os participantes estavam eufóricos de alegria cantando e tocando, 

momento positivo.  

 

Oficina: Teatro 

Data: 03/07/2015 

Atividade Realizada: Jogos de memorização  

Objetivo: Estimular a memorização através da leitura e assim facilitando no 

processo de aprendizado e evolução do usuário em seu dia á dia. 

Ferramentas metodológicas: Livros e os usuários. 

Avaliação: A participação dos usuários foi positiva, tivemos grande contribuição 

e desenvolvimento na leitura e dinâmicas.  

 

Data: 10/07/2015 

Atividade Realizada: Artesanato mandala 

Objetivo: Estimular a concentração através de atividades manuais e a produção 



 

                                                                                                                                                  

 

Ferramentas metodológicas: Linha, palito de churrasco e cola de tecido. 

Avaliação: Todos os usuários participaram da produção, inclusive realizaram 

atividade em outros momentos alternativos. 

 

Data: 17/07/2015 

Atividade Realizada: Esquete teatral com uma musica  

Objetivo: Proporcionar momento de criação pedagógica de uma peça teatral de 

pequena duração em cima de uma música, a atividade também tem como 

objetivo proporcionar interação e descontração, estimular a apresentação e a 

desenvoltura na frente do publico.  

Ferramentas metodológicas: Som, CD e o próprio sujeito 

Avaliação: A criação de um produto artístico 

 

Data: 23/07/15 

Atividade Realizada: continuidade da esquete teatral com uma música  

Objetivo: Proporcionar momento de criação pedagógica de uma peça teatral de 

pequena duração em cima de uma música, a atividade também tem como 

objetivo proporcionar interação e descontração, estimular a apresentação e a 

desenvoltura na frente do publico.  

Ferramentas metodológicas: Som, CD e o próprio sujeito. 

Avaliação: Apresentação artística do produto.  

 

 

 

 

 

Oficina: Arte 

Facilitadora: Vera Lúcia 

 

Data:03/06/2015 

Atividade Realizada: Confecção da Sanfona 

Objetivo: Produzir objetos que lembre os festejos juninos. 



 

                                                                                                                                                  

 

Ferramentas Metodológicas: Caixa de papelão, papel laminado, tesoura, cola 

e E.V.A 

Avaliação: Através da produção, os usuários compreenderam o objetivo da 

atividade de forma positiva e puderam confeccionar outros tipos de objetos, além 

de estimular a criatividade de cada um e interação do coletivo, contribuindo com 

o Grupo Próximo Passo. 

 

Data : 13/06/2015 

Atividade Realizada: confecção de balões, bandeirinhas, correntes, painel e 

lamparinas para o São João . 

Objetivo: Compreender e apreciar as diversas manifestações culturais, 

proporcionado aos usuários interação e confecção para organização do espaço. 

Ferramentas Metodológicas: cartolinas guache, revistas, TNT, tesoura, cola, 

etc. 

Avaliação: Momento de descontração, os usuários avaliaram de forma positiva, 

expressaram suas habilidades e manuseio de algumas ferramentas. 

 

 

Gruposrealizados Quantitativo mensal  

Qualidade de Vida 05 

Redução de Danos 03 

PróximoPasso 03 

DireitosSociais 04 

GrupoFamília 04 

Grupo Boa Noite 15 

GurpoEducação 05 

Total de grupos 39 

 

 

Oficinasrealizados Quantitativo Mensal  

Oficina de Culinária 04 – 16hs 

Oficina de Jogos e 
Brincadeiras 

03 – 3hs 

Oficina de Teatro 04 – 4hs 

Oficina de Arte 02 – 2hs 

Total de Oficinas 13 – 26h 

 



 

                                                                                                                                                  

 

 

5. ANÁLISE QUALITATIVADAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

 

5.1 Família 

 

Observamos a presença dos familiares no espaço, dias de semana e finais de 

semana, o que possibilita os atendimentos entre usuário e família, onde podem 

dividir suas dificuldades e angustias.  

 

As sensibilizações com as famílias continuam sendo realizadas para que 

possamos dar continuidade a boa presença e de qualidade.  

 

5.2 Saúde  

 

Criar estratégias para que os usuários possam dar continuidade ao processo de 

cuidado com a saúde; 

 

A presença da pesquisa da FIOCRUZ, ajuda no diagnóstico de doenças como a 

TB, HIV/ AIDS. 

 

Durante o mês de Junho foram realizadas as atividades do Bom Dia e do 

Despertar, um momento rápido junto à equipe do espaço, com dinâmicas 

interativas, músicas e textos, com a finalidade de refletir a respeito da dinâmica 

da casa, avaliando os momentos positivos, os incômodos, o dia a dia dos 

usuários na casa e fora espaço. 

 

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

um grupo de informação e conhecimentos sobre as práticas de saúde e 

qualidade de vida. E principalmente saber onde buscar esses atendimentos e 

fazer valer os direitos dos usuários do SUS. 

 



 

                                                                                                                                                  

 

O objetivo dos grupos foi conscientizar e orientar sobre os cuidados que o 

usuário precisa ter com sua saúde. Trazer conhecimento sobre os temas que 

foram apresentados, visando a prevenção e proteção de tratamento para 

dependência química, diminuir o adoecimento do indivíduo, com qual o usuário 

possa criar suas estratégias de redução de danos, bem como, aprender a lidar 

com questões do dia a dia no cuidado consigo mesmo e com o próximo, 

respeitando a opinião dos outros participantes do grupo. Usando o pensamento 

de uma maneira criativa com estratégias na resposta e rapidez. Assim os 

usuários puderam exercitar-se fisicamente e mentalmente.  

 

Foram realizados encaminhamentos à UBS Galba Matos de usuários para abrir 

prontuário, fazer o cartão vacinal e atualização dos esquemas para aqueles que 

já possuíam o cartão. 

 

Todos os dias pela manhã, ao chegar no apoio, realizo administração de 

medicações aos usuários JB.1390, CR.000 (Cadastro não encaminhado pelo 

Centro de Acolhimento e Apoio Caruaru), JB.1422, JB.1411, JB.1277, JB.998, 

RC.01.1107 e RC.01.1166, conforme as prescrições médicas. 

