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CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

NÚCLEO: JABOATÃO MÊS/ANO: Maio/2016 
 

1. APRESENTAÇÃO 

  

Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

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

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

profissional, qualificando o serviço ofertado. 

 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

 

 

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

Guararapes/PE. 

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

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

Executora: IEDES – Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social  

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

 

 

 

 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

FUNÇÃO NOMES 
COORDENAÇÃO TÉCNICA Aiala Frederick de Souza  

SUPERVISORA Christiane Tadu de Souza Bosshard(ferias) 

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

EQUIPE FUNÇÃO NOME 

I 

TÉCNICO SOCIAL Vanessa Ferreira Nazareth de Abreu 

EDUCADOR SOCIAL  Jailson Mariano do Espírito Santo 

MOTORISTA Robson Sanclaudy de Jesus da Silva  

II 

TÉCNICO SOCIAL Tiago Queiroz Moura (férias) 

EDUCADOR SOCIAL Marina de Albertino Correia  

MOTORISTA Hallison Souza Barbosa  

 

  

TÉCNICOS SOCIAIS 

Dayula Tácia dos Santos 

Magali Lucena 

Nathália Moura(férias)  

Noemi Glasner Coutinho  

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Antonia Edislandia 

EDUCADORES SOCIAIS 

Levi da Silva Lima  

Renato Mário da Silva  

Helaine Maria Silva Duarte 

Helder Marcio de Barros Almeida  

Paulo Queiroz Andrade  

Damiana Júlia Ferreira  

Maria Aparecida de Lima 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Mayara Suelle Maria da Silva Cavalcante  

AUXILIARES DE COZINHA 

Adriana Maria Aurelina 

Juvanere Carmo dos Santos Nascimento  

Vânia Verçosa de Lima 

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS 

 

Ângela Sales da Silva  

VIGIAS 

Edson Vicente da Silva 
Paulo Lima de Andrade Filho  
Reginaldo Gomes de Melo 

Fábio Severino da Silva 
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5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

HORA Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

8:00h às 

9:00h 

Café 

matinal 

Café 

matinal 

Café 

matinal 

Café 

matinal 
Café matinal 

Café 

matinal 

Café 

matinal 

9:00h às 

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

09:15h às 

10:00h 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimen

tos. 

Integração/ 

Atendimentos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

10:00 às 

11:00h 
Grupo 

Qualidade 

de Vida 

Oficina de 

Artes 

 

 

Oficina de 

Atividades 

Lúdicas) 

Grupo 

Próximo 

Passo 

Grupo Redução 

de Danos 

/ Jogos 

cooperativ

os 

Jogos 

cooperativ

os 

11:00h às 

11:50h Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimentos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

12:00h às 

13:00h 
Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

13:00h às 

14:00h 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Assemblei

a 

Livre/ 

Descanso 
Livre/ Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

15:00h às 

15:15h 
Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar 

Integração

/ visita 

14:00h às 

16:00h 

Integração

/ Visita 

Família 

15:30h às 

16:00h Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

Integração

/ Visita 

Família 

Integração

/ Visita 

Família 

16:00h às 

17:00h Grupo 

Educação 

Grupo 

Família 

Oficina de 

Culinária 

Grupo 

Direitos 

Sociais 

Oficina 

Recreação/Esp

ortiva 

Integração

/ Visita 

Família 

Integração

/ Visita 

Família 

17:00h às 

18:00h 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimentos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

18:00h às 

19:00h 
Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

19:00h às 

20:30h 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 
Livre/ Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

20:30h às 

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

21:00 às 

21:30h 
Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

21:30h às 

23:00h 
Integração

/ Dormir 

Integração

/ Dormir 

Integração

/ Dormir 

Integração/ 

Dormir 

Integração/ 

Dormir 

Integração

/ Dormir 

Integração

/ Dormir 

1. GRUPOS 

1.1. GRUPO FAMILIA 

Facilitadoras: Técnica Magali e Educadora Cida 

http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo geral: Facilitado pelo técnico social e educador, proporciona espaço 

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

participação dos usuários. 

 

Data: 10/05/2016 

Atividade Realizada: Texto apresentado: “a importância da boa convivência 

familiar e no grupo “É em sua própria casa que você vai aprender a conviver com 

o outro”“ e dinâmica de grupo revisando nossa convivência. 

Objetivo: levar a reflexão de como as pessoas se relacionam e a necessidade 

dessa convivência familiar e de grupo. 

Ferramentas metodológicas: Debates, Cartolinas, Lápis piloto e hidrocor, Fita 

Crepe. 

Avaliação: Foi avaliado pelo grupo que devemos aproveitar ao máximo o 

convívio familiar e de grupo, explorando tudo que ela traz para nós, em se 

tratando do Programa Atitude os usuários verbalizaram que precisam aproveitar 

de um jeito positivo seu dia a dia, e de forma respeitosa e digna numa 

convivência de paz entre todos, (como construídos por eles mesmos nos 

cartazes expostos no mural da instituição). O cuidado para não expor às pessoas 

as situações de brigas, agressões verbais ou físicas que e os problemas 

precisam chegar ao conhecimento da equipe. Um ambiente tranquilo só trará 

contribuições ao nosso desenvolvimento pessoal. Além das tendências 

existentes em cada ser humano, há os benefícios que cada família pode trazer 

para esse momento de tratamento e cuidados, que a visita e a participação da 

família contribuem para resgatar e proporcionar esse convívio.  

1.2 GRUPO PRÓXIMO PASSO  

Objetivo geral: Estimular planejamento pessoal e comunitário, desenvolvimento 

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

protagonismo social. 

 

Data: 01/05/16 

http://www.institutoensinar.org/
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Facilitadores: Técnica Dayula e educador Renato 

Atividade realizada: Realizado uma roda de conversa, pontuando nossa vida 

de um modo geral, nossos desejos e escolhas. Em seguida um momento de 

descontração. 

Objetivo: Reflexão sobre a importância da vida de cada um presente. Pontuando 
que a vida é feita de escolhas. Estimular a prática de esportes, como redução de 
danos. 

Ferramentas metodológicas: Cadeiras, som, TV e bola. 

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

exemplos de suas vivencias.  

 

Data: 23/05/16 

Facilitadores: Técnica Dayula e Educador Jailson. 

Atividade Realizada: Realização de uma dinâmica, todos participantes em 

circulo. Pontuamos o processo de cuidado no contexto geral. 

Objetivo: Reflexão sobre seu processo de cuidado, foco, atenção, objetivos, 

escolhas e integração entre o grupo. 

Ferramentas Metodológicas: cadeiras, bola em formato de papel. 

Avaliação: Os usuários participantes trouxeram seus pensamentos, vivencias, 

o grupo foi positivo, respondeu a expectativa da equipe. 

 

Data: 27/05/16 

Facilitadora: Técnica Dayula. 

Atividade realizada: Realização da dinâmica “para refletir, pensar e agir”, em 

seguida uma roda de conversa, pontuando que cada participante traga para o 

grupo uma palavra que expresse o seu processo de cuidado.  

Objetivo: Estimular e proporcionar reflexão sobre seu processo de cuidado, para 

agirmos com sabedoria.   

Ferramentas metodológicas: cadeiras e guloseimas. 

http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: A atividade foi positiva, os usuários presentes expressaram seus 

sentimentos. 

 

1.3. GRUPO REDUÇÃO DE DANOS 

Facilitadoras: Técnica Noemi Glasner 

 

Data: 06/05/16 

Facilitadores: Técnica Noemi e educador Renato. 

Atividade realizada: realizamos um torneio de Vôlei. O educador Renato 

sugeriu essa ideia como uma forma saudável de divertimento. Organizou o 

campeonato com três times, com a participação da técnica. A escolha dos times 

foi por sorteio. Em um jogo de “melhor de três”, o time que estava à técnica, 

ganhou. Foram jogadas outras partidas. No término, a premiação foi biscoitos e 

iogurte, que foi distribuído a todos, pois os ganhadores compartilharam a 

premiação.  

Objetivo: estimular a prática de esportes, como redução de danos e promover 

o bem-estar físico-emocional, como o sentido de união e coletividade. 

Ferramentas metodológicas: rede, bola, biscoitos e celular para registro. 

Avaliação: o esporte trás muitos benefícios á saúde, tanto física, quanto 

emocional. Além de possibilitar o divertimento de maneira saudável, promover o 

sentido de união, trabalhar a competitividade e a autoestima. Um dos usuários 

disse que não gostava de perder e por uns momentos, ficou irritado. Refletimos 

com o mesmo como a dificuldade de lidar com as emoções o atrapalhava, no 

sentido de ter foco e concentração. E que provavelmente, na vida, acontecia 

situações semelhantes. Através da prática do esporte, pudemos fazer um 

paralelo com momentos da vida. 

 

Data: 26/05/16 

Facilitadora: Técnica Noemi. 

http://www.institutoensinar.org/
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Atividade realizada: passamos o filme “O Barato de Grace”, uma comédia que 

trás a história de uma senhora, que começa a plantar maconha e depois vender 

para sobreviver. 

Objetivo: refletir sobre o uso e porte de drogas no serviço, como também sobre 

as drogas lícitas e ilícitas. 

Ferramentas metodológicas: Televisão aparelho de DVD, filme e celular para 

registro. 

Avaliação: Os usuários puderam perceber que não existe um perfil, 

propriamente dito de um usuário de drogas, pois o filme desmitifica qualquer 

ideia preconcebida sobre quem faz uso de drogas. Em relação a maconha, 

apesar das discussões atuais sobre a descriminalização, continua sendo ilícita 

no Brasil. Portanto, a compra, o uso e o porte podem trazer de alguma maneira, 

consequências, riscos e danos aos usuários. 

 

1.4. GRUPO QUALIDADE DE VIDA 

Facilitadora: Antônia Edilslandia 

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

forma facilitar o descobrimento de novas habilidades para assim potencializar o 

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

independência.   

 

Data: 02/05/16 

Atividade realizada: Foi apresentado um vídeo, “O Lado Positivo de Fabrício, ” 

visando a importância do tratamento e da prevenção das doenças sexualmente 

transmissíveis. Foi discutido sobre o que são as DST´s / HIV, e o que podemos 

fazer para ter uma mudança comportamental, no sentido da prevenção e 

cuidados contraceptivos. Foram expostos também, diante da demanda, slides 

sobre o tema discutido. 

Objetivo: Trabalhar a conscientização dos usuários através dos cuidados com 

a saúde, visando a prevenção das DST’s. Também foi discutido sobre o 

http://www.institutoensinar.org/
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funcionamento do CTA e o objetivo do atendimento e especificidade de cada um 

deles, foram conscientizados das demandas e do tratamento que cada centro 

oferece aos usuários que necessitam destes serviços em saúde. Foi pontuado 

sobre o trabalho, acompanhamento, tratamento, junto com a equipe 

multiprofissional e discutido sobre a importância dos grupos. De forma a oferecer 

entendimento e aprendizados sobre as doenças que mais atingem os usuários 

de drogas. 

Ferramentas metodológicas: Computador e roda de conversa sobre os temas 

apresentados. 

Avaliação: Os usuários relataram que a dificuldade é grande principalmente 

quanto ao atendimento do clínico para tratamento da sífilis. Na discussão do 

tema HIV relataram que é difícil ter uma boa aceitação da doença, porque ela 

não tem cura e principalmente muitos têm preconceito com quem tem essa 

doença. Contudo foi pontuado que essa doença tem tratamento gratuito e quanto 

mais rápido os cuidados forem iniciados, mais forte o indivíduo fica diante das 

exposições que sofre na rua, e quando são devidamente tratados e cuidados, 

têm se uma vida normal. São conscientizados de que se transmitirem o vírus 

sabendo que o tem, é crime e isso vai depender da consciência de cada um, 

conscientizando-os da grande importância quanto ao uso do preservativo. Muitos 

refletiram que esse método é o melhor para evitar essas doenças. 

Data: 07/05/2016 

Atividades realizadas: Foi debatido com os usuários sobre os cuidados com as 

micoses de pele, sendo apresentado slides sobre micoses de pele, suas causas, 

diagnósticos, tratamento e prevenção das mesmas. Objetivando orientar os 

usuários quanto aos cuidados de higiene pessoal e também o quanto é 

importante manter limpo e higienizado o ambiente em que se encontram, tendo 

como principal objetivo, buscar o tratamento clínico para essas demandas 

apresentadas por eles. 

Objetivo: Promover sobre os cuidados de saúde, principalmente com orientação 

de profissional em saúde e diminuir os riscos que a falta do cuidado causa ao 

ser humano. Enfatizar o cuidado com a prevenção das infecções de pele, com 

certo grau de contato e com aparecimento de lesões. 

Ferramentas metodológica: Computador, texto, aliado a um vídeo do Dr. 

Drauzio Varela.  

Avaliação: O grupo foi participativo em relação a apresentação do vídeo, assim 

teve falas positivas quanto a importância do cuidado com a saúde corporal, 

praticando atividades físicas, o qual eles relataram que as atividades do dia 

foram: Futebol na praia, vôlei e natação. O usuário trouxe que o exercício físico, 

ajuda muito na saúde de sua mãe, pois é hipertenso e aliado ao tratamento 

medicamentoso, o exercício praticado na academia da cidade tem ajudado tanto 

a ela, como a outras pessoas de sua comunidade. Ainda falou que atividade 

http://www.institutoensinar.org/
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física é também muito boa para mente. Essa fala foi muito positiva para grupo 

onde muitos concordaram com as considerações desse usuário. Diante dessa 

explanação, foram incentivados a pensarem e agirem para melhorarem sua 

saúde física e mental neste espaço de cuidado. 

 

GRUPO BOA NOITE 

Facilitadores: Educadores Levi Lima e Helder Marcio 

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

o usuário a momentos de reflexão. 

Data: 02/05/2016 

Atividade realizada: Roda de conversa sobre Violência, pontuada agressões e 

ameaças sofridas pela equipe, a importância desse espaço e a quebra da 

violência com amor. 