 

A usuária JB.1422 que foi trazida pelo Consultório na Rua do Recife, apresentou 

muitas dores, segundo a usuária, no rim e estômago, cefaleia, insônia, desde 

que chegou ao espaço, então entrei em contato com equipe do Recife e eles 

vieram buscá-la para uma avaliação médica, eles relataram que tem alguns 

exames de Ana, mas que estão esperando a marcação pela regulação, porque 

são exames complexos e não se conseguem assim tão rápido. Mas a equipe se 

comprometeu em acompanhar essa usuária nos seus cuidados de saúde. 

 

Articulado com a equipe do CTA (Luciana | Psicóloga) sobre o atendimento a 

usuária RC.01.1166,que apresentava o estágio agudo da Sífilis dermatológica 

por todo o corpo. Então Luciana orientou que usuária fosse na segunda-feira dia 

29, para atendimento com o médico Dr. Francisco. Entrei em contato com CTA 



 

                                                                                                                                                  

 

fui informada que ele atendeu e encaminhou RC.01.1166,  para Instituto do 

fígado no H. Oswaldo Cruz. 

O usuário JB.400 vem sendo acompanhado pelo apoio, em razão de cuidados 

devido ao uso de drogas e vulnerabilidade social. Também fui com JB.400 na 

consulta no UBS Galba Matos com a Dra. Huguette, no dia 16, para conversar 

com ela sobre o caso e pegar o encaminhamento para o IMIP, onde ele dará 

início a reabilitação e assim conseguir sua prótese. No dia 19/06/15 fui ao (IMIP), 

para conversar com serviço social do setor de Reabilitação e Fisioterapia. O 

usuário tem o membro inferior direito amputado devido a um câncer causado por 

uma bactéria, que aconteceu em 2013.  Nesse dia conseguimos fazer o cartão 

do IMIP e agendar sua primeira avaliação com a fisioterapia para o dia 14/07/15. 

 

Neste mesmo dia também acompanhei o usuário CB.04 para o apoio Recife. 

Onde precisou ser encaminhado devido aos riscos na área de Jaboatão.  

Principalmente próximo ao espaço, para proteção do usuário a equipe o 

encaminhou para Recife. 

 

Entrei em contato com Eliezer do Hospital Policlínica Jaboatão Prazeres. 

(Ambulatório). Para articular uma consulta para a Usuária JB.841, a mesma vem 

apresentando dificuldades para enxergar letras pequenas e dores nos olhos 

devido ao esforço. Ela foi encaminhada e já agendou essa avaliação com 

oculista. Também articulei uma marcação de uma USG obstétrica para usuária 

JB.1380 que está gestante de mais ou menos seis meses e ainda não realizou 

nenhuma USG. Conseguimos essa avaliação para o dia 16/06/15 com Dr. Júlio. 

Na terça feira JB.1380 relata que fez a USG e o seu bebe será um menino e que 

está tudo bem com ele. Também foi articulado com equipe do Intensivo Mulher 

a acolhida à JB.1380. 

 

Entrei em contato com UBS Galba Matos, para articular uma consulta para 

usuária JB.380 com a Dra. Tereza médica (Obstetra) da unidade saúde para o 

dia 08/07/15. A mesma encontra-se gestante de 07 meses, e não deu 

continuidade ao pré-natal. 



 

                                                                                                                                                  

 

 

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 para 

cada usuário. 

 

Foram realizadas ainda neste mês articulações com redes sócio-assistenciais, 

com a Secretaria de Saúde de Jaboatão e articulação com PNI de Jaboatão para 

aplicar algumas vacinas nos usuários. Mas a coordenadora do PNI (Sra. Jocieida 

Carvalho) pediu para articular a vinda deles ao apoio para vacinação dos 

usuários assim que Ministério da Saúde liberasse as vacinas da Gripe, dessa 

forma, eles iriam e fariam uma campanha só. Ainda continuamos no aguardo do 

agendamento do dia que a equipe virá ao apoio, para fazer as vacinas. Ainda 

estamos aguardando a vinda das vacinas ao apoio Jaboatão. 

 

Realizados encaminhamentos e articuladas consultas para alguns usuários no 

Caps–ad, encaminhamentos também foram realizados para o CTA (Centro de 

testagem e acolhimento), ESF/UBS para avaliação clínica, ginecológica e 

odontológica, para pegar medicações de alguns usuários na farmácia da unidade 

e articular com equipe do posto, atendimentos para alguns que necessitaram 

mais rapidamente de uma avaliação médica. Realizados encaminhamentos à 

UPA. Sendo realizadas como rotina diária do serviço, além de realizar triagens 

e acolhimentos aos novos usuários, bem como às retriagens, escutas e 

atendimentos diários de qualidade de vida. Foram administradas diariamente 

medicações prescritas com receitas médicas dos usuários do serviço, e também 

administradas para alguns usuários que chegam ao serviço apresentando 

cefaleia, odontalgia, pirose e outros. Essas medicações são administradas com 

a realização da reposição semanal das medicações. É importante destacar que 

com a continuação dos sintomas a equipe faz os devidos encaminhamentos para 

as unidades de saúde de acordo com as demandas. 

 



 

                                                                                                                                                  

 

Participei de Reuniões com a supervisão, com a coordenação e da Assembleia 

com os usuários. 

 

5.3 Inserção Sócio Produtiva 

 

-Divulgação e encaminhamento para cursos profissionalizantes; 

-Construção do currículo; 

-Encaminhamento para Agencia de Trabalho e mercado informal; 

-Semanalmente acontecem, como temas transversais, oficinas de arte, culinária 

e esportes. Sendo outra fonte de produtividade e trabalho. 

 

5.4 Cultura, Esporte e Lazer 

 

As atividades internas e externas estão sendo bem produtivas para o 

desenvolvimento cognitivo e intelectual dos usuários, podendo se perceber uma 

grande participação ativa nas atividades culturais, artistas e esportivas. 

 

- Promover nas oficinas, o estímulo e acesso aos esportes, artes e lazer;  

-A equipe também vem investindo na organização de passeios e atividades 

lúdicas e diferenciadas nos finais de semana, atividades externas ao serviço, 

proporcionando aos usuários a experiência de vivenciar novos espaços sociais, 

como estimular a cultura, o conhecimento e novas formas de sentir prazer;  

- O bom dia vem sendo realizado com música, trazidas e tocadas pelos usuários. 

 

 

5.5 Educação 

 

- Semanalmente acontecem, como temas transversais, oficinas de arte e 

culinária; 

-Encaminhamento para o EJA, Escolas e Centro da Juventude; 

-Orientação pedagógica nos grupos e oficinas; 

-Desenvolvimento nos grupos sobre os direitos sociais e a cidadania.  



 

                                                                                                                                                  

 

 

Colocando a educação enquanto direito social, que não é garantido em sua 

totalidade, dessa forma, favorecendo a marginalização de parte dessa 

população. 

 

5.6 Assistência Social 

 

Neste mês de junho trabalhamos fortemente com os usuários sobre o respeito, 

a educação, as atitudes de criminalidade em torno e dentro do espaço, o uso de 

drogas dentro do espaço, também sobre a Lei Maria da Penha, políticas sobre 

drogas, o São João foi facilitado enquanto meio de sociabilidade e cultura de 

nossa região, bem como, a importância do Programa em suas vidas. As 

temáticas referidas passaram a ser trabalhadas em nossos grupos no Bom dia 

e no Despertar, ressaltando essas questões como aspectos primordiais ao 

convívio social, trazendo uma reflexão sobre os conceitos que cada usuário 

possui, e os desdobramentos que tem para a vida, sejam dentro deste espaço 

ou na sociedade, realizamos avaliação do que foi planejado e executado para 

aquele dia, e se estimulou o grupo a refletir sobre como estão se percebendo na 

realização dos projetos individuais/coletivos.  

 

As questões de criminalidade em torno e dentro da casa foram bastante 

reforçadas, onde foram facilitadas reflexões em relação aos impactos que isso 

pode vir a causar no Programa e a resistência da comunidade em relação ao 

espaço. Foi trabalhada também a importância que existe no cumprimento do 

contrato de convivência para estabelecer uma relação tranquila neste local. 

 

Podemos destacar também a escuta diferenciada que nos proporciona um olhar 

amplo na individualidade de cada usuário, relacionado às suas ações e 

comportamentos no processo de cuidado. 

 

Recebemos a visita de estudantes de Psicologia da Faculdade dos Guararapes- 

FG para participar de algumas atividades do serviço, onde os mesmos 



 

                                                                                                                                                  

 

participaram do Grupo Próximo Passo. 

 

Foi construída a ornamentação do espaço para o São João, tendo a contribuição 

dos usuários através das oficinas, onde a potencialidade e criatividade dos 

usuários podem ser desenvolvidas. 

 

5.7 Avanços e Desafios 

 

Avanços 

 Reavaliação e início de reestruturação de instrumental- PIA. Realizado em 

equipe, núcleo Jaboatão. 

 Núcleo Jaboatão cada vez mais unido e coeso. 

 A expansão e o reconhecimento da efetividade do Programa Atitude, pelo 

Governo de Pernambuco, com a implantação de novos equipamentos no 

interior do Estado e a inovação de um equipamento voltado para a criança 

e o adolescente. 

 Participação de entrevista com alunas de Psicologia da Faculdade 

Guararapes, sobre o fazer do Técnico Social em Psicologia, no contexto 

do Programa Atitude. 

 Potencializamos o diálogo entre os núcleos do ATITUDE, para que o 

acompanhamento dos usuários seja cada vez mais singularizado, por 

exemplo, acolhemos e encaminhamos usuários de outros núcleos, por 

motivos variados. 

 O estudo de caso de quem seria o perfil do usuário do ATITUDE e para 

quem serviria o equipamento, dessa forma, realizando e acessando as 

redes de assistência, através de encaminhamentos e parcerias, como o 

Centro POP e o Conselho Tutelar. 

 Reavaliação dos cuidados aos usuários, através de rodízios na frequência 

no Centro, para que desta forma, todos os usuários fossem 

contemplados. 

 Trabalho intensificado, nos grupos, bom dia e rodas de conversa sobre os 

atos de vandalismo ao ATITUDE e as formas violentas de expressão.  



 

                                                                                                                                                  

 

 Os atos de vandalismo ao CAA, que também trouxe para a equipe, a 

reflexão sobre nossa atuação e vínculo com os usuários. Fato que, por 

sua vez, revelou, no contraponto, a compreensão, a crítica, a 

solidariedade, a ajuda, a revolta e principalmente, a necessidade de 

diferenciação por parte de outros usuários; 

 A presença de alguns familiares na festa Junina do Apoio e Intensivo 

Jaboatão, ajudando no processo de cuidado do usuário e fortalecendo o 

vínculo familiar. 

 Sensibilização para os usuários acessar a rede SUS (CAPS-AD), SUAS 

e demais política setoriais, na perspectiva de garantia de seus direitos; 

 Discussão de estratégias para que nossos usuários possam dar 

continuidade ao processo de cuidado; 

 Nos finais de semana alguns usuários realizam atividades de corte de 

cabelo entre eles, a equipe proporciona o “dia da beleza’’ para eles 

obterem um momento diferenciado”. 

 Sensibilização dos usuários no processo do contrato/acordo de 

Convivência do serviço; 

 Realização do passeio pro Alto da sé, proporcionando atividades de lazer 

e um momento diferenciado de forma positiva para os usuários; 

 Realização de visita domiciliar com o objetivo de fortalecer o vínculo 

familiar em conjunto com o ATITUDE nas Ruas; 

 Reuniões dos técnicos proporcionando um maior diálogo para discussões 

dos processos de trabalho; 

 Efetivamos o trabalho corpo a corpo através das intervenções individuais 

junto aos usuários, potencializando a construção individual (PIA), 

 Compreender a conjuntura política atual do nosso país e suas interseções 

com o fenômeno da violência e criminalidade, pois reflete diretamente na 

vida do público atendido pelo Programa. 

 

Desafios 

 Necessidade de ter mais vagas no pernoite, devido ao crescimento desta 



 

                                                                                                                                                  

 

demanda. 