Objetivo: Refletir sobre a importância do cuidado com o outro, o respeito a esta 

equipe, e a não reprodução da violência.  

Ferramentas metodológicas: cadeiras, usuários e equipe na construção de 

reflexões. 

Avaliação: Motivar uma discussão em grupo entre os usuários em relação à 

violência, dimensão do respeito e desrespeito a esta equipe e ao programa. A 

discussão foi bastante positiva, refletindo um pouco sobre o cuidado, como 

também sobre a falta de respeito e a reprodução da violência muitas vezes 

sofrida na rua, e o quanto esse movimento é negativo em nossas vidas. 

 

Data: 04/05/2016 

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

ambiente, futevôlei. 

Objetivo: Proporcionar um momento de lazer, de atividades lúdicas. 

Ferramentas metodológicas: bola, rede, dominó, cadeiras e usuários 

interagindo no processo. 

http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: A atividade foi muito interessante, pois os usuários poderão refletir 

sobre outras formas de lazer sem uso de drogas, Atividade foi bastante positiva.  

 

Data: 06/05/2016 

Atividade realizada: Cine ATITUDE – Filme “Detenção” traz reflexões sobre 

mudança de vida, fazer novas escolhas e aproveitar as oportunidades fazendo 

um paralelo com nossa realidade. 

Objetivo: Proporcionar uma reflexão sobre o que fazemos com nossas 

oportunidades, para alcançar nossos objetivos. 

Ferramentas metodológicas: Sofá, TV, DVD, usuários e equipe construindo 

reflexões sobre o filme.  

Avaliação: A atividade foi positiva, pois geraram várias discussões em torno do 

filme, em algumas situações atuais. Alguns usuários trouxeram exemplos de 

suas vivencias.  

 

Data: 08/05/2016 

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

ambiente, futevôlei. 

Objetivo: Refletir sobre outras formas de lazer, sem uso de drogas, interagindo 

e respeitando o momento de cada um. 

Ferramentas metodológicas: Bola, rede, dominó, cadeiras e usuários 

interagindo no processo. 

Avaliação: A atividade foi muito positiva, pois os usuários poderão refletir sobre 

outras formas de lazer sem uso de drogas, muitos trazem que a muito tempo não 

se divertiam sem esta usando S.P.A. 

 

Data: 10/05/2016 

http://www.institutoensinar.org/
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Atividade realizada: Roda de conversa sobre regras do espaço, associando 

com a nossa realidade, também pontuamos a situação atual do programa. 

Objetivo: Sensibilizar sobre a importância das regras em nossa vida e informar 

sobre o momento difícil que estamos passando no programa. 

Ferramentas metodológicas: Cadeiras e usuários interagindo no processo. 

Avaliação: A atividade foi muito positiva, pois os usuários poderão refletir sobre 

a importância das regras em suas vidas, e demonstraram acolhimento aos 

profissionais diante da situação do programa. 

  

Data: 12/05/2016 

Atividade realizada: Grupo boa noite – não houve grupo, por conta da casa esta 

sem água, os usuários estavam pegando água para suas organizações pessoais 

e do espaço.  

 

Data: 14/05/2016 

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

ambiente. 

Objetivo: refletir sobre outras formas de lazer, sem uso de drogas, interagindo 

e respeitando o momento de cada um. 

Ferramentas metodológicas: dominó, cadeiras e usuários interagindo no 

processo. 

Avaliação: momento muito positiva, pois os usuários poderão ter outras formas 

de lazer sem uso de drogas, percebe-se uma harmonia no espaço. 

 

Data: 17/05/2016 

Atividade realizada: Roda de conversa sobre momento atual do programa, 

solicitamos colaboração de todos com a equipe.  
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Objetivo: Refletir sobre a importância de cuidar desse espaço e dessa equipe. 

Ferramentas metodológicas: Cadeiras, usuários e equipe interagindo nesse 

processo.  

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

preocupação com os diaristas.   

 

Data: 20/05/2016 

Atividade realizada: Cine ATITUDE – filme “atrás dos muros da prisão” história 

real, dos internatos europeus, violência, abusos sexuais, fome, miséria e 

negação de direitos. 

Objetivo: sensibilizar e refletir sobre nossa realidade e a valorização desse 

espaço acolhedor. 

Ferramentas metodológicas: sofá, TV, DVD, usuários e equipe construindo 

reflexões sobre o filme.  

Avaliação: percebe-se que todos ficaram bastante reflexivos sobre o quanto são 

respeitados, e fizeram um paralelo com a atualidade. 

 

Data: 24/05/2016 

Atividade realizada: Provocação para que saiam da zona de conforto, traçar 

estratégias, foco e mudança de posturas. 

Objetivo: Refletir sobre a importância de cuidar desse espaço e dessa equipe. 

Ferramentas metodológicas: Cadeiras, usuários e equipe interagindo nesse 

processo.  

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

preocupação com os diaristas.   

 

Data: 27/05/2016 
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Atividade realizada: Cine ATITUDE – filme “o contador de história” história real, 

que traz reflexões sobre vivencia de rua, violência, abusos sexuais, fome, miséria 

e negação de direitos. 

Objetivo: Sensibilizar e refletir sobre nossa realidade e a valorização das nossas 

oportunidades. 

Ferramentas metodológicas: Sofá, TV, DVD, usuários e equipe construindo 

reflexões sobre o filme.  

Avaliação: Percebe-se que todos ficaram bastante reflexivos sobre a 

importância de fazer diferente, e fizeram um paralelo com a atualidade de suas 

vidas. 

Data: 30/05/2016 

Atividade realizada: Roda de conversa sobre momento atual de cada usuário 

no espaço, solicitamos colaboração de todos com a equipe e a reunião com 

diaristas e equipe na praia amanhã.  

Objetivo: Refletir sobre a importância de cuidar desse espaço e dessa equipe e 

de usar o dialogo para nos organizamos diante da situação posta. 

Ferramentas metodológicas: Cadeiras, usuários e equipe interagindo nesse 

processo.  

Avaliação: Percebe-se todos acolhendo a fala da equipe, mais trazem 

preocupação com os diaristas.   

 

Data: 01/05/16 

Facilitadores: educadores Renato e Paulo 

Atividade realizada: atividade esportiva futevôlei. 

Objetivo: Através da atividade mostrar que podemos sentir vários tipos de 

prazeres de forma saudável e com qualidade de vida 

Ferramenta metodológica: Aparelho de DVD o caixa amplificador e cds e a 

bola com a rede de vôlei 
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 Avaliação: Foi muito positiva a atividade na perspectiva da redução de danos 

como também no objetivo de mostrarmos para os participantes que através das 

praticas esportivas podemos estar dando um impulso na melhoria da nossa 

saúde para uma melhoria de vida.  

 

1.5.OFICINA ESPORTE, RECREAÇÃO, ATIVIDADES LUDICAS E 

ATIVIDADES INTEGRADAS 

Facilitadora: Educadores Maria Aparecida.  

Objetivo geral: Proporcionar ao usuário conhecimento específico. 

 
Data: 06/05/2016 

Atividade: Torneio de Dominó 

Objetivo: Proporcionar um momento de descontração e raciocínio lógico entre 

os usuários de forma agradável.   

Ferramentas metodológicas: Mesa. Cadeiras, Dominó e a premiação 

(Biscoitos). 

Avaliação: Através da participação e o cumprimento das normas do Torneio. 

Data: 13/05/2016 

Atividade: Recreação na quadra 

Objetivo: Proporcionar um momento prazeroso e divertido com jogos de 

Futevôlei entre duplas. 

Material Utilizado: Bola de futebol, rede e apito. 

Avaliação: Foi possível avaliar através da Integração de todos de forma 

bastante descontraída e participativa. 
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Grupos Realizados Quantitativo Mensal 

Qualidade de Vida 02 

Redução de Danos 02 

Próximo Passo 03 

Direitos Sociais 00 

Grupo Família 01 

Grupo Boa Noite 13 

Grupo Educação 00 

Total de grupos 21 

 

 

 

 

 

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

 

6.1 Família 

Realizamos a aproximação dos usuários e de seus familiares, realizando 

pontualmente escutas aos usuários e dialogando com seus familiares. 

Fortalecemos o acolhimento dos familiares, sendo orientados de como funciona 

Oficinas Realizadas Quantitativo Mensal 

Oficina de Culinária 00 

Oficina de Artes Integradas 00 

Oficina de Esporte e recreação 02 

Oficina de Atividades Lúdicas 00 

Total de Oficinas 02 
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o serviço, dias de visita, dias do grupo Família e o perfil do nosso usuário. 

Fazemos atendimentos sistemáticos à família, de maneira individual e coletiva, 

com foco na relação.. Neste mês, alguns usuários vieram para o acolhimento em 

companhia da família. Ressaltamos que nesse mês recebemos um grande 

quantitativo de famílias nos finais de semana. Orientamos a família para a rede 

SUAS. Os encaminhamentos foram direcionados ao CRAS e CREAS, diante da 

necessidade constada pelo atendimento individual a família. Portanto, a equipe 

na perspectiva de reduzir a fragilidade e buscando fortalecer os vínculos 

familiares busca-se acessar a Rede da Assistência para efetivar os objetivos das 

Políticas Sociais.  

6.2 Saúde  

Continuamos com a demanda de saúde recorrente, apesar do trabalho por parte 

da equipe, de sensibilização e conscientização da necessidade de praticar o 

sexo seguro e os cuidados básicos. Encaminhamos alguns usuários ao CTA, as 

demandas de odontologia permaneceram e encaminhamos para o Hospital 

Geral de Prazeres e para UPA de Sotave. Houve vários encaminhamentos para 

o CAPSad, devido a fissura, sintomas de abstinência e necessidade do 

tratamento da compulsão ao uso de drogas. Surgiu também a necessidade de 

encaminharmos ao CAPS de transtorno, devido a comorbidades com a 

dependência química. Realizamos articulação com a Faculdade Guararapes 

para acompanhamento de Psicoterapia para usuários do Programa, na Clinica 

de Psicologia. Confirmamos e necessidade de criar estratégias para que os 

usuários possam dar continuidade ao seu processo de cuidado, pois a maioria 

vive em situação de rua e muitas vezes não conseguem dar continuidade a este 

cuidado.  

Realizados atendimentos de Qualidade de vida: Sinais vitais e Exames físicos 
dos usuários. Assim foram prestados atendimentos para suprir as demandas 
trazidas, para fazer diagnóstico de enfermagem e encaminhamentos específicos 
à cada usuário. 
Foram administradas diariamente medicações prescritas com receitas médicas 

dos usuários do serviço, e também administradas para alguns usuários que 

http://www.institutoensinar.org/


 

                                                                                                                         

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

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

www.institutoensinar.org 

chegam ao serviço apresentando cefaleia, odontalgia, pirose e outros. Com a 

realização da reposição semanal das medicações. Com a continuação dos 

sintomas a equipe faz os devidos encaminhamentos às unidades de saúde de 

acordo com as demandas. Juntamente com equipe multidisciplinar do serviço. 

Foram realizados curativos em alguns usuários que chegaram ao serviço com 

ferimentos.  

Atendimento ao Usuário Alexsandro Bernardo com queixas de dores no tórax, 

principalmente ao tossir, o mesmo apresentava perda de peso expressiva em 

menos de um mês. Então foi encaminhado para Hospital. P. Jaboatão Prazeres 

para avaliação clínica, onde foi diagnosticado com Tuberculose o mesmo já foi 

encaminhado pelo clínico para tratamento na P. Carneiro Lins, onde está 

realizando tratamento. 

Realizado articulação com o CISAM para atendimento às duas gestantes que 

são acompanhadas pelo equipamento do Atitude Na Ruas são elas: Angélica, 

Rafaelle e Maura Carla. 

 

6.3  Inserção Sócio produtiva 

 Continuamos a construir currículos com os usuários, para inserção no mercado 

informal e/ou formal, é uma ação constante da equipe, auxiliando na elaboração 

do seu currículo com apoio do técnico, bem como noções básicas de conduta 

para uma entrevista. É percebido pela equipe que alguns usuários estão 

inseridos no mercado de trabalho informal com carga e descarga de caminhão, 

flanelinha, enrolando bobina elétrica e conserto de ventilador. Além de fortalecer 

junto ao usuário o gerenciamento do dinheiro recebido por seu trabalho. Muitos 

usuários também conseguem trabalho no entorno do serviço, em 

estacionamentos, lava-jatos e na praia, nas barracas. Encaminhamos para 

Agência do Trabalho do Município, como objetivo de conseguirem ter acesso a 

algum trabalho formal. 

 

6.4.Cultura, esporte e lazer 

A equipe promove semanalmente oficinas, estimulando o acesso aos esportes, 

artes e lazer. Nesse mês tivemos torneios de dominó, campeonatos de futebol, 

vôlei e futevôlei.  

 

6.5. Assistência Social  

Demos continuidade a construção do plano individual de atendimento (PIA) a 
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partir das demandas do usuário, visando autonomia, para serem capazes de 

preservar e efetivar seus direitos enquanto cidadãos, contribuindo para o 

fortalecimento dos vínculos familiares, bem como, oferecendo o atendimento à 

esses que tornam-se pessoas importantíssimas no processo de fortalecimento 

das relações afetivas e contribuindo para a mediação de conflitos no meio 

familiar.  

Permanecemos com os encaminhamentos dos usuários, para retirar 

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

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

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

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

O serviço ofertado junto ao usuário é na perspectiva de estimular e suscitar a 

autonomia tem sido uma ação continua. Instruindo na retirada de documentos, 

através das ações do Governo Presente. Realizando também agendamentos 

online no Expresso Cidadão quando o usuário possui condições de custear a 

retirada da 2º via do RG. 

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

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

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

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

no cuidado do ambiente social, onde cada um se implicará numa atividade. 

Nesse momento, os usuários também contribuem, trazendo suas reflexões e 

sugestões. 

A assembleia vem sendo realizada quinzenalmente com participação ativa dos 

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

para discussões sobre demandas físicas e administrativas da unidade como 

também para o debate acerca dos relacionamentos interpessoais entre os 

usuários. 

 

6.5 Avanços e desafios 
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A equipe precisou trabalhar muitas vezes com a equipe reduzida, devido às férias 

de alguns profissionais e a ausência de outros, como consequência do acúmulo 

de horas extras. Acarretando, em desvio de função, adoecimento da equipe, 

desgaste, fadiga e dificuldades na qualidade dos atendimentos, aos usuários, 

suas famílias e nos grupos, devido à própria dinâmica do serviço e das 

demandas que surgem cotidianamente. 

Nestes meses a violência vem num crescente entre os usuários e também em 

relação a equipe. Por algumas vezes, contou-se com o apoio da polícia militar, 

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

agiram com atos de violência em frente ao serviço. Desde depredação do 

patrimônio a ameaças de morte a equipe em geral, pois aconteceram situações 

de agressões verbais, tentativa de agressões físicas e ameaça contra a vida do 

vigia, técnicas e da coordenadora. A criminalidade aumentou, acarretando num 

aumento de prisões e mortes entre os usuários que acompanhamos. 

Avaliamos como importante o resgate dos vínculos familiares e a proposta de 

implicação de uma parceria no cuidado com o usuário de drogas, como ainda 

temos dificuldades em estabelecer um maior contato com as famílias por telefone 

e realizar visitas domiciliares para essa construção conjunta. 

Observamos como desafio, trabalhar a auto avalição do usuário para reconhecer 

seu processo de fissura e recaída, sem necessariamente ser no uso da droga, 

esclarecendo e orientando a redução de danos, como também, despertar no 

usuário um desejo maior de estar no espaço, para além do descanso e da 

alimentação, principalmente nos diaristas, pois teriam uma maior assistência, 

para assim, se obter uma qualidade de vida. 

A equipe se encontra mais uma vez com atraso no pagamento do salário, 

gerando conflitos, desgastes e adoecimento da equipe, que rebate diretamente 

nos usuários. Esta dificuldade em relação ao recebimento do nosso salário, 

causando desestímulo nos profissionais. 

Neste mês, a Secretaria esteve mais presente, com a chegada da coordenadora 

Rúbia Patu e do fornecimento de uma entrevista por parte de Priscila Gadelha, 

para que os profissionais fizessem de uma avaliação de maneira geral, sobre o 

Programa e a nossa prática.  

Participação da equipe na Reunião que ocorreu no Centro de Apoio e 

Acolhimento, para fortalecer as articulações com a Rede Intersetorial do 

Município de Jaboatão dos Guararapes. Nesta, foi criado um Grupo de Trabalho 

para discussões de temas relacionados à violência e drogas. Foram realizadas 

duas reuniões, sendo a primeira no dia 07/04 e a segunda no dia 28/04, esta 

ocorreu na Prefeitura.  

Tivemos no serviço a apresentação do REDUZ, que está atuando em Jaboatão 

com redução de danos, há alguns meses. Estava presente o consultor e as 

redutoras de danos. Observamos uma maior articulação com a rede assistencial 
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e de saúde do Município, como o Centro Pop e CAPSad, facilitando e 

melhorando o trabalho em equipe. Foram realizados diversos estudos de casos 

durante todo o mês. Tivemos também a apresentação do Atitude nas Ruas para 

alguns atores da rede, como o consultor do REDUZ, Paulo de Tarso. 

Participação da equipe no Seminário “Vulnerabilidade de usuários de crack ao 

HIV e outras doenças transmissíveis: estudo sociocomportamental e de 

prevalência no Estado de Pernambuco”. 

O Programa Atitude recebeu um pesquisador da Universidade de Carleton em 

Ottawa, no Canadá, para realizar entrevistas no serviço, sendo confirmada mais 

uma vez a referência do Atitude em relação aos usuários de drogas. A pesquisa 

tratou de investigar a presença ou a ausência da violência em alguns mercados, 

classes sociais e contextos. Jean Daudelin, veio apresentar alguns resultados 

para os usuários e a equipe, no Apoio Jaboatão. Nos fizemos presentes também 

na UFPE, onde apresentou a pesquisa para alunos e magistrados.  

Os avanços compreendidos pela equipe junto aos usuários foi o fortalecimento 

de ações que promova sua autonomia, estimulando retirar suas documentações. 

Fortalecendo nos usuários a procura de trabalho formal e informal para que 

possa atender aos objetivos elencado no PIA. A equipe permanece estimulando 

a participação da família, no grupo família, através de ligações e visita domiciliar, 

além de escuta no momento em que se encontra no equipamento. Participação 

da equipe e dos usuários em Seminários, onde foi apresentado dado de 

pesquisas realizadas junto aos usuários do Programa. Permanecemos com uma 

grande frequência de triagens e retriagens.  

O acesso à internet no computador localizado na sala da equipe pode facilitar, 

um pouco, na alimentação do Formulário de Acompanhamento e Construção de 

Indicadores. Assim como na busca do numero de cadastro dos usuários que 

possuem suas fichas arquivadas. 

O retorno da TQV Antônia da licença maternidade, mas que também precisa se 

dividir em dois equipamentos. 

Percebemos a importância da continuidade das trocas de informações, entre o 

Serviço Social e o de Psicologia, nas realizações de suas funções, sendo uma 

atuação mais rica e produtiva. Maior integração e união entre a equipe. 

 

 

 

7. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

 

Durante o mês de Maio o Equipamento do ATITUDE nas Ruas esteve nos 

territórios realizando atividades apenas de maneira parcial devido a atual 
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situação do Programa. Depois do dia 12 do referido mês passamos basicamente 

a dar suporte no Apoio com exceção de algumas atividades pontuais no território. 

 

7.1. Atendimento individual 

Este espaço normalmente é dedicado a discussão de casos acompanhados que 

merecem destaque dentro das atividades do mês. Contudo, devido a já referida 

fragilidade do Programa e a especificidade de funcionamento dos equipamentos 

neste mês, não temos casos específicos a discutir, uma vez que na maior parte 

do mês estivemos dando suporte no CAA e realizamos pouquíssimas atividades 

no território. Ainda assim, citamos abaixo algumas atividades relevantes neste 

mês e que merecem ser pontuadas. 

Gostaríamos de apontar o encontro com Priscila Gadelha, representação da 

SDSCJ no dia 09 deste mês, como um importante momento de construção e 

revisitação do equipamento da rua. Na ocasião pudemos discutir algumas das 

características importantes do equipamento assim como algumas limitações e 

angústias enfrentadas pelas equipes. Além disso, pudemos refletir sobre as 

relações do equipamento de rua com o CAA e da necessidade de alinhamento 

e contribuição mútua neste período de fragilidade do Programa.  

Ainda no que diz respeito à nossa presença em espaços de discussão e 

construção coletivas, temos que nos dias 12 e 26 do mês de maio estivemos 

presentes no Grupo de Trabalho (G.T.) que discute drogas e violência no 

Município de Jaboatão. O ultimo encontro aconteceu in loco: fomos para o 

PECOM (Ponto de Encontro da Comunidade) Geraldo Melo, em Prazeres. O 

objetivo deste encontro foi pensar as possibilidades de atuação dos serviços 

naquela localidade além de conhecer a estrutura física disponível. Avaliamos os 

encontros como sendo um rico espaço de trocas de experiências dos serviços 

envolvidos assim como um importante espaço de construção de estratégias e 

práticas conjuntas.  

7.2. Abordagem nas ruas 

Ambas as equipe realizaram abordagens em suas respectivas localidades no 

intuito de sensibilização de novos usuários e nos acompanhados. Realizando 

também divulgação do Programa como um todo, foram distribuídos os insumos 

(preservativos lubrificantes íntimos e panfletos). Mais uma vez salientamos que 

estas atividades se deram de maneira bastante pontual e fragilizada devido à 

atual situação do Programa e da pouca frequência das equipes nos territórios. 

7.3. Mapeamento do Território 
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Os mapeamentos, que se referem ao reconhecimento do território e identificação 

de equipamentos para possíveis articulações, locais com necessidades de ações 

e intensificação das intervenções das equipes, focou-se nesse momento apenas 

em localizar os usuários que costumam frequentar o CAA e que costumam ficar 

nas redondezas do serviço (orla de Candeias, Piedade e Boa Viagem) e 

adjacências com o objetivo de informar sobre a atual situação do Programa e 

modelo de funcionamento (parte do mês sem recebimento de usuários diaristas). 

Além disso, trabalhamos no objetivo de sensibilizar estes usuários para o 

entendimento deste momento e desarticular possíveis reações negativas em 

relação ao CAA, sua equipe e demais usuários. 

7.4. Articulação com a Rede 

Nesse mês de Maio foi realizado Articulação de no CISAN no intuito da 

Laqueadura de duas Usuárias do Pina. Nos dias 12 e 26 do mês de maio 

estivemos presentes no G.T (Grupo de trabalho) sobre drogas e violência no 

Município de Jaboatão. Nas ocasiões pudemos dialogar com diversos serviços: 

CAPS Ad, Centro POP, REDUZ, diretor do PECOM (Ponto de Encontro da 

Comunidade) Geraldo Melo, Guarda Municipal, Articuladora do SENAD no 

Município, entre outros atores. 

7.5 Palestra/Seminário  

Participamos do Seminário Alusivo ao Dia Nacional de Enfrentamento a 

Violência Sexual de Crianças e Adolescentes na Prefeitura de Jaboatão dos 

Guararapes. 

 

7.6 Ações Integradas de Impacto  

No dia 21/05/2016 participamos da Ação do Governo Presente de Jaboatão dos 

Guararapes na Escola Benedito Cunha Melo em Barra de Jangada, no qual 

levamos nossos usuários para retirada de documentos e também realizamos 

abordagens panfletando no intuito de divulgação do Programa.  

 

8.  DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 
 

O mês de maio foi um mês atípico no Centro de Acolhimento e Apoio no que se 

refere às dificuldades e entraves para o andamento do serviço. 

O mês iniciou com a participação da gestão na Câmara Temática, local de 

discussão da politica sobre drogas no município no dia 03/05 na sala de situação 

da prefeitura. 
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Continuamos a rotina deste equipamento, sobretudo sentindo uma maior 

dificuldade, pois funcionários estavam com dois meses de salários atrasados. 

Para amenizar tais dificuldades e esclarecer o panorama financeiro do estado, 

realizou-se um momento com a secretaria e representantes da equipe. Este 

momento foi realizado na SEPOD, com a presença da equipe de gestão da 

secretaria. Foi tirado como encaminhamento que cada equipamento ira escolher 

dois representantes para participar de um momento com o secretario Isaltino. 

Diante do grande período de atraso de salario avaliou-se, conjuntamente 

secretaria e executora, que a equipe poderia estar pactuando em reunião técnica 

possibilidades de minimizar as dificuldades e continuar com o serviço 

funcionando. Ficou acordado que a equipe estaria realizando escala reduzida e 

não estaria acolhendo os usuários que estão na modalidade diarista, atendendo 

apenas triagens e retriagens. O serviço ficou funcionando nesse formato durante 

três semanas. Sentimos o quanto esse processo foi difícil tanto para a equipe 

quanto para os usuários, porem os funcionários estavam muito desgastados e 

fragilizados, 

Ainda durante esse período, recebemos informações de que alguns usuários, 

insatisfeitos por não estarem acessando o serviço, realizaram falas de ameaça 

ao espaço, falas de invasão e de atear fogo no equipamento. Enquanto equipe 

realizamos conversas em momentos de grupos com os pernoites, socializamos 

a informação para Secretaria que realizou articulação com a segurança, estamos 

tendo o suporte de dois policiais dentro do serviço, nos plantões noturnos, 

realizamos maior contato coma guarda municipal e a todo momento 

conversando e acolhendo as falas dos usuários. 

Mesmo dentro deste contexto, a equipe continuou, dentro da possibilidade, 

realizando os grupos, intervenções, dinâmicas e dando continuidade ao 

planejamento com os usuários. 

 Esse mês a supervisora estava no período de férias, o que dificultou um pouco 

o acompanhamento dos casos. 

Realizamos o Grupo de Trabalho, in loco, no viaduto Geraldo Melo. Na ocasião 

pudemos realizar a observação do espaço e falar sobre a inserção do usuário de 

droga naquele espaço. Momento muito positivo. 

Ocorreu também a reunião do GGIM, aonde pudemos nos colocar a disposição 

para atuar no plano de ação que visa a diminuição do índice de CVLI no 

município. 

Realizou-se a reunião a câmara de enfretamento ao CRACK, aonde pudemos 

colocar sobre o GT drogas e violência, realizando assim um maior contato e 

reforçando convites para a participação da rede. 
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DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

15/05 

 
Colegiado SEPOD 

SEPOD, 
Coordenadores 
técnicos. Executora. 

Informes sobre o 
mês do luta 
antimanicomial; 
 
Breves relatos de 
como os serviços 
estão, na sua 
funcionalidade 
diante do atraso 
dos salários 
 
Breve discursão 
sobre o caso do 
usuário André 
Luiz. 

- articular a participação dos 
usuários nos diversos 
momentos que irão acontecer 
referente a luta 
antimanicomail; 

-Trazer no próximo colegiado, 
com detalhes sobre o usuário 
André Luiz. 

a. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

11/05/2016 

Centro de 
acolhimento 
e Apoio 
Jaboatão 

13 

Situação atual 
do programa e 
falta de 
pagamentos; 

Proposta de como 
o              serviço 
pode continuar 
funcionando, 
diante desta 
situação; 

Enviar uma proposta 
de escala reduzida 
para secretaria. 