 Lidar com ameaças e vandalismo, à equipe e ao serviço, como ameaças 

de agressão ao profissional, bomba junina jogada no toldo, pedras 

arremessadas e a vulnerabilidade da casa, como os portões de metal que 

foram derrubados e o fio da rede elétrica, que foi cortado, pelo lado de 

fora da casa. Fato que ocasionou falta de energia por quase 2 horas e 

perda da linha do telefone fixo e internet. 

 O crescente público de perfil alcoolista no serviço, que nos faz repensar 

a nossa prática e criar estratégias para esse cuidado, que existe na nossa 

realidade. 

 Criar estratégias para que os usuários possam dar continuidade ao seu 

processo de cuidado, pois a maioria deles vive em situação de rua e 

muitas vezes não conseguem se organizar minimamente. 

 Dificuldade na participação de alguns usuários nas atividades propostas 

no serviço, pois alguns deles são diaristas e relatam que não estão 

dispostos a participar, pois chegam cansados da rua e preferem dormir; 

 A baixa escolaridade sendo um dificultador no processo de inserção em 

cursos e retorno ao mercado de trabalho; 

 A estrutura da casa ainda dificulta bastante os processos de trabalho, a 

casa é bastante quente; 

 Armários insuficientes para arquivar os prontuários; para acomodação 

dos usuários, estando superlotado. 

 Falta de data show, utilizamos apenas um para o Apoio e o Intensivo. 

 Necessidade de notebook, utilizávamos o aparelho do ATITUDE nas 

Ruas, mas se encontra indisponível, dificultando realização dos grupos 

quando é necessário a exposição de vídeos; 

 

 

6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

 

6.1 Atendimento individual 

 



 

                                                                                                                                                  

 

Seguem algumas considerações acerca de casos acompanhados pelas equipes 

e que merecem algumas pontuações. 

 

A usuária JB.1214 / ANR.JB.117, foi abordada pela equipe quando estava na 

Praça do Jordão Baixo, junto do grupo que é acompanhado, estava sob efeito, 

bastante inquieta, porém conseguiu-se manter um diálogo com a mesma, após 

escuta foi encaminhada e deslocada ao Apoio, para avaliação e triagem, ficando 

na modalidade diarista. Durante o período em que frequentou o espaço foi 

evoluindo positivamente, pois sempre que chegava ao Apoio estava sob efeito e 

por muitas vezes comportava-se de maneira agressiva, transgressora do acordo 

de convivência, porém seu comportamento foi modificando-se, chegando a não 

frequentar mais o espaço. Sempre que a equipe estava na rua a encontrava era 

perceptível sua evolução, pois já não ficava mais na rua, como de costume, 

retornando para sua residência todos os dias quando estava em uso. Atualmente 

a Usuária não faz mais uso de nenhuma substância psicoativa, com seus 

vínculos fragilizados fortalecidos e trabalhando no mercado formal. 

 

Já no bairro do Curado, destacamos o acompanhamento realizado com a usuária 

JB. 380. A usuária encontrava-se gestante, sem realizar consultas médicas, e 

realizando uso intenso com seu companheiro em sua residência. Possui o perfil 

de uma pessoa bastante intolerante e de difícil vinculação com integrantes novos 

da equipe. Dessa forma, inicialmente a equipe buscou criar um bom vínculo com 

a usuária, de modo a possibilitar a efetividade das intervenções. Assim, após 

esta fase, buscamos por diversas vezes sensibiliza-la para que a mesma 

seguisse os encaminhamentos dados, como a retirada de sua documentação, e 

principalmente a realização de exames de pré-natal, porém apresentava-se 

bastante resistente às intervenções da equipe. Entretanto, após um período, a 

usuária e seu companheiro receberam ameaça devido a furtos realizados na 

comunidade, e dessa forma, ambos compareceram ao Centro de Apoio e 

Acolhimento, onde foram admitidos na modalidade pernoite devido ao estado de 

saúde da usuária, que se encontra nos momentos finais da gestação, bem como 

a situação de vulnerabilidade dos mesmos. 



 

                                                                                                                                                  

 

 

Destacamos, por fim, o caso da usuária JB.ANR3. A usuária vem sendo 

acompanhada pela equipe desde 29/01/14. Durante seu processo, passou por 

um período de intensa debilidade clínica devido à complicações do HIV e da 

instalação de doenças oportunistas. A equipe esteve fazendo o seu 

acompanhamento e as visitas de acordo com as condições da usuária. 

Atualmente, a usuária encontra-se novamente vivendo com seu pai e em 

processo de recuperação física. No que se refere ao uso de substâncias 

psicoativas, relata que atualmente não faz uso; mantém o uso apenas do tabaco 

e temos falado de redução de danos em relação a este uso. Quanto à dinâmica 

familiar, percebemos uma relação positiva entre a usuária e seu pai (maior 

referência parental da mesma). Devido a melhora do quadro, a equipe passou a 

acompanhar a usuária apenas quinzenalmente com o objetivo de manutenção. 

 

6.2 Abordagem nas ruas 

 

Durante todo o mês as equipes se fizeram presentes no território realizando sua 

principal atividade (as abordagens e acompanhamentos na rua). Manteve-se o 

diálogo sobre as estratégias de redução de danos e realizando os 

encaminhamentos de praxe (para serviços de saúde, retirada de documentação, 

encaminhamentos para realização de CADÚNICO do CRAS, etc.).  

 

Mantiveram-se as práticas de panfletagem, grupos de discussão, além de 

referenciar usuários acompanhados na rua para a Unidade de Apoio.  

 

6.3 Mapeamento do território 

 

Focando no reconhecimento do território e identificação de equipamentos para 

possíveis articulações, locais com necessidades de ações e intensificação das 

intervenções das equipes, os mapeamentos foram realizados nas seguintes 

localidades: Cajueiro Seco, Guararapes, Boa Viagem, Barra de Jangada, Jardim 

Prazeres, Afogados (Vila São Miguel), Piedade, Massangana e Ibura. 



 

                                                                                                                                                  

 

 

 

6.4 Articulação com a rede 

 

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

demais organizações, as equipe mantiveram diálogos com diversos 

equipamentos da Rede. Entre elas: USF (Unidade de saúde da família) das 

comunidades de Jardim Prazeres, UBS (Unidade Básica de Saúde) Odorico 

Mendes, da comunidade de Muribeca, Estação Governo Presente (Afogados), 

CRAS (Cajueiro Seco, Curado, Socorro, Cavaleiro, Lídia Queiroz), Coordenação 

de Políticas Sobre Drogas de Vitória de Santo Antão, Conselho Tutelar 

(Curado). 

 

Estas articulações tiveram objetivos diversos, tais como a garantia de direitos 

sociais dos usuários, esclarecimentos acerca dos serviços prestados pelo 

ATITUDE e os demais equipamentos, além de pactuar ações. 

 

No tocante às reuniões, participou-se de reunião com a Coordenadoria de 

Políticas Sobre Drogas de Vitória (03/06), com o objetivo de auxiliar na 

organização das atividades de tal coordenadoria. No dia 18/06, participação na 

Reunião de Rede da Regional 4 (Curado), em que esteve presente o Conselho 

Tutelar, Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social e CRAS. No dia 29/06, 

reunião com o objetivo de discutir a elaboração de plano de intervenção na 

Escola Alberto Luiz Russo, localizada no bairro de Jardim Muribeca, em que 

estiveram presentes diversos atores, como Gerência de Política Sobre Drogas, 

Educação, CAPS ADI, CRAS, CREAS, dentre outros. No dia 30/06, reunião com 

o Conselho Tutelar Jaboatão para discussão de casos. 

 

No dia 02/06, participação no 1º Fórum Sobre População de Rua, promovido 

pelo Centro Pop de Vitória de Santo Antão. No 11/06 participação no Fórum 

Metropolitano sobre População em Situação de Rua, realizada no DGTEC, 



 

                                                                                                                                                  

 

contando com a presença de várias entidades governamentais e não 

governamentais, incluindo uma participação maior de moradores de rua. 

 

No dia 25/06 tivemos uma reunião com Hilary, uma doutoranda canadense que 

trabalha com crianças e adultos em situação de vulnerabilidade social através 

da capoeira e do Hip-Hop. No dia 26 foi realizada uma reunião na SERES-PE 

com objetivo de alinhar nossa atuação na Colônia Penal Feminina do Bom 

Pastor. 

 

6.5 Palestras/seminários 

 

Neste mês as equipes de rua realizaram palestras em espaços diversos e com 

objetivos variados. Abaixo segue um relato sucinto destas atividades. 

 

Palestras realizadas na Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima (12/06), no 

bairro de Afogados. Diálogo realizado com duas turmas de alunos do 9º e 8º ano 

do ensino fundamental; na Escola Alfredo Tenório (16/06), no bairro de 

Cavaleiro, para as turmas do turno da tarde; no Conselho Tutelar (17/06) para 

os conselheiros tutelares; CRAS de Cajueiro Seco (22/06), direcionado aos 

beneficiários do Programa Bolsa Família. Tais atividades tiveram por objetivo 

abordar a temática da droga e o funcionamento do Programa ATITUDE.  

 

Algumas palestras programadas não se efetivaram. No dia 29/06 a palestra 

agendada no CREAS de Moreno não aconteceu devido aos grandes acúmulos 

de água, em consequência da chuva, impossibilitando a população de 

comparecer. Assim como no dia 30/06, com a palestra agendada no CRAS 

Socorro. 

 

Em comemoração a Semana de Prevenção de Políticas Públicas sobre Drogas, 

foi realizada palestras no Segundo Comando Aéreo Regional – II COMAR, 

abrangendo o Hospital da Aeronáutica (29/06) e o Batalhão de Infantaria da 

Aeronáutica Especial Regional do Recife (30/06), ficando mais duas palestras 



 

                                                                                                                                                  

 

agendadas para a realização do inicio do mês seguinte. Esta ação foi solicitada 

e organizada pela equipe do NUSECO-RF (Núcleo de Serviço Social de Recife). 

Ainda nesta perspectiva, no dia 16/06 estivemos presentes numa roda de 

capoeira na Associação dos Moradores da UR 11 (no Ibura) e no dia 18 do 

mesmo mês realizamos uma ação de impacto que contou com uma roda de 

capoeira e de samba no viaduto de Prazeres onde estiveram presentes diversos 

grupos convidados, sendo a nossa parceria principal com o Grupo Capoeira 

Brasil. 

 

 

6.6 Oficinas educativas 

 

Em relação à execução de Oficinas, realizou-se oficina socioeducativa no dia 

12/06 na Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima, direcionada aos alunos do 

7º ano do Ensino Fundamental, em Afogados. 

 

No período da Semana de Prevenção de Políticas Públicas sobre Drogas, 

que compreendeu o período de 16/06 a 25/06, as equipes da Rua realizaram a 

Divulgação do Programa ATITUDE, focando a informação e a sensibilização 

da população abordada quanto ao assunto. Com este intuito, realizou-se no dia 

17/06 uma Oficina Socioeducativa no CRAS Curado de imã de geladeira, 

buscando abarcar a temática da família. 

 

6.7 Ações Integradas de Impacto  

 

No 19/05 as equipes da Rua realizaram uma Ação Integrada de Impacto na 

Pracinha de Boa Viagem, levando informações sobre o contexto das drogas de 

forma lúdicas, utilizando da percussão, da ciranda e da distribuição de panfletos 

a população local.   

 

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 



 

                                                                                                                                                  

 

No mês de junho iniciamos com a equipe técnica uma avaliação sobre a questão 

do acolhimento e formas de atuação técnica. Temos notado que alguns usuários 

estão com falas repetidas com relação à violência. Trabalhamos nas reuniões 

técnicas essas posturas e até que ponto estamos contribuindo com essas falas 

permanentes. 

 

Continuamos com uma ótima articulação com o 6º Batalhão, policiais tem se feito 

presentes, contribuindo, assim, para a construção de parceria e de quebra de 

rótulos que são criados por algumas praticas erradas. Estamos diariamente 

trabalhando com os usuários a questão da violência e de praticas ilegais. 

 

As reuniões setoriais foram mantidas, no intuito de alinhar formas de atuação 

entre os diversos funcionários desta casa. De relevante valor, tais discussões 

vêm repercutindo em maior protagonismo profissional, fato que vem gerando 

maior propositura dos funcionários. 

 

No mês de Junho, a supervisora Laura Buarque, por motivos de doença na 

família, esteve ausente da unidade através de declaração médica, por metade 

do mês o que causou uma fragilidade no acompanhamento técnico. 