18/05/2016 

Centro de 
acolhimento 
e Apoio 
Jaboatão 

07 

Reflexão de 
como foi à 
semana, com 
início da 
escala 
reduzida, sem 
a entrada dos 
diaristas; 
Proposta de 
um suporte no 
INTENSIVO 
JABAOTÃO 
A vinda de 
Márcia 
(Secretária 
SEPOD) aos 
serviços 
 

 

Enviar proposta de 
escala reduzida para o  
suporte no 
INTENSIVO 
JABAOTÃO 
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b. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 

DAT
A 

ATIVIDA
DE 

LOCA
L 

PARTICIPANT
ES 

PAUTA 
DA 
REUNIÃ
O 

ENCAMINHAMENT
OS 

      

 Não houve reunião com a executora neste mês 

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

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 02 

REUNIÃO INTERSETORIAL 00 

ESTUDO DE CASO 02 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 03 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO COM A EXECUTORA 00 

TOTAL 07 

TOTAL DE 

PESSOAS QUE 

PERNOITARAM 

TOTAL DE USUÁRIOS 

ATENDIDOS 

(Atendimentos 

individuais) 

TOTAL DE NOVOS 
USUÁRIOS NO 
PROGRAMA 
(Usuários que aderiram 
ao programa no mês 
corrente) 

42 608 19 
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8.1. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / 
PERNOITES: 
AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 
  

 

 

9.0. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO 

TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO  02 01 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 02 

 Acolhimento dia (Total de atendimentos no mês) 900 atend. Mês 608 

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

461 

TOTAL DE 

PESSOAS QUE 

PERNOITARAM 

TOTAL DE USUÁRIOS 

ATENDIDOS 

(Atendimentos 

individuais) 

TOTAL DE NOVOS 
USUÁRIOS NO 
PROGRAMA 
(Usuários que aderiram 
ao programa no mês 
corrente) 

42 608 19 

Sex

o 

Usuários por Sexo e Faixa Etária 

0 a 

11 

12 a 

17 

18 a 

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

Tota

l 

M 0 0 07 23 21 00 0 0 51 

F 0 0 04 07 09 00 0 0 20 

Tot

al 
0 0 11 30 30 00 0 0 71 
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TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 

16 48 64 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

Orientação Sexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

64 13 01 78 

Identidade de Gênero 

Travesti Transexual Total 

00 00 00 

  

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

 Cor/Raça Total 

Preta Branca Parda Amarela Indígena Não 

informado 
78 

18 15 45 00 00 00 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Situação Socioeconômica Qtd 

SEM RENDA 53 

1/4 SALÁRIO MÍNIMO 12 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

01 03 04 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

01 00 01 
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1/2 SALÁRIO MÍNIMO 04 

1 SALÁRIO MÍNIMO 02 

2 SALÁRIOS MÍNIMOS 05 

3 SALÁRIOS MÍNIMOS 01 

ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

NÃO INFORMADO 01 

TOTAL 78 

TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS 

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

médico. 

  

  

Grupos Operativos Meta Mínima – 04 

Grupo Psicólogo 03 

Grupo de Serviço Social 02 

Grupo de Qualidade de Vida 02 

Total 07 

Atendimento Individual Meta Mínima – 50 

Atendimento Assistente Social 88 

Atendimento Psicólogo 152 

Atendimento Qualidade de Vida 27 

Total 267 

AÇÕES 
Meta 
Mínima 

Metas Executadas 

Oficinas 15 02 

Atendimento à Família 50 44 

Grupo Família 4 01 

Demanda de Atendimento TOTAL 

Atendimento de Triagem, Acolhimento de 

novos Usuários e Usuários Re-acolhidos 
19 
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TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

Motivação Total 

Crack 69 

Álcool 05 

Maconha 02 

Cocaína 02 

Outros 00 

TOTAL GERAL 78 

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

Tipo Total 

Espontânea 49 

Aproximação de rua 01 

ATITUDE nas Ruas 05 

Rede SUAS 06 

Rede SUS 02 

Segurança Pública 02 

Conselho Tutelar 00 

Atendimento Individual à Família 43 

Visita Domiciliar 00 

Assembleia 02 

Atendimento no Território (em conjunto com o 

ATITUDE nas Ruas) 
00 

Outros/Quais? 00 

TOTAL GERAL 64 

http://www.institutoensinar.org/


 

                                                                                                                         

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

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

www.institutoensinar.org 

Ministério Público 01 

Mídia 00 

Outro Usuário 10 

Outra Origem 03 

0800 (OUVIDORIA) 00 

Poder Judiciário 02 

Total Geral 81 

 

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 00 

AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO 06 

Áreas Integradas de Segurança Quantidade 

AIS 01 07 

AIS 02 01 

AIS 03 21 

AIS 04 04 

AIS 05 03 

AIS 06 38 

AIS 08 01 

AIS 09 00 

AIS 10 01 

AIS 11 01 

AIS 12 01 

AIS 13 01 

Total Geral 78 
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AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL 00 

AFASTAMENTO USO DE DROGAS 00 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 01 

OUTROS 1- abandono 3- INTENSIVO 

JABOATÃO 1- comunidade terapêutica 
04 

TOTAL 11 

TABELA XI – POTENCIAL DE RISCO 

 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 47 

NÃO 31 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 78 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 69 

NÃO 38 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 107 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 53 

NÃO 25 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 78 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 48 

NÃO 30 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 78 
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TABELAXII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 REDE SUAS QUANT. 

CRAS 02 

CREAS 04 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO 

DE RUA 

00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 
08 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO 
00 

CONSELHO TUTELAR 00 

CENTRO DA JUVENTUDE 00 

OUTROS  00 

TOTAL 14 

  

REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS                                01 

CTA 03 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 09 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 02 

POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 05 

HOSPITAL GERAL 00 

UPA 00 

OUTROS  00 
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TOTAL 27 

  

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 05 

AGÊNCIA DO TRABALHO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 00 

INSS 00 

ONG 00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 02 

OUTROS                           00 

TOTAL 07 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 00 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 

TRABALHO INFORMAL 00 

TRABALHO FORMAL 02 

OUTROS 00 

TOTAL 02 

 

10. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS 
RUAS
  

AÇÕES 
META 
MÍNIMA 

METAS EXECUTADAS 
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11.CONSIDERAÇÃOES FINAIS 
 

Este relatório tem como objetivo explanar as ações qualitativas e quantitativas 

deste núcleo. 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 25 

ABORDAGENNAS RUAS (PESSOAS) 600 303 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 01 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 01 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 9 01 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 9 00 

AÇÕES 
METAS EXTRAS 

EXECUTADAS 

BUSCA ATIVA 01 

VISITA DOMICILIAR 01 

ABORDAGEM DE RUA 07 

REUNIÕES 02 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 00 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 00 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 09 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 01 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 20 

OUTRAS AÇÕES 08 

AÇÕES INTEGRADAS E DE 
IMPACTO REALIZADAS 

00 

TOTAL 49 
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Continuamos trabalhando com equipe o fortalecimento da rede assim como 
estratégias para estar trabalhando com os usuários a temática violência, pois é 
um tema que permeia cotidianamente nosso serviço. 
Venho salientar que a SEPOD assim como a Executora esteve sempre 
dialogando com os profissionais, a fim de minimizar danos e acolhendo as falas.  
Vale também ressaltar que a executora mesmo diante de todas as dificuldades 
investiu na segurança do equipamento, reforçando o portão da entrada principal 
e a implantação da cerca elétrica, ponto que trouxe uma maior segurança para 

o serviço. 
 
Aiala Frederick de Souza 
Coordenadora Técnica  
 
 
Manassés Manoel dos Santos 
Diretor Presidente 
 

 

 

 

 

 

 

Registro Fotografico  

 

 

 

 

 

 

Grupo Família  
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Torneio de Dominó 
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Atividade na Praia 
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Aniversariante do Mês  

 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO  

 NÚCLEO: Jaboatão                 MÊS/ANO: Maio/ 2016 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

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

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

prática profissional, qualificando o serviço ofertado.  

http://www.institutoensinar.org/
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2. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

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

Guararapes. 

Telefones de contato: 3468-0058 / 989235524 

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

Executora: IEDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA MONALISA ALVES ACIOLI LINS 

SUPERVISÃO TÉCNICA JEANE DOS SANTOS TONÉO 

TÉCNICA SOCIAL EM 
PSICOLOGIA 

CRISTINA CHAGAS PATRIOTA 

TÉCNICA SOCIAL EM 
PSICOLOGIA 

DENISE DE FARO FERNANDES 

TÉCNICA SOCIAL EM 
SERVIÇO SOCIAL 

ALEXSANDRA TAVARES 

TÉCNICO EM QUALIDADE 
DE VIDA 

ANTONIA E. SILVA 

CUIDADORA KÁTIA RENEIDE (Ferista) 

CUIDADORA IVANEIDE MARIA DOS SANTOS 
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EDUCADORA SOCIAL ELIZABETH SANTOS DAS CHAGAS 

EDUCADORA SOCIAL MÁRCIA MARIA DE OLIVEIRA 

EDUCADOR SOCIAL CRISTIANO JOSÉ DA SILVA 

EDUCADORA SOCIAL 
DAYANE PATRICIA BOYER OLIVEIRA DE 

MORAES 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

GLÉCIA REIS DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLÁUDIA XAVIER DE OLIVEIRA BEZERRA 

AUXILIAR DE COZINHA MARIA JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLÁUDIA LIMA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS 

MOTORISTA ERIVAN LIRA DO NASCIMENTO 

MOTORISTA 
JESSÉ LUCAS VIANA DE ARAÚJO 

(Ferista) 

VIGIA JOSÉ ALVES 

VIGIA DAMIÃO GOMES DA SILVA (Ferista) 

VIGIA JADILSON RAMOS DE FREITAS 

VIGIA SILVIO GOMES DA SILVA 

 

4. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 

 

FUNÇÃO NOME 

TÉCNICA SOCIAL EM SERVIÇO 
SOCIAL 

MIRTES LOPES 

MOTORISTA JANDILSON FLORENTINO 

 

 

 

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 
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1. GRUPOS 

 

1.1 GRUPO DESPERTAR  

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 
Téc. Social em 
Psicologia - 
Cristina 
 

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

Reunião de 

Equipe  

Das 9h às 12h Grupo Despertar 
Téc. Social em 
Psicologia - 
Denise 

Horário Livre/ 
Atividades 
Lúdicas 

Visitas 
09n às 12h 

Visitas 
9h às 12h OFICINA COM 

EDUCADOR - 2 OFICINA DE 
CULINÁRIA 
Facilitadora 
Patrícia 
9h às 12h 

10h às 
10:30 

Horário livre Horário livre 

10:30 às 
11:30 

MUTIRÃO 
Técnica Social, 
Educador e 
ASG. 

Grupo UR e 
Atendimento 
Individual 

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

Grupo UR e 
Atendimento 
Individual 

12h às 
13h 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

13h às 
14:00 

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

15h às 
15:30h 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

15:30 às 
16:30h 

 
OFICINA COM 
EDUCADOR - 1. 
 

Grupo UR e 
Atendimento 
Individual 

Assembleia  

 
Reunião de 
Família 
Técnica Social 

Horário Livre 

ATIVIDADE
ESPORTIVA 
Futebol 
EDUCADOR
15:30h às 
16:30h Visitas       

14h às 17h 

16:45h às 
17:45h 

 
Grupo 
Cidadania 
Téc.Social em 
Serviço Social –
Alexsandra 

Grupo 
Qualidade de 
Vida 
Téc. Qualidade 
de Vida - Antônia 

 
OFICINA COM 
EDUCADOR - 1. 

Horário Livre 

ATIVIDADE 
EXTERNA 
Futebol na Praia 
EDUCADOR 
15h30 às 17h 

Horário Livre 

18h às 
19h 

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

19h às 
21h 

Grupo 
Comissões 
 
20h ás 21h 

Horário Livre Horário Livre 

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

Horário Livre 
Horário 
Livre 

Horário Livre 

21h ás 
21:30h 

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

21:30 às 
22:50h 

Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre 

Grupo Cine 
Atitude 
Edudador 
21:00 às 22:50h 

Horário 
Livre 

Horário Livre 

23h Recolher Recolher Recolher Recolher 
Recolher 
00:00 

Recolher 
00:00 

Recolher 
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Facilitadoras: Alexsandra Tavares, Denise de Faro Fernandes e Cristina 

Chagas. 

Objetivo geral: Trabalhar assuntos referentes ao cotidiano dos usuários neste 

equipamento, bem como trazer temáticas que sirvam para despertar os 

participantes para iniciar as atividades do dia. 

 

Data: 02/05/2016 

Facilitadora: Alexsandra Tavares 

Atividade realizada: Iniciamos o despertar apresentando a nova educadora 

social Elizabeth. Em seguida, foi feita uma breve fala a respeito dos 

acontecimentos no final de semana, sobre o uso das saídas terapêuticas e do 

retorno ao Espaço, trabalhando o acordo de convivência. Em seguida foram 

distribuídas cópias de um texto para reflexão chamado “Bom Dia” (autor 

desconhecido), onde cada participante, voluntariamente, foi fazendo a leitura de 

trechos do mesmo. Por fim, se organizaram para o mutirão de limpeza da casa. 

Objetivo: Refletir sobre os últimos acontecimentos em relação às saídas 

terapêuticas e trabalhar sugestões para solução dos problemas coletivos.  

Ferramentas metodológicas: Texto e roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes demonstraram preocupação no que se diz respeito 

à tranquilidade da casa. Falaram sobre o comportamento inadequado de alguns 

usuários quando retornam sob efeito e alterando, podendo causar desconforto e 

constrangimentos, principalmente se a casa estiver recebendo a vista de 

familiares. Alguns pontuaram que sentem a necessidade de regras mais duras. 

Foi discutido a respeito das regras que regem o Programa e do que eles 

entendem delas, qualificando as que encaram como rígidas e as que encaram 

como flexíveis e/ou leves. 

 

Data: 09/05/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Foi exibido um vídeo chamado: “Problema não é meu” 

(fonte: YouTube), visando proporcionar a reflexão sobre a importância de se 

assumir as responsabilidades diante das diversas situações ocorridas na vida. 

http://www.institutoensinar.org/
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Também, foram trabalhados fatos do cotidiano dentro do Centro de Acolhimento 

Intensivo. 