 

Esse mês estive mais presente com as equipes do plantão noturno e percebi 

algumas fragilidades em relação à condução técnica e falta de comunicação 

entre os plantões. A partir dessa percepção modifiquei a atual configuração do 

plantão, mudando o plantão de dois educadores. Após algumas semanas a 

equipe me trouxe um retorno positivo, onde conseguiram desmistificar o que 

pensavam sobre o outro colega e uma maior troca de conhecimento. 

 

É importante relatar que nas reuniões técnicas tem sido sempre pontuado a 

questão da nossa reorganização, referente à questão de economia. Pontuado 

também o pertencimento do profissional a executora. Foi percebido que é preciso 

criar estratégias para que a equipe se sinta pertencido à executora. Tal fato foi 



 

                                                                                                                                                  

 

conversado com a Coordenação de Núcleo e estamos avaliando algumas 

estratégias. 

 

Em 08/06 participei no IEDES de uma reunião com as coordenadoras de casa, 

de núcleo, coordenação técnica e coordenação administrativa aonde tratou-se 

de pontos referente à finanças. Tal reunião foi bastante positiva, pois nos trouxe 

total clareza sobre questões financeiras do Programa. 

 

Em 09-06 participei do colegiado no CEPAD, aonde pudemos discutir sobre o 

instrumental do PIA. Tal reunião além das pessoas de costume participaram as 

supervisoras e Rafael West. Foi tirado como encaminhamento que as 

supervisoras se reuniriam para compilar tudo que foi discutido a partir da 

apresentação dos PIA’s que são utilizados nos serviços e elaborar um 

instrumental que será utilizado em todos os núcleos. 

 

A partir da reunião ocorrida em 08-06, aconteceu no dia 10-06 no CAA uma 

reunião com a coordenadora do intensivo, esta coordenação e a coordenação 

de núcleo, objetivando revisitar as planilhas de custo e avaliar alguns gastos. 

 

Este mês contei com um suporte muito positivo da consultora Michele e a 

Coordenadora Técnica Renata. Tais profissionais me deram suporte na 

condução do caso da usuária DMN.  

 

No mês de junho foi cumprido o planejamento realizado com relação à semana 

nacional de Políticas sobre Drogas. Tais ações ocorreram dos territórios de 

Prazeres, Ibura, Jardim Prazeres, Barra de Jangada, Vitória, Cajueiro Seco e 

Boa viagem. Contudo não contamos com material para realizar tais ações. Avalio 

que tais ações poderiam causar mais impacto se fosse disponibilizado algum 

material gráfico referente à proposta. Tivemos dificuldade também com relação 

ao nosso material gráfico, contamos apenas com xérox de panfletos. 

 



 

                                                                                                                                                  

 

Recebemos através da Secretaria uma demanda de palestras a ser realizada na 

Guarnição da Aeronáutica deste Município. Tais palestras seriam voltadas 

também para a proposta da Semana Nacional de Políticas sobre drogas e seriam 

proferidas para soldados da guarnição citada. Organizamos as equipes do 

ATITUDE nas Ruas e proferiram-se as palestras solicitadas. A equipe da 

Guarnição foi muito acolhedora e as palestras foram muito bem aceitas pelo 

publico. 

 

No dia 15-06 foi realizada reunião com a Coordenadora técnica Renata, 

objetivando o alinhamento técnico. Dessa reunião agendamos um momento de 

capacitação com a equipe do Apoio que será no dia 08 de julho, com a temática 

“Acolhimento” e no dia 05 de agosto em local ainda não definido, momento de 

integração apoio-intensivo com a mesma temática. 

 

No dia 25-06 participei de reunião realizada no CEPAD. Tal reunião foi agendada 

pela Nutricionista Arícia, aonde nos apresentou novo formato de cardápio a ser 

servido em todos os núcleos.   

 

No dia 29-06 participei de reunião no IEDES. Abordado pauta como RH, custo, 

férias e avaliação. Foi tirado como encaminhamento o inicio de reuniões setoriais 

a começar com os motoristas dia 06 de julho às 14 horas no IEDES. 

 

Supervisão 

 

Tendo em vista as principais funções das supervisoras serem de planejar 

estratégias de desenvolvimento das ações, avaliar processos de intervenções e 

monitorar as atividades propostas para uma prática qualificada foi revisitado o 

instrumental do Planejamento Individual de Atendimento (PIA), primeiro junto 

com a equipe técnica e posterior com as demais supervisoras, foi realizada ainda 

estudo de casos, contatos com a rede socioassistencial municipal/estadual para 

articulação e encaminhamentos, intervenções pontuais com usuários e trabalho 



 

                                                                                                                                                  

 

para fortalecimento nas relações interpessoais dos profissionais, atividades 

estas desenvolvidas nas reuniões de turno e acompanhamento diário. 

 

Nessa perspectiva observamos que o Serviço Social deu continuidade ao 

trabalho qualificado nas intervenções individuais junto aos usuários, 

potencializando a construção dos Projetos Individuais de Atendimentos – PIA, 

realizando encaminhamentos técnicos para a rede SUS e SUAS, todos 

garantindo o direito e o exercício da cidadania,assim como realizadas 

articulações, encaminhamentos a Comunidade Terapêutica e núcleo do 

ATITUDE intensivo; no que se refere àpsicologia a violência e a criminalidade 

estiveram mais presente nas discussões dos grupos e nas intervenções 

individuais. A partir das reflexões, planejamos ações e estratégias focadas neste 

contexto. A prática dos atendimentos de orientação, intervenção e 

encaminhamentos dos cuidados com a saúde, foram os marcos no Setor de 

Qualidade de Vida. Vale salientar, que os três setores estiveram em diálogo 

constante, principalmente, no planejamento das ações e estudo de casos.  

 

Realizada reuniões de turno com a equipe, onde discutimos os casos mais 

emblemáticos, avaliamos os encaminhamentos, realizamos reflexão sobre 

nossas dificuldades diárias e também sobre alguns temas que nos ajudam a 

efetivar nosso trabalho. Esse mês, abordamos estratégias de como firmar limites 

com usuários de forma acolhedora, fazendo-os refletir sobre suas posturas 

dentro do serviço. 