Objetivo: Estimular a melhoria na integração entre os usuários dentro do 

Serviço. 

Ferramentas metodológicas: Dvd, Pen Drive, Data Show e roda de conversa.   

Avaliação: Os usuários denotaram motivação, discursos espontâneos e 

coerentes com a proposta e enfatizaram estarem dispostos a colaborar. 

 

Data: 12/05/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Foi feita uma reflexão sobre a importância do asseio 

pessoal e da higiene e organização do espaço do Centro de Acolhimento 

Intensivo. Ressaltamos que a limpeza dos dormitórios e dos sanitários 

masculinos e femininos são contribuições necessárias dos usuários e que existe 

uma lista das datas referentes aos dias de limpeza de cada um. Foi pontuado 

que se todos colaborassem, não ficaria sobrecarregado para ninguém, afinal de 

contas, o Espaço contempla a todos e não é justo que somente alguns se 

engajem nessa tarefa. Foi solicitado que cada participante verbalizasse sobre de 

que forma colaborava com a limpeza e organização da Unidade. Por fim, foi 

frisado que essas atividades diárias são uma maneira de se organizarem para 

quando estiverem cuidando de suas próprias residências.   

Objetivo: Refletir sobre a importância da higiene. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes trouxeram que se sentem incomodados e 

sobrecarregados quando uns contribuem com a limpeza do Serviço e os demais 

não se empenham em mantê-lo limpo. Todos concordaram que se agirem unidos 

e em grupo, o Serviço funcionará com mais eficácia e melhorará a qualidade de 

vida de todos. Cada um, a sua maneira, se comprometeu a ajudar nos mutirões 

de limpeza. 

 

Data: 20/05/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas  

http://www.institutoensinar.org/


 

                                                                                                                         

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

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

www.institutoensinar.org 

Atividade realizada: Foram dadas as instruções sobre a técnica de grupo 

proposta chamada “Terremoto”. Os usuários foram divididos em subgrupos de 

três pessoas, onde cada grupo formava duas paredes e um morador, 

propositalmente um teria que sobrar na organização dos grupos, visando 

provocar o sentimento de exclusão, quando eram incentivados a mudar de 

papéis.   

Objetivo: Refletir sobre a forma de pensar coletivamente e não ser egoísta.  

Ferramentas metodológicas: Técnicas de grupo e o espaço da sala. 

Avaliação: Os usuários tiveram um momento lúdico de descontração, 

mostrando-se motivados para a realização da técnica. Falaram durante a 

avaliação sobre o sentimento desagradável de serem escanteados pelos demais 

usuários. 

 

Data: 23/05/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Nesse encontro conversamos sobre a rotina do final de 

semana. Cada participante versou suas atividades realizadas no sábado e 

domingo. Foi solicitado que cada usuário destacasse o que havia acontecido de 

importante e que revelassem se conseguiram cumprir com o planejamento 

articulado com suas técnicas de referência.  

Objetivo: Tratar sobre assuntos que emergiram no final de semana. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Alguns trouxeram a satisfação de ir para a residência da família. Já 

outros se queixaram por não ter recebido visita dos familiares, destacando que 

se sentem abandonados no Equipamento. Houve também quem verbalizasse, 

com felicidade, que havia usufruído saída para exercer atividade laboral no 

mercado informal e que havia realizado tal atividade com afinco. Dois usuários 

trouxeram a insatisfação de não terem conseguido cumprir com o planejamento, 

utilizando suas saídas para uso de SPA no lugar de ir para o seu trabalho 

informal. Destacaram que vão conversar em particular com sua técnica de 

referência, tendo por finalidade fortalecer o comprometimento e adesão no PIA. 

 

http://www.institutoensinar.org/
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Data: 27/05/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Foi realizada uma dramatização pelos funcionários, duas 

Técnicas e um Educador, baseando-se na fábula da “Borboleta Azul”, na qual foi 

exposto um diálogo com o tema sobre a responsabilidade que cada pessoa 

possui na sua relação com a vida, o presente e o futuro. 

Objetivo: Incentivar a reflexão sobre a forma que podemos lidar com os 

problemas e a responsabilização diante das escolhas na vida. 

Ferramentas metodológicas: Técnica da simulação e roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários denotaram atenção e concentração. Ao perceberem o 

desfecho da estória, deram suas opiniões e transferiram a situação da fábula 

para o convívio dentro do Centro. Concordaram com a moral da estória de que 

precisariam focar mais nos seus planejamentos. 

 

Data: 30/05/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Foi feita uma roda de conversa sobre a dinâmica do final 

de semana. O assunto principal que os participantes abordaram foi o 

comportamento inadequado de um usuário que retornou de sua saída sobre forte 

efeito de SPA, causando vários transtornos no Dispositivo. Diante desse relato, 

foi feita uma reflexão sobre o uso de SPA nas saídas e de que maneira esse uso 

pode ser articulado dentro do PIA, tendo por finalidade minimizar ao máximo os 

prejuízos. Foi feita uma reflexão também em relação à dificuldade que alguns 

usuários estão encontrando para cumprir com os planejamentos traçados. Foi 

pontuado que nesses casos específicos é de extrema importância conversar 

com a técnica de referencia sobre essa fragilidade, objetivando articular 

estratégia para solucionar essa demanda. Por fim, foi frisado que os usuários 

precisam visualizar a equipe como aliados no processo de mudança de cada um.  

Objetivo: Refletir com os usuários a dinâmica do final de semana. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: A maioria dos participantes verbalizou que sente dificuldade em 

conversar com a técnica de referencia sobre os descumprimentos do PIA ou 

http://www.institutoensinar.org/


 

                                                                                                                         

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

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

www.institutoensinar.org 

sobre o uso abusivo de SPA, por temer que suas próximas saídas sejam 

suspensas. Diante desse relato foi pontuado que a equipe não esta no 

Equipamento para punir os usuários ou para proibi-los de fazer uso de SPA, mas 

que o papel da equipe é o de auxiliá-los a fazer melhores escolhas para suas 

vidas e planejamentos, seja sobre uso controlado a fim de minimizar os prejuízos 

decorrentes do uso abusivo e desenfreado ou sobre outras temáticas.  

 

1.2 GRUPO DE USUÁRIOS DE REFERÊNCIA (UR’s) 

Facilitadoras: Alexsandra Tavares, Denise de Faro Fernandes e Cristina 

Chagas. 

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

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

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

 

Data: 06/05/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Feita a acolhida aos usuários novatos com as boas-vindas. 

Em seguida, os participantes construíram uma pauta, na qual foi indagado sobre 

a limpeza da piscina e sobre cursos de qualificação profissional. Foram 

informados sobre ambas questões. Ainda, foi pontuada a importância de 

voltarem aos estudos. 

Objetivo: Tratar questões de interesse coletivo e dar encaminhamentos. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários se mostraram com o desejo de mudança e falaram sobre 

a dificuldade em ter a escolaridade e/ou nível de escolaridade solicitado pelos 

cursos que almejam fazer. Também, versaram sobre os prejuízos das drogas em 

suas vidas. 

 

Data: 12/05/2016 

Facilitadora: Alexsandra Tavares 

Atividade realizada: Foram distribuídas cópias da letra da música “Mais uma 

vez” (de Renato Russo), sendo solicitado que os participantes ficassem a 

http://www.institutoensinar.org/


 

                                                                                                                         

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

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

www.institutoensinar.org 

vontade para cantar, mas que deveriam prestar atenção à letra. Depois, foram 

feitas reflexões sobre trechos da letra que mais chamaram a atenção. 

Objetivo: Refletir sobre a música “Mais uma vez”, a fim de incentivar a 

autoconfiança para despertar o desejo de mudança.  

Ferramentas metodológicas: Texto e áudio de música (papel e celular) e roda 

de conversa.                                  

Avaliação: Os participantes trouxeram lembranças de suas vidas e fizeram 

comparações e reflexões relacionando episódios de suas vivências com os 

versos da música trabalhada. Os mesmos pontuaram que inseridos no 

 Programa, é o momento em que o “sol brilha” e que este deveria brilhar 

para todos, enquanto uma oportunidade para se reorganizarem. Além disso, 

elencaram temáticas como recaída, confiança, estágio motivacional, mudança 

etc. O grupo foi finalizado com a frase: “Quem acredita, sempre alcança”.   

 

Data: 17/05/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Foi realizada uma roda de conversa com os usuários, 

refletindo sobre o cotidiano no Serviço e ressaltando sobre a importância do 

engajamento no planejamento do PIA.  

Objetivo: Refletir com os usuários sobre a rotina do Serviço e comprometimento 

com o PIA. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Os usuários revelaram alguns conflitos que vivenciaram no decorrer 

desse mês de maio e pontuaram que falta mais união entre os mesmos e, 

principalmente, respeito em relação aos objetos dos colegas. Por fim, também 

trouxeram algumas queixas referentes à equipe, destacando que alguns 

funcionários têm agido de maneira descortês. Foi pactuado que essa questão 

seria tratada com as pessoas citadas e com a gestão. 

 

1.3 GRUPO FAMÍLIA 

Facilitadora: Cristina Chagas e Alexsandra Tavares. 

http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo geral: Favorecer o processo de integração entre Família e Usuários do 

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

qualidade de vida. 

 

Data: 05/05/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Foi feita uma apresentação pelos usuários que 

participaram do Seminário na UFPE, sobre “Vulnerabilidade dos Usuários de 

Crack ao HIV e outras doenças transmissíveis: estudo sociocomportamental e 

de prevalência no Estado de Pernambuco”. 

Objetivo: Compartilhar com os familiares e outros usuários do Centro de 

Acolhimento e Intensivo o resultado da pesquisa da FIOCRUZ no Programa 

ATITUDE.  

Ferramentas metodológicas: Data Show, notebook e roda de conversa. 

Avaliação: Participantes ficaram atentos durante a explanação do tema pelos 

os outros usuários, favorecendo um momento de interação e descontração.   

 

Data: 12/05/2016 

Facilitadora: Alexsandra Tavares 

Atividade Realizada: Exibido o filme “Bicho de sete cabeças”, 

drama brasileiro de 2000, dirigido por Laís Bodanzky e com roteiro de Luiz 

Bolognesi, baseado no livro autobiográfico de Austregésilo Carrano 

Bueno, “Canto dos Malditos”. Em seguida, roda de conversa. 

Objetivo: Orientar e sensibilizar os usuários e seus familiares para que possam 

ter clareza da atual situação em que se encontram e não tomem decisões 

inadequadas.   

Ferramentas metodológicas: Filme, roda de conversa, caixa acústica, Pen 

Drive e Data Show. 

Avaliação: Os usuários demonstraram interesse pelo filme. Um deles relatou 

que quando a família descobriu que ele fazia uso de maconha, pensou em 

interná-lo como louco. Pontuaram que esses espaços de manicômio não 

deveriam existir. Falaram que até entendem as fantasias das famílias quando 

http://www.institutoensinar.org/
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descobrem que um integrante está fazendo uso de drogas, mas que o diálogo é 

uma estratégia interessante. Trouxeram também opiniões sobre como as 

amizades podem influenciar na juventude e uso de drogas.  

 

Data: 20/05/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Utilizado um vídeo de curta metragem direcionado ao tema 

“Violência Doméstica”, no qual abrangeu situações problemas nas relações 

familiares, principalmente, a violência contra a mulher. Em seguida, foi feito um 

momento de reflexão sobre posturas machistas culturalmente evidentes no 

cotidiano. 

Objetivo: Trabalhar a reflexão sobre a violência doméstica e como lidar com os 

conflitos familiares. 

Ferramentas metodológicas: Data Show, Pen Drive, TV e roda de conversa. 

Avaliação: Houve grande mobilização dos usuários ao falarem sobre situações 

já vividas na família e na própria comunidade, sendo evidenciada a questão das 

posturas de violência entre os gêneros nas relações interpessoais. 

 

Data: 26/05/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas  

Atividade realizada: Foi exibido um filme de longa metragem chamado “28 

dias”, onde foram abordadas questões sobre relação familiar; codependência 

familiar; drogadição e sofrimentos e prejuízos emergentes neste contexto. Em 

seguida, foi feito um momento de discussão sobre os conteúdos expostos. 

Objetivo: Favorecer a reflexão sobre os conflitos familiares provenientes da 

relação danosa com as drogas. 

Ferramentas metodológicas: Data Show, Pen Drive e roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários manifestaram bom nível de interesse e participação, 

trazendo situações pessoais de conflitos e posturas transgressoras na relação 

com seus familiares, expondo o reconhecimento do desejo de mudança. Grupo 

tranquilo e motivado. 
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1.4 GRUPO CIDADANIA 

Facilitadora: Alexsandra Tavares. 

Objetivo geral: Trabalhar temas que abordem os valores que determinam o 

conjunto de direitos e deveres de um cidadão, buscando estimular a construção 

de uma consciência política com enfoque na participação social e na formação 

do processo de autonomia dos usuários. 

 

Data: 02/05/2016 

Atividade realizada: Foi exibida parte do filme “Preciosa, uma história de 

esperança”,  drama de 2009 do produtor e diretor Lee Daniels. Esta atividade 

será dividida em duas partes em função de o filme exceder o horário do grupo, 

ficando a outra parte para o dia 09/05/16.  

Objetivo: Levar conhecimento aos usuários sobre diversos tipos de violência e 

como buscar ajuda.  

Ferramentas metodológicas: Filme, Pen Drive, Data Show, caixa acústica e 

notebook. 

Avaliação: Será exibido o restante do filme e realizada roda de debate no dia 

09/05/2016. De todo modo, a parte exibida foi assistida de maneira atenta pelos 

usuários.  

 

Data: 09/05/2016 

Atividade realizada: Foi dada a continuidade da exibição do filme “Preciosa, 

uma história de esperança”, em seguida foi realizada roda de conversa. 

Objetivo: Levar conhecimento aos usuários sobre diversos tipos de violência 

além de incentivá-los na busca da resolução de seus problemas.  