 

Recebemos visita técnica da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e 

juventude, no dia 18 de junho, onde foi aplicado questionário abordando algumas 

questões do andamento no serviço. 

 

A equipe continua se apresentando disposta, participativa contribuindo para a 

melhora do Serviço. 

 

 



 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

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

NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 

 

DAT

A 

ATIVIDAD

E 

LOCA

L 

PARTICIPANTE

S 

PAUTA DA 

REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTO

S 

09 Reunião 
CEPA

D 

Coordenações 

técnicas de 

todos os 

núcleos, 

representantes 

das executoras e 

secretaria. 

Apresentaçã

o do 

instrumental 

PIA 

Elaborar PIA único 

para ser utilizado em 

todos os núcleos 

25 Reunião 
CEPA

D 

Coordenações 

técnicas de 

todos os 

núcleos, 

representantes 

das executoras e 

secretaria. 

Apresentaçã

o do novo 

cardápio 

Utilizar novo cardápio 

em todos os núcleos 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

03/06 
Reunião 
Técnica 

Centro de 
Acolhiment
o e Apoio 
Jaboatão 

26 

1) Pauta 
administrativa – 

processos diários 
da unidade; 

2) Discussão 
dos casos em 

acompanhamentos
. 

 

Direcionamento dos 
casos discutidos 



 

                                                                                                                                                  

 

10/06 
Reunião 
Técnica 

Centro de 
Acolhiment
o e Apoio 
Jaboatão 

21, contando com 
a participação da 
consultoria. 

1) Pauta 
administrativa – 

processos diários 
da unidade; 

2) Discussão 
dos casos em 

acompanhamentos. 
 

Direcionamento dos 
casos discutidos 

15/06 
Reunião 
Técnica 

Centro de 
Acolhiment
o e Apoio 
Jaboatão 

15 

1) Pauta 
administrativa – 

processos diários 
da unidade; 

2) Discussão 
dos casos em 

acompanhamentos. 
 

Direcionamento dos 
casos discutidos 

 
 
22/06 
 

Reunião 
Técnica 

Centro de 
Acolhiment
o e Apoio 
Jaboatão 

15 

1) Pauta 
administrativa – 

processos diários 
da unidade; 

2) Discussão 
dos casos em 

acompanhamentos. 
 

Direcionamento dos 
casos discutidos 

 

 

c. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 

DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCAL 
PARTICIPANTE
S 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENT
OS 

08 Reunião 
IEDES 
Escritóri
o Recife 

Coordenações 
técnicas e de 
núcleo dos 
núcleos de 
Jaboatão e 
Cabo 

Finanças 

Revisitar planilha de 
custo 

15 
Reunião 
 

VCR 

Coordenação 
dos núcleos 
Cabo e 
Jaboatão, 
coordenação 
técnica. 

Alinhamento 
técnico 

Momento integração 
com equipe 

29 Reunião 
IEDES 
Escritóri
o Recife 

Coordenação 
dos núcleos 
Cabo e 
Jaboatão, 
coordenação 
técnica. 

Pautas 
administrativ
as 

Inicio de reuniões 
setoriais 



 

                                                                                                                                                  

 

  

8.DESCRIÇÃOQUANTITATIVAGERALDASAÇÕESREALIZADASNOCENTR

ODEACOLHIMENTOEAPOIO 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 02 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 04 

REUNIÃO INTERSETORIAL 03 

ESTUDO DE CASO 24 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 07 

CONSULTORIA 02 

REUNIÃO COM A EXECUTORA 02 

TOTAL 44 

  

 

8.1. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / 

PERNOITES: 

  

  

 

9. DETALHAMENTOQUANTITATIVODOSDADOSDO CENTRO DE 

ACOLHIMENTOEAPOIO 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO  02 02  

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) 

52 142 21 



 

                                                                                                                                                  

 

 

 

TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 

17 67 83 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

03 08 11 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

7 0 7 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

OrientaçãoSexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

226 16 0 142 

Identidade de Gênero 

Travesti Transexual Total 

02 0 02 

  

AÇÕES 
META 
MÍNIM
A 

METAS 
EXECUTADAS 

Acolhimento dia (Total de atendimentos no 
mês) 

900 
atend. 
Mês 

1080 

Acolhimento Noturno (Pernoites Mês) 

450 
atend. 
Mês 
(15 por 
noite) 

522 

Sex

o 

Usuários por Sexo e Faixa Etária 

0a1

1 

12a1

7 

18a2

3 

24a2

9 

30a4

0 

41a5

9 

60emdian

te 

Nãoinforma

do 

Tot

al 

M 0 2 31 33 35 10 0 0 111 

F 0 0 12 9 6 4 0 0 31 

Tot

al 
0 2 43 42 41 14 0 0 142 



 

                                                                                                                                                  

 

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

 Cor/Raça Total 

Preta Branca Parda Amarela Indígena Não 

informado 142 

27 35 76 2 2 0 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

SituaçãoSocioeconômica Qtd 

SEM RENDA 106 

1/4 SALÁRIO MÍNIMO 10 

1/2 SALÁRIO MÍNIMO 3 

1 SALÁRIO MÍNIMO 15 

2 SALÁRIOS MÍNIMOS 5 

3 SALÁRIOS MÍNIMOS 1 

ACIMA DE 3 SALÁRIOS 

MÍNIMOS 
0 

NÃO INFORMADO 2 

TOTAL 142 

TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 *Dia 26    

 

 

Grupos Operativos Meta Mínima - 04 

Grupo Psicólogo 03* 

Grupo de Serviço Social 07 

Grupo de Qualidade de Vida 05 

Total 15 

Atendimento Individual Meta Mínima - 50 

Atendimento Assistente Social 220 

Atendimento Psicólogo 310 

Atendimento Qualidade de Vida 157 

Total 673 



 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

*No dia 26/06 o grupo psicólogo não foi realizado, pois no referido dia, a técnica 

compareceu ao pronunciamento do Governador do Estado, sobre novas 

diretrizes da Política sobre Drogas.  

 

 

 

TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

Motivação Total 

Crack 120 

Álcool 17 

Maconha 3 

Cocaína 2 

Outros 0 

Total Geral 142 

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

Tipo Total 

AÇÕES 
Meta 
Mínima 

Metas Executadas 

Oficinas 15 26 

Atendimento à Família 50 47 

Grupo Família 4 05 

Demanda de Atendimento TOTAL 

Atendimento de Triagem, Acolhimento de novos Usuários e 
Usuários Re-acolhidos 

47 

Atendimento Individual à Família 15 

Visita Domiciliar 01 

Assembleia 04 

Atendimento no Território (em conjunto com o ATITUDE nas 
Ruas) 

0 

Outros/Quais? 0 

TOTAL GERAL 52 



 

                                                                                                                                                  

 

Espontânea 66 

ATITUDEnasRuas 19 

RedeSUAS 14 

RedeSUS 5 

Segurança Pública 2 

Conselho Tutelar 2 

MinistérioPúblico 0 

Mídia 0 

OutroUsuário 24 

OutraOrigem (Quais?) 9 

0800 (OUVIDORIA) 0 

Poder Judiciário 1 

Total Geral 142 

TABELA IX – ORIGEM DAS DEMANDAS DE ACORDO COM AS ÁREAS 

INTEGRADAS DE SEGURANÇA - AIS 

 

 

 

TABELA X - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 0 

AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO 14 

Áreas Integradas de 
Segurança 

Quantidade 

AIS 01 10 

AIS 02 2 

AIS 03 20 

AIS 04 7 

AIS 05 7 

AIS 06 78 

AIS 07 2 

AIS 08 8 

AIS 09 1 

AIS 10 4 

AIS 12 1 

AIS 13 2 

AIS 14 4 

Total Geral 142 



 

                                                                                                                                                  

 

AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL 0 

AFASTAMENTO USO DE DROGAS 03 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 04 

OUTROS (Abandono) 03 

TOTAL 24 

TABELAXI – POTENCIAL DE RISCO 

 

EGRESSOS DO SISTEMA 
PRISIONAL 

TOTAL 

SIM 61 

NÃO 81 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 142 

 

 

 

 

 

 

 

  

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 86 

NÃO 56 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 142 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 74 

NÃO 68 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 142 



 

                                                                                                                                                  

 

TABELAXII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 REDE SUAS QUANT. 

CRAS 0 

CREAS 02 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO DE RUA 

02 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 16 

ALUGUEL SOCIAL 0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 16 

CONSELHO TUTELAR 01 

CENTRO DA JUVENTUDE 0 

OUTROS (01-FAFIRE) 01 

TOTAL 38 

  

REDE SUS QUANT. 

NASF 0 

PSF/UBS 06 

CTA 04 

CAPS II 0 

CAPS III 0 

CAPS Adi 0 

CAPS AD 15 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 01 

POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 05 

HOSPITAL GERAL 06 

UPA 17 

OUTROS 0 

TOTAL 54 

  

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 0 

DHPP 0 

JUDICIÁRIO 0 

MINISTÉRIO PÚBLICO 01 

AGÊNCIA DO TRABALHO 02 



 

                                                                                                                                                  

 

GOVERNO PRESENTE 0 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 08 

INSS 0 

ONG 0 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 06 

OUTROS(Declaração para trabalho) 01 

TOTAL 18 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 0 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 0 

TRABALHO INFORMAL 0 

TRABALHO FORMAL 0 

OUTROS 0 

TOTAL 0 

 

 

10. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS 

 

 

 

 

 

AÇÕES 
META 
MÍNIMA 

METAS EXECUTADAS 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 169 

ABORDAGENNAS RUAS (PESSOAS) 600 1308 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 12 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 16 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 9 9 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 9 3 



 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES 
METAS EXTRAS 
EXECUTADAS 

BUSCA ATIVA 4 

VISITA DOMICILIAR 12 

ABORDAGEM DE RUA 12 

REUNIÕES 10 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 9 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 0 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 14 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 11 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 116 

OUTRAS AÇÕES 4 

AÇÕES INTEGRADAS E DE 
IMPACTO REALIZADAS 

01 

TOTAL 193 



 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.CONSIDERAÇÃOESFINAIS 

 

No mês de junho, o Centro de Acolhimento e Apoio de Jaboatão perseguiu o seu 

propósito de garantir atenção à população em extrema vulnerabilidade social, a 

qual expressa maior necessidade dos serviços socioassistenciais.  

 

Torna-se oportuno destacar que o funcionamento desta unidade, no referido 

período, continuou esbarrando em dificuldades estruturais que, por vezes, 

permaneceram limitando espaços para a execução das atividades propostas. 

Ressalta-se, mais uma vez, a dificuldade com os portões da casa, os quais não 

oferecem qualquer segurança à equipe e usuários, bem como o nível de calor, 

no imóvel, fato que dificulta a dinâmica da casa e o espaço físico não proporciona 

a realização de algumas atividades.  

 

Na ocasião, compartilha-se o momento de organização e alinhamento, com 

relação ao funcionamento e execução do programa. 

 

Este mês nos empenhamos na festa junina, momento avaliado de forma muito 

positiva por usuários, familiares e profissionais. 



 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

ANEXOS 

ATITUDE nas Ruas 

 

 

 

03 122 02/06 
Solicitação de 
diárias 

Pendente 

04 123 02/06 
Solicitação de 
diárias 

Pendente 

05 124 02/06 
Solicitação de 
diárias 

Pendente 

06 125 02/06 
Solicitação de 
diárias 

Pendente 

07 126 02/06 
Solicitação de 
diárias 

Pendente 

08 127 04/06 
Solicitação de 
diárias 

Pendente 

09 129 12/06 
Reforço no 
portão 
eletrônico 

Pendente 

10 130 15/06 
Reparo na 
Escada 

Atendido 

11 132 18/06 
Solicitação de 
material para 
TQV 

Atendido 

Palestra: Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima 



 

                                                                                                                                                  

 

12 133 18/06 
Solicitação de 
extintores de 
incêndio  

Pendente 

13 134 18/06 
Solicitação de 
lâmpadas 
incandescentes 

Atendido 

14 135 22/06 

Solicitação de 
material para a 
manutenção da 
piscina 

Pendente 

15 137 26/06 
Conserto do 
portão 
eletrônico 

Pendente 

16 138 29/06 
Solicitação de 
Carne 

Atendido 

 

 