Ferramentas metodológicas: Filme, Pen Drive, Data Show, caixa acústica e 

notebook. 

Avaliação: Durante a exibição, uma das participantes se retirou da sala se 

sentindo incomodada com uma das cenas. Após a exibição completa do filme, 

foi dado início a roda de conversa. Os usuários se colocaram surpresos com o 

filme, falaram que tal realidade exibida é bem presente no dia a dia e em qualquer 

núcleo familiar pode existir. Mas não deixaram de se indignar pela personagem 
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ser violentada pelo pai e abusada pela mãe. Ainda falaram que a mídia está 

sempre exibindo notícias de abuso sexual contra crianças e adolescentes, e com 

outras palavras, expuseram sobre resiliência. Por fim, pontuarem que estudar é 

o caminho principal para mudanças. 

 

Data: 18/05/2016 

Atividade realizada: Foi exibido o filme “Anjos do Sol”,  filme brasileiro que trata 

sobre a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes e que, logo em 

sua primeira sessão pública, realizada durante o Miami International Film 

Festival, arrematou o prêmio do júri popular para Melhor Longa de Ficção Ibero-

Americano. Esta atividade foi dividida em duas partes em função de ter havido 

um problema técnico com um dos equipamentos. Ficou acordado com o grupo 

que, no dia 26/05/2016 se daria continuidade. Mesmo assim, foi aberto um 

diálogo para aproveitar o momento. 

Objetivo: Orientar e incentivar os usuários no combate ao abuso e exploração 

sexual de crianças e adolescentes. 

Ferramentas metodológicas: Filme, Pen Drive, Data Show, caixa acústica e 

notebook. 

Avaliação: Com relação ao filme, os usuários se indignaram ao ver que o 

personagem do genitor já havia vendido outras filhas e que esta realidade era e 

ainda é presente nos dias atuais. Trouxeram alguns relatos que já presenciaram, 

como um vizinho levando a filha para ser explorada por terceiros. Um dos 

integrantes do grupo relatou também que uma mãe usuária de SPA‘s havia lhe 

oferecido a filha ainda criança pela troca da droga. O assunto foi debatido.    

 

Data: 26/05/2016 

Atividade realizada: Foi dada a continuidade a exibição do filme “Anjos do Sol”.  

Em seguida foi realizada roda de conversas, onde os usuários se deleitaram 

sobre o filme.  E por fim foi explicado que o ECA traz várias disposições sobre a 

proteção da criança e do adolescente em todos os sentidos, sendo dever tanto 

da família quanto de toda sociedade e do poder público essa incumbência, 

conforme preceitua o seu artigo 4º. Porém a sociedade não auxilia as 
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autoridades na prática da denúncia e acompanhamento aos casos, e o poder 

público ainda não tem a cultura de uma investigação ágio e minuciosa.                                                                                   

Foi explicado que tráfico humano é o mais perverso e rentável que existe diante 

do tráfico de armas e de drogas, que são comprados e vendidos uma só vez, e 

que uma pessoa pode ser explorada diversas vezes e de várias formas como 

trabalho escravo e sexual.  

Objetivo: Trabalhar o artigo 4º da Lei nº 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA). 

Ferramentas metodológicas: Filme, Pen Drive, Data Show, caixa acústica e 

notebook. 

Avaliação: Os usuários destacaram que as crianças e adolescentes que foram 

vítimas, eram, em sua maioria, oriundas de municípios e comunidades 

desprovidas da ação efetiva do poder público, e que os traficantes de seres 

humanos se aproveitavam da necessidade econômica e da ignorância dos 

menos favorecidos, como facilitação para enganar a essas famílias. Perceberam 

também que existe uma rede organizada para cometer esse tipo de crime e que 

as vítimas são vendidas, revendidas, leiloadas e exploradas diversas vezes, 

passando por vários tipos de violências que deixam consequência física e 

psicológica, chegando muitas vezes à morte. Enalteceram outros elementos, 

entre eles, sobre a cultura do machismo que contribui de maneira relevante para 

reproduzir esse tipo de situação. O debate do grupo ocorreu de modo ativo e 

construtivo.  

 

1.5 GRUPO PLANEJANDO O FUTURO 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes. 

Objetivo geral: Refletir com os participantes sobre como trabalhar seu 

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

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

trabalho/inserção socioprodutiva. 

 

Data: 05/05/2016 
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Atividade realizada: Nesse encontro foi feita uma apresentação em PowerPoint 

sobre educação. Iniciamos o grupo explicando o que era educação e qual sua 

importância na vida de cada indivíduo. Foi pontuado que a educação é um direito 

fundamental e que ajuda não só no desenvolvimento de um país, mas também 

no futuro de cada indivíduo. Levando em consideração que muitos usuários não 

concluíram a escolaridade, foi feita uma reflexão sobre a EJA – educação de 

Jovens e adultos. Esta é uma modalidade de ensino que nasceu da clara 

necessidade de oferecer uma melhor chance para pessoas que, por qualquer 

motivo, não concluíram o ensino fundamental e/ou o médio na idade apropriada. 

Surgiu como uma ação de estímulo aos jovens e adultos, proporcionando seu 

regresso à sala de aula. Esta modalidade respeita às características de cada 

aluno, dando oportunidades educacionais adequadas em relação a seus 

interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames próprios.  

Objetivo: Refletir sobre a importância da educação.  

Ferramentas metodológicas: Data Show e roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários ficaram interessados em obter maiores informações 

sobre a EJA, ressaltando que reconhecem que precisam de elevação escolar, a 

fim de poder ser inseridos com afinco no mercado de trabalho. No entanto, outros 

trouxeram que não desejam retomar os estudos, porque cessaram os estudos 

há muito tempo e não sabem como recomeçar. Foi feita uma reflexão sobre o 

fato de que não existe idade para estudar e sim força de vontade e desejo de 

aprender novos conhecimentos. 

 

Data: 10/05/2016 

Atividade realizada: Foi feita uma apresentação em PowerPoint sobre trabalho. 

Foi realizada uma retrospectiva do trabalho, desde tempos remotos até a 

atualidade. Conversamos sobre a origem da palavra trabalho e ressaltamos a 

importância do trabalho para o homem. Foi pontuado que trabalho é um conjunto 

de atividades realizadas, é o esforço feito por indivíduos, com o objetivo de 

atingir uma meta. E, como uma definição, trabalho pode ser qualquer atividade 

física ou intelectual, realizada por ser humano, cujo objetivo é fazer, transformar 

ou obter algo. O trabalho possibilita ao homem concretizar seus sonhos, atingir 
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suas metas e objetivos de vida, além de ser uma forma de se expressar no 

mundo. Por fim, foi feita uma comparação entre o mercado formal e informal, 

tendo por finalidade ressaltar as vantagens de ser inserido no mercado formal, 

levando em consideração que traz garantias para o funcionário, como por 

exemplo: décimo terceiro, férias e FGTS. 

Objetivo: Apresentar e refletir com os participantes sobre o trabalho e sua 

importância para o homem.  

Ferramentas metodológicas: Data Show e roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários trouxeram que compreendem que o mercado formal é 

mais vantajoso e seguro para o trabalhador, mas destacaram que a baixa 

escolaridade atrapalha a inserção nesse mercado formal e que somente por isso 

remetem a informalidade.  

 

Data: 17/05/2016  

Atividade realizada: Foi feita uma reflexão sobre a importância das regras. Esse 

assunto veio à tona porque os usuários estavam se queixando das várias regras 

do Serviço e demonstrando resistência em segui-las. Destacamos que regras 

não são exclusividades do Programa, mas algo que está presente em todas as 

sociedades. Ressaltamos que esse momento em que estão nesse dispositivo 

deve ser vivido com uma preparação para o retorno ao social e que, portanto, 

faz-se importante que se alinhem as regras.  

Objetivo: Refletir sobre regras e sociedade. 

Ferramentas metodológicas: Data Show e roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes verbalizaram que compreendiam que seguir regras 

era importante, mas destacaram que devido à forte vivencia de rua, e a relação 

diferenciada no que se trata de regras nesse contexto peculiar, sentem 

dificuldade em se alinharem as regras de um modo geral. Por fim, pontuaram 

que vão se empenhar para tentar se adequar as regras, melhorando assim a 

convivência grupal e futuramente sua convivência “na sociedade”. 

 

Data: 24/05/2016  
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Atividade realizada: Apresentação sobre o tema Empregabilidade. Iniciamos 

frisando que esse termo está sendo muito utilizado na atualidade e que significa 

o conjunto de conhecimentos, habilidades e comportamentos que tornam o 

profissional importante e atraente para qualquer empresa. Essas características 

transcendem às empresas e atendem às necessidades do mercado de uma 

forma geral, portanto empregabilidade é a condição que o profissional apresenta 

ou deve apresentar para se adequar às novas exigências do mercado. Por fim 

cada participante pôde verbalizar o que possuía de diferencial frente a outros 

dentro de sua função.  

Objetivo: Refletir sobre empregabilidade.  

Ferramentas metodológicas: Data Show e roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes trouxeram que precisam melhorar seus 

conhecimentos em suas áreas de atuação, porque reconhecem que existem 

concorrentes mais preparados que eles no mercado de trabalho. A maioria frisou 

que se fossem proprietários de uma empresa optariam por um funcionário melhor 

qualificado. Pois entendem que o mercado está progressivamente mais exigente 

e busca profissionais cada vez mais competentes, atualizados, qualificados e 

preparados para atuar em qualquer empresa nacional ou multinacional. 

 

1.6 GRUPO QUALIDADE DE VIDA 

Facilitadora: Antônia Silva  

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

hábitos mais saudáveis e a valorizarem a prevenção de doenças. 

 

Data: 03/05/2016 

Atividade realizada: Apresentado um documentário chamado: “O Lado Positivo 

de Fabrício”, visando importância de tratamento e prevenção das doenças 

sexualmente transmissíveis. Foi discutido sobre o que é DST/HIV, e o que 

devemos fazer para ter uma mudança comportamental preventiva e cuidados 

contraceptivos. Os usuários foram orientados sobre a rede de saúde e locais 

onde conseguir camisinha, assim como, estratégias para utilizarem em suas 

saídas terapêuticas.  
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Objetivo: Trabalhar a conscientização dos usuários, através de cuidados com a 

saúde, buscando orientá-los no sentido de prevenção a DST/AIDS. 

Ferramentas metodológicas: Computador, Data Show, som e roda de 

conversa.  

Avaliação: O grupo foi bem participativo. Os usuários demonstraram ter 

assimilando bem o tema discutido. Alguns relataram que têm dificuldades de 

usar os métodos expostos, mas que diante do que viram, irão sempre tentar fazer 

uso de preservativos. 

 

Data: 17/05/2016. 

Atividade realizada: Apresentação de slides sobre as doenças de pele 

(Micoses). A escolha desse tema surgiu como solicitação dos próprios usuários, 

diante da apresentação de alguns casos no Serviço. No grupo, foi exibido o que 

é a doença, como se transmite, o diagnóstico, o tratamento e a prevenção. 

Também foi apresentado um vídeo do programa televisivo “Bem Estar,” sobre os 

diversos tipos de micoses, e em seguida realizada a discussão do tema. 

Objetivo: Sensibilizar sobre os cuidados de saúde, expondo a orientação de 

profissional em saúde enfatizando o cuidado com a higiene do corpo e do 

ambiente, para diminuir os riscos da transmissão direta das doenças de pele. 

Ferramentas metodológicas: Computador e Data Show.  

Avaliação: A discussão do tema apresentado foi muito construtiva, os 

participantes trouxeram dúvidas sobre as micoses de pele e sua causa. Um dos 

usuários trouxe em sua fala que já teve micose e que demorou a procurar 

tratamento, mas que a manifestação da doença foi só agravando, e diante disso, 

procurou a assistência em saúde e realizou o tratamento correto. Outro, também 

relatou uma situação similar, que acabou pegando a doença de pele devido a 

sua situação de rua e à falta de cuidados com relação à higiene pessoal.  

 

Data: 23/05/2016 

Atividade realizada: Apresentação da cartilha dos direitos do usuário no SUS. 

Foi também explicado como funciona e qual a finalidade do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Para além, foi exibido um documentário chamado “Sicko”, que 
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quer dizer S.O.S Saúde, onde mostra a realidade da saúde dos norte-

americanos. Feito então o comparativo entre esse e o SUS. Esse documentário 

tem a duração de 2 horas, razão pela qual, foi apresentado em duas partes.  

Objetivo: Aprofundar o conhecimento sobre a real situação do SUS e comparar 

com outra realidade. 

Ferramentas metodológicas: Computador, Data Show e som. 

Avaliação: Os usuários foram participativos quanto a esta apresentação e, 

diante do documentário, alguns expuseram sua visão crítica da nossa atual 

situação e da dos Estados Unidos. Trouxeram a indagação de como um país tão 

com tanto poder econômico possui uma saúde precária, onde poucos podem ter 

acesso e que mesmo tendo plano de saúde, enfrentam dificuldades para 

atendimento. O grupo foi muito construtivo, mas a segunda parte do mesmo se 

dará em grupo seguinte. 

 

Data: 31/05/2016 

Atividade realizada: Foi dada continuidade ao documentário “Sicko SOS 

Saúde”. 

Objetivo: Aprofundar o conhecimento sobre a real situação do SUS e comparar 

com outra realidade. 

Ferramentas metodológicas: Computador, Data Show e som. 

Avaliação: Os participantes relataram o quanto foi interessante e importante 

assistirem ao documentário, pois imaginavam que os americanos tinham a 

melhor saúde do mundo, e constataram que não é bem assim. Fizeram falas 

críticas sobre na discussão do tema apresentado e expuseram que gostaram 

muito do sistema de saúde da Grã-Bretanha. O debate perpassou por queixas 

as UPAs e ao que o SUS deixa a desejar nos atendimentos e cuidados, mas 

que, apesar das dificuldades, o nosso SUS funciona melhor do que os sistemas 

de saúde de outros países, oferecendo tratamento e medicação para doenças 

de base e realizando gratuitamente uma série de cuidados não ofertados em 

outros países.  

 

1.7 OFICINA DE ESPORTE E LAZER 
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Facilitadores: Cristiano Silva e Elizabeth Santos. 

Objetivo geral: Estimular a atividade física e esportiva aproveitando as 

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

ambiente da praia para a execução das atividades. 

 

Facilitador: Cristiano Silva 

Data: 03/05/2016 

Atividade realizada: Foram realizadas atividades como competição de dominó, 

queimado, futebol e “pique late”. 

Objetivo: Liberar tensões adquiridas na vivência diária. 

Ferramentas metodológicas: Bola, cone, mesa e dominó. 

Avaliação: Os usuários sempre empolgados nas atividades, pois eles têm as 

atividades como uma terapia e uma descontração. 

 

Facilitadora: Elizabeth Santos 

Data: 06/05/2016 

Atividade realizada: Competição de futebol, “sete pedras” e dominó, em 

atividades simultâneas dividindo o grupo em pequenos subgrupos.  

Objetivo: Melhorar o condicionamento físico e emocional dos usuários. 

Ferramentas metodológicas: Bola, dominó e pedra. 

Avaliação: Ótima aceitação dos usuários.  

 

Facilitadora: Elizabeth Santos 

Data: 24/05/2016 

Atividade realizada: Competição de futebol. 

Objetivo: Trabalhar o condicionamento físico e emocional dos usuários, 

proporcionando um momento de lazer. 

Ferramentas metodológicas: Bola e cano PVC. 

Avaliação: A atividade foi muito proveitosa, possibilitando um momento de 

relaxamento para os participantes. 

 

Facilitador: Cristiano Silva 
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Data: 27/05/2016 

Atividade realizada: Foram realizados jogos de futebol e vôlei na praia. 

Objetivo: Liberar tensões adquiridas na vivência diária. 

Ferramentas metodológicas: Bolas. 

Avaliação: A atividade ocorreu de modo tranqüilo.  

 

1.8 OFICINA: PERCUSSÃO 

Facilitadores: Cristiano Silva e Elizabeth Santos. 

Objetivo geral: Transmitir aos participantes o conhecimento da linguagem 

percussiva, buscando motivar o sentimento de identidade cultural, contribuindo 

assim para promover o respeito à diversidade e singularidade humana. 

 

Facilitadora: Elizabeth Santos 

Data: 14/05/2016 

Atividade realizada: Ensaio de percussão na praia. 

Objetivo: Construir com os usuários toques juninos como: coco e ciranda, entre 

outros toques. 

Ferramentas metodológicas: Instrumentos percussivos. 

Avaliação: Foi produtivo, porém tivemos algumas dificuldades, pois só havia 

uma pessoa que sabia tocar o caixa, mas que estava desatualizada e errando 

alguns dos toques. 

 

Facilitador: Cristiano Silva 

Data: 17/05/2016 

Atividade realizada: Planejamento do mês de junho, direcionando o trabalho 

desenvolvido na percussão para o ciclo junino (São João). 

Objetivo: Dar continuidade a construção dos toques juninos. 

Ferramentas metodológicas: Instrumentos percussivos. 

Avaliação: Os novatos do grupo tiveram dificuldade por ainda não ter habilidade 

em manusear os instrumentos. Mas isso não impediu que participassem de 

forma bastante efetiva, demonstrando interesse em aprender. 
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1.9 OFICINA: CORPO E MENTE 

Facilitadora: Márcia Maria de Oliveira. 

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

trabalhando o corpo e a mente.  

 

Data: 02/05/2016 

Atividade realizada: Técnica de relaxamento. 

Objetivo: Proporcionar um bem estar físico e mental para os participantes.  

Ferramenta metodológica: Som e roda de conversa. 

Avaliação: Todos valorizaram com grande aceitação e expressaram sobre a 

importância dessa técnica nos dias de plantão. 

 

Data: 12/05/2016 

Atividade realizada: Funcional, básico de capoeira e roda de cânticos. Essas 

atividades foram realizadas no Parque Dona Lindu. 

Objetivo: Vivenciar a capoeira em outro espaço físico. , valorizando o ambiente 

ao ar livre, trazendo assim o entusiasmo, trabalhando a integração entre os 

participantes.  

Ferramenta metodológica: Timbau, transporte e roda de conversa. 

Avaliação: Bem construtiva. A oficina sendo em outro Espaço, valorizou o 

ambiente em ar livre, trouxe maior entusiasmo e integração aos participantes 

que realizaram as atividades com bastante empolgação. 

 

Data: 18/05/2016 

Atividade realização: Alongamento e técnica de relaxamento.  

Objetivo: Aumentar a capacidade cardiorrespiratória dos participantes e praticar 

relaxamento corporal e mental. 

Ferramenta metodológica: Roda de conversa. 

Avaliação: Todos os participantes sentiram-se muito relaxados e se mostraram 

incentivados a realizarem exercícios que melhorem sua condição física. 

 

Data: 24/05/2016 
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Atividade realizada: Circuitos de atividades físicas. 

Objetivo: Trabalhar a capacidade cardiovascular, a coordenação motora e 

exercícios físicos localizados.  

Ferramenta metodológica: Cones, colchões, bambolês, cadeiras, bolas e som 

multimídia. 

Avaliação: Atividade aceita por todos com grande satisfação, interação 

relevante. 

 

1.10 OFICINA: COMISSÃO 

Facilitadora: Dayane Boyer 

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: 15/05/2016 

Atividade realizada: Realizada roda de conversa sobre as atividades semanais 

e a importância de se manter um ambiente limpo para uma melhor qualidade de 

vida. Os participantes foram separados em subgrupos e feita a divisão de tarefas. 

Objetivo: Sensibilização sobre a importância de cada um na manutenção de um 

ambiente limpo. 

Ferramentas metodológicas: Papel, caneta e roda de conversa. 

Avaliação: Alguns usuários colocaram sua insatisfação porque uns cumprem e 

outros não com as tarefas determinadas. Mas se dialogou sobre a necessidade 

de cada pessoa fazer sua parte e manter a sensibilização e incentivo, de modo 

contínuo, aos que se evitam fazê-la.  

 

1.11 OFICINA: CINE ATITUDE 

Facilitadoras: Dayane Boyer, Kátia Reneide e Elizabeth Santos. 

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

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

cinematográficos e relacionar com o cotidiano dos usuários, bem como 

proporcionar um momento lúdico. 
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Facilitadoras: Dayane Boyer e Kátia Reneide.  

Data: 07/05/2016. 

Atividade realizada: Realizada roda de conversa com os participantes e uma 

das usuárias fez seu depoimento sobre o que é ser mãe e usuária nesse 

momento. Em seguida, todos os usuários falaram da importância de suas mães 

na vida de casa um deles. Posteriormente, foi exibido o filme “Legião”, 

filme norte-americano de 2010 dirigido por Scott Stewart, que aborda também 

sobre a questão da maternidade. Ainda, foram distribuídas “lembrancinhas” para 

as usuárias que são mães e ofertado um lanche diferenciado para todos. 

Objetivo: Homenagear o dia das mães.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, filme, DVD, TV, lanche e 

brindes. 

Avaliação: Os usuários demonstraram concentração ao ouvir o depoimento da 

história da usuária. Fizeram também falas sobre o filme e muitos desabafaram 

sobre a convivência com suas mães. Pontuaram reconhecer o sofrimento que 

suas mães passaram e passam por causa do uso abusivo das drogas e 

pontuaram como é que funcionou a relação com elas quando estavam “no 

mundo das drogas” (SIC) e como funciona quando procuram ajuda. 

 

Data: 25/05/2016 

Atividade realizada: Foi solicitado aos usuários que escolhessem qual o filme 

que seria exibido. Os mesmos selecionaram “Contrabando”, filme americano de 

ação e suspense dirigido por Baltasar Lormákur. O filme versa sobre um homem 

que tenta deixar para trás o mundo crime e proteger sua família. Ao final, foi 

solicitado que os mesmos fizessem sua avaliação crítica do conteúdo 

apresentado.   

Objetivo: Promover descontração e integração no grupo. 

Ferramentas metodológicas: Filme, DVD, TV e lanche. 

Avaliação: Um momento de avaliação livre, os usuários alegaram que gostaram 

da oportunidade dada aos mesmos de escolherem e falarem sobre o filme citado. 

Eles falaram sobre contrabando internacional, policiais corruptos, lealdade, 
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iminência de morte, negócio de drogas, pagamento de dívidas, assassinos e 

esperança. 

 

Facilitadora: Elizabeth Santos 

Data: 28/05/2016 

Atividade realizada: Exibição do filme brasileiro “Um suburbano sortudo”, que 

fala de um camelô que descobre ser o único filho de um empresário milionário. 

Antes de morrer, o ricaço deixou sua fortuna inteira para ele, surpreendendo a 

toda família. Totalmente ligado à sua origem humilde, o protagonista passa por 

situações hilárias enquanto tenta se adaptar à nova vida de luxo e regalias ao 

lado dos parentes oportunistas do falecido, que querem se livrar do intruso e 

reaver a herança. 

Objetivo: Trabalhar o regate das origens independente da atual situação 

financeira e social. 

Ferramentas metodológicas: Filme, DVD, TV e lanche. 

Avaliação: Boa interação dos usuários com o filme, possibilitando algumas 

reflexões sobre o contexto atual de cada um. 

 

1.12. OFICINA: TEATRO 

Facilitadora: Elizabeth Santos 

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

capacidade de compreensão do mundo, através do teatro. 

 

Data: 10/05/2016 

Atividade realizada: Inicialmente, realizada técnica de relaxamento e de 

apresentação. Posteriormente, inclinados na proposta de um musical para 

apresentação na festividade Junina da Unidade, cada participante interpretou um 

personagem.  

Objetivo: Avaliar a desenvoltura e facilidade de cada integrante com o teatro. 

Ferramentas metodológicas: Papel 40Kg, piloto, lápis e técnicas de grupo. 

Avaliação: Os usuários se mostraram muito empolgados com a ideia da 

montagem de um musical para apresentação. 
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Data: 12/05/2016 

Atividade realizada: Técnica de relaxamento, leitura e interpretação teatral das 

músicas juninas. 

Objetivo: Ensaiar musical para a festa de São João. 

Ferramentas metodológicas: Letras de músicas, triângulo e alfaia. 

Avaliação: Apesar de ter existido um pouco de dificuldade por parte de alguns 

usuários que apresentaram timidez e não se sentiram muito a vontade para 

interpretar, a maioria estava empolgada e com boa desenvoltura.  

 

1.13 OFICINA: CULINÁRIA 

Facilitadora: Patrícia Barkokebas. 

Objetivo geral: Desenvolver forma de geração de renda e capacitação 

profissional a partir dos conhecimentos adquiridos durante as oficinas de 

culinária. 

 

Data: 04/05/2016 

Atividade realizada: Pizza. Foi realizada a leitura da receita, a demonstração 

de como pode ser feito e o acompanhamento do preparo, utilização de utensílios 

e ingredientes culinários. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

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

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

aprender e dedicados no preparo. 

 

Data: 18/05/2016 

Atividade realizada: Bolo de macaxeira. Foi realizada a leitura da receita, a 

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

utilização de utensílios e ingredientes culinários. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

fogão, luvas e toucas. Leitura e explicação da receita. 
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Avaliação: Uma participação bem positiva, com todos bem empenhados em 

aprender e dedicados no preparo. 

 

Data: 25/05/2016 

Atividade realizada: Pastel de forno com frango e requeijão. Foi realizada a 

leitura da receita, a demonstração de como pode ser feito e o acompanhamento 

do preparo, utilização de utensílios e ingredientes culinários. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

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

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

aprender e dedicados no preparo. 

 

1.14 OFICINA TEMÁTICA 

Facilitadora: Dayane Boyer 

Data: 01/05/2016 

Objetivo: Homenagear o dia do trabalhador. 

Atividade realizada: Foi feita uma roda de conversa, e cada usuário falou seu 

objetivo relacionando ao trabalho, a maioria direcionando ao espírito 

empreendedor. No segundo momento, finalizamos com uma oficina de pizza 

para homenagear a todos.  

Ferramentas metodológicas: Ingredientes para preparação da pizza e roda de 

conversa. 

Avaliação: Todos os usuários se mostraram participativos, revelaram seus 

sonhos de um futuro melhor atrelado ao trabalho e, com este, o reconhecimento 

enquanto cidadão. Já com relação à confecção da pizza, estavam assaz 

animados na preparação e, principalmente, no momento de saboreá-la.  

 

Facilitador: Cristiano Silva 

Data: 11/05/2016 

Atividade realizada: Foi realizada uma técnica de grupo inicial, depois foi 

passado um vídeo que falava sobre vários tipos de usuários de drogas. De 

acordo com o que foi visto no vídeo, foi aberta uma roda de conversa onde se 
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discutiu sobre os tipos de usuários. Posteriormente, o grupo foi dividido em 

quatro subgrupos, onde cada um desses colocou em cartazes o que entendeu 

sobre os tipos de usuários. 

Objetivo: Sensibilizar sobre os cuidados e estratégias de redução de danos nos 

momentos de uso.  

Ferramentas metodológicas: Data Show, Pen Drive, notebook, textos, cola, 

canetas, lápis, hidrocor e cartolinas. 

Avaliação: Os participantes pontuaram a atividade como importante posto que 

conhecimento, principalmente aquele que fala sem julgamento de valor da 

realidade vivida, amplia as possibilidades de escolhas e pode promover 

mudanças de hábitos.  

 

Facilitadora: Elizabeth Santos 

Data: 13/05/2016 

Atividade realizada: Mutirão de jardinagem. Foi realizada oficina com os 

usuários, direcionada a poda das plantas no espaço interno e externo do Centro 

de Acolhimento Intensivo. Sendo essa atividade uma preparação da Unidade 

para o recebimento da cerca concertina que será instalada para reforçar a 

segurança. 

Objetivo: Trabalhar a importância dos cuidados com o Espaço. 

Ferramentas metodológicas: Ferramentas de jardinagem e roda de conversa. 

Avaliação: Alguns usuários foram desistindo ao longo da atividade, não 

demonstrando muita disposição em terminá-la e alegando cansaço, o que foi 

respeitado. Contudo, os que permaneceram até a finalização, mostraram muito 

empenho na atividade proposta e satisfação em ver o bom resultado do esforço. 

 

Facilitadora: Elizabeth Santos 

Data: 26/05/2016 

Atividade realizada: Decoração da Unidade para o período junino. 

Objetivo: Iniciar a ornamentação do Centro de Acolhimento Intensivo para 

festividades juninas. 
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Ferramentas metodológicas: Tesoura, papel, malhas, bandeirolas, balão e 

tecidos. 

Avaliação: Os usuários ficaram bem empolgados em decorar a casa. Apesar da 

carência de materiais destinados a esse fim, a boa vontade associada à 

criatividade, deixou o Espaço mais aconchegante e com ar junino.  

 

Facilitador: Cristiano Silva 

Data: 31/05/2016 

Atividade realizada: Continuidade da ornamentação da casa para as 

festividades juninas. 

Objetivo: Ornamentar o Centro de Acolhimento Intensivo para as festividades 

Juninas. 

Ferramentas metodológicas: Prego, martelo, malhas, peneiras de palha e 

palhas de coco. 

Avaliação: Os usuários expressaram que a atividade foi bastante prazerosa.  

 

Grupos realizados Quantitativo mensal 

Grupo Despertar 07 

Grupo de UR´s 03 

Grupo Família 04 

Grupo Cidadania 04 

Grupo Planejando o Futuro 04 

Grupo Qualidade de Vida 04 

Total de Grupos 26 

 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal  Quantitativo - Horas 

Percussão 02  6h 

Culinária 03 12h 

Cine Atitude 03 9h 

Corpo e Mente 04 8h 

Esporte e lazer 04 8h 

Comissão 01 2h 

Teatro 02 4h 

http://www.institutoensinar.org/


 

                                                                                                                         

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

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

www.institutoensinar.org 

Grupo temático 05 12h 

Total de oficinas 24 61h 

 

 

6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

6.1. FAMÍLIA 

Neste período de maio, continuamos com o atendimento às famílias dos 

usuários, via telefone e pessoalmente, quando possível nas visitas de final de 

semana e também em visita domiciliar.  É preciso destacar que tentamos sempre 

estimular os familiares para estarem mais presentes no Serviço, a fim de estreitar 

os laços afetivos entre eles e usuários. Tivemos usuários que usufruíram de 

pernoite na residência de seus familiares, fortalecendo assim os vínculos 

afetivos. Um dos casais que estão no Espaço, teve contato com os genitores e 

com os filhos. Essa aproximação também ocorreu com outro casal. Contamos 

em especial com o apoio da família de um dos usuários, no tangente ao 

acompanhamento à perícia medica no INSS realizada no dia 24/05/2016 na 

agência do Recife situada na Avenida Mário Melo. Durante esse mês, foram 

realizados contatos com os familiares dos usuários e como conseqüência, foi 

possível articular saídas para o convívio familiar, trabalho, marcações de 

consultas médicas, além de incentivar o resgate e o fortalecimento de vínculos.   

Ainda neste mês, foi percebido que os familiares de uma das usuárias se 

reaproximaram, chegando a participarem da audiência para destituição do pátrio 

poder familiar, tendo como resultado o deferimento. A família entrará para o 

Programa de Proteção as Crianças e Adolescentes Ameaçadas de Morte - 

PPCAAM. Na audiência a usuária conseguiu a transferência dos filhos mais 

novos, que estavam no Abrigo Casa do Cordeiro, para o Abrigo Paulo de Tarso.  

A mesma passou a realizar as visitas semanalmente aos filhos, faltando apenas 

resolver a situação da visita ao filho mais velho que se encontra no Abrigo Novos 

Rumos. Durante esse mês tem sido realizado contato telefônico com a 

coordenadora do Abrigo Novos Rumos, a senhora Geisa Maria Bezerra de Melo, 
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na tentativa de viabilizar a visita do adolescente ao Abrigo Paulo de Tarso para 

convívio familiar nos dias de visita. 

Por fim, salientamos a realização de visita domiciliar a família de uma das 

usuárias. Durante a visita, foi percebida a falta de acessibilidade na residência 

de sua avó materna, pois a usuária teve sua perna direita amputada há 07 meses 

por conta de trombose. A mesma tem risco de vida no bairro de Porta Larga, em 

Jaboatão dos Guararapes, por conta de dívida de drogas adquirida pelo seu 

companheiro, o qual também está acolhido neste Equipamento.  

 

6.2. SAÚDE 

 

Neste mês de maio, três usuários deram entrada no cartão SUS através 

de parceria com a Regional VI. Sete usuários foram encaminhados à UBS Galba 

Matos e abriram prontuário, podendo agora dar seguimento as suas demandas 

de saúde. 

  Realizados atendimentos de Qualidade de Vida: sinais vitais e exames 

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

e fazer diagnóstico de enfermagem, realizando encaminhamentos específicos a 

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

atendimentos diários de qualidade de vida. Também, foi organizada e 

administrada a questão diária de medicações prescritas com receitas médicas, 

como para usuários que apresentam cefaleia, odontalgia, pirose e outros. Com 

a continuação dos sintomas, a equipe faz os devidos encaminhamentos às 

unidades de saúde, de acordo com as demandas.  

  Neste mês foram recebidas na Unidade as medicações para cuidados 

paliativos e curativos aos usuários que delas necessitam de acordo com 

avaliação da equipe e demanda trazida pelos mesmos. Também foi aferido o 

peso de todos os usuários do Intensivo, para cálculo do Índice de Massa 

Corpórea – IMC, ficando constatado que a maior parte dos nossos usuários está 

com peso relativamente normal. 

  Destacamos ainda, a continuidade no processo psicoterápico de dois 

usuários que são acompanhados pela clínica escola da FG Comunidade. Já o 
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outro usuário, que havia solicitado encaminhamento para participar de 

psicoterapia, acabou por desistir desse processo, revelando dificuldade em 

custear a passagem.  Também foram encaminhados dois usuários, porém o que 

foi avaliado e inserido na psicoterapia, solicitou desligamento do Programa. Em 

relação aos encaminhamentos para avaliação clínica e psiquiátrica com Dr. 

Brivaldo, foram quatro usuários. 

Dois de nossos usuários permanecem em acompanhamento, um no CTA 

(Centro de Testagem e Aconselhamento) em Camaragibe, e a outra no CISAM 

(Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros), objetivando obtenção do 

método contraceptivo intradérmico. No seguimento dos encaminhamentos, dois 

foram para o CTA em Prazeres; três para o CAP´S Ad Recanto dos Guararapes; 

e uma à Policlínica José Carneiro Lins para cuidados em sua ferida e fazer 

avaliação médica e ao Hospital Getúlio Vargas, onde pegou o laudo da doença 

que causou a amputação de seu MID. Findando, também foi realizada 

articulação para marcação de consulta com especialista (Vascular), ficando 

agendado para o dia 16/06/2016. 

 

6.3. INSERÇÃO SÓCIOPRODUTIVA 

 

Contamos com dezessete usuários inseridos no mercado de trabalho, 

onde destes, seis iniciaram atividade laboral no mercado informal nesse mês de 

maio. Um desenvolve atividade de cabeleireiro no bairro do Pina, em Recife; dois 

exercem a função de flanelinha, também em Recife; um trabalha como pintor; 

outro faz biscates de auxiliar de pedreiro e pintura predial; e o último, desenvolve 

atividade num bar da praia de Piedade. 

No mercado formal, apenas um usuário permanece inserido, exercendo a 

função de ajudante de marceneiro, o mesmo entra esse mês no Aluguel Social. 

Já dos que permaneceram no mercado informal, quatro na atividade de 

flanelinha na orla de Candeias; um como cabeleireiro; mais dois exercendo a 

função de pescador; dois confeccionam e vendem artesanatos, outro exerce 

atividades de biscate. É importante frisar que dos usuários inseridos no mercado 
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informal, quatro foram afastados: três por avaliação técnica e um solicitou 

desligamento. 

Uma das nossas usuárias realizou cadastro na agência de trabalho de 

Jaboatão, fato este que vai auxiliar suas possibilidades de inserção no mercado 

formal. Dois dos nossos usuários participaram de processo seletivo na empresa 

de ônibus Borborema, objetivando alcançar o cargo de cobrador (a) de ônibus, 

no entanto uma não foi classificada para as demais etapas e o outro ficou na 

incumbência de retornar quando estiver de posse do CNIS- Cadastro Nacional 

de Informação Social. 

Por fim, foram elaborados Currícula Vitae para três usuários. Salientamos 

que os três já se engajaram em usufruir de saídas para distribuí-los em 

estabelecimentos, buscando assim reinserção no mercado de trabalho. 

 

6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

O Centro de Acolhimento Intensivo permanece ofertando atividades 

referentes a esse eixo em sua programação de grupos, contando com oficinas 

de Percussão, Esporte e Lazer, Corpo e Mente, Cine Atitude, entre outras. Ainda 

esse mês, os usuários retomaram as oficinas de Teatro, atividade esta que ajuda 

a desenvolver o senso crítico, a percepção, as emoções e a oratória. As oficinas 

retrocitadas, são realizadas tanto no Espaço interno do Equipamento, quanto no 

Espaço externo, oportunizando que os participantes vivenciem o contexto da rua 

sob outra ótica, ampliando sua visão de mundo e ressignificando o tipo de 

relação estabelecida com os espaços públicos.  

Destacamos uma das atividades da oficina Corpo e Mente, realizada no 

Parque Dona Lindu, em Boa Viagem/ Recife, no horário noturno. A mesma 

contou com exercícios funcionais, roda de cânticos e roda de capoeira. Na praia, 

os usuários continuam expressando a musicalidade e vivenciando a cultura 

popular, através da percussão e, ainda nesse espaço recreativo, fazem 

atividades físicas como jogos de futebol e de vôlei, na oficina de Esporte e Lazer, 

podendo desfrutar das oficinas e dos espaços das cidades. 
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Além disso, os usuários são estimulados a desenvolverem esse eixo em 

seus PIAs, e um dos momentos que desfrutam, é em suas saídas terapêuticas, 

onde podem fazê-lo individualmente, com familiares e/ou com outras pessoas de 

suas redes sociais. As programações variam de acordo com o gosto e interesse 

pessoal de cada um, por exemplo, temos sete usuários que participam aos 

domingos de atividades na Igreja.  

 

6.5. EDUCAÇÃO 

 

Neste eixo, vale salientar que dois usuários se mantém assíduos nas 

aulas da Escola Municipal Tereza D´avila, cursando o Ensino Fundamental I, um 

deles está no processo de alfabetização. Esse mês foi realizada mais uma 

matrícula nesta mesma escola e, junto com os outros, a pessoa inserida vem 

mantendo sua frequência. 

Já a usuária que havia realizado inscrição on-line para participar de 

processo seletivo oferecido pelo projeto “Jovens construindo o futuro”, ainda não 

recebeu o resultado de sua classificação para o curso escolhido de 

recepcionista.  

Foi realizada inscrição no ENEN (Exame Nacional do Ensino Médio) para 

um de nossos usuários, ressaltando que o referido conseguiu aprovação de sua 

solicitação de isenção de taxa.   

Recebemos no dia 23/05/2016 quatro estudantes de psicologia da FPS – 

Faculdade Pernambucana de Saúde – que vieram fazer visita técnica no 

equipamento. A equipe conversou com os alunos sobre o funcionamento do 

Serviço, sobre a construção do PIA e apresentou o Espaço e sua programação 

de atividades. Os referidos também puderam conversar com alguns usuários que 

se encontravam no Dispositivo.  

Findando, um de nossos usuários está bastante motivado a passar em 

um concurso público. O mesmo utiliza de suas saídas terapêuticas para 

freqüentar bibliotecas e conseguir material de estudo. Passa parte de seus 

horários livres no Intensivo, lendo e estudando, pois tem o interesse em fazer o 

concurso do TJPE (Tribunal de Justiça de Pernambuco). 
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6.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Durante esse mês, foram encaminhados seis usuários para participar da 

Ação de Impacto do Governo Presente de Jaboatão, ocorrida na Escola Estadual 

Professor Cunha Melo, situada no bairro de Barra de Jangada. Nessa ação 

retiram Carteira de Identidade.  

Em relação a 2ª Via da certidão de nascimento, foram encaminhados dois 

usuários. Um deles foi para o Fórum Tomaz de Aquino, no Recife, porém foi 

informado que será necessário ir até o Cartório em Caruaru. O outro foi para o 

Balcão de Direitos de Jaboatão, para o qual também foi encaminhado outro 

usuário para retirada do RG (Registro Geral). 

Já para junta militar, foram encaminhados quatro usuários. Dois deles 

para receber a reservista, e mais dois para dar entrada nesse mesmo 

documento. Ainda contamos com mais cinco encaminhamentos: dois para CTPS 

(Carteira de Trabalho e Previdência Social), na Regional VI; um para o título de 

eleitor; uma para dar entrada na Carteira de Livre Acesso na Grande Recife; e 

outro à Caixa Econômica Federal para solicitar o CNIS. 

Foi realizado contato com o restaurante Divino Fogão, tendo por objetivo 

conversar com o pessoal dos Recursos Humanos sobre o documento de CTPS 

de um de nossos usuários que estava no Departamento Pessoal do restaurante. 

O funcionário informou que o documento deve ser entregue pelo gerente que se 

encontra de férias, retornando somente no início de junho. 

Com relação às questões referentes à justiça, havia sido agendada ida à 

Vara Criminal do TJPE de Palmares, para audiência sobre o TCO (Termo 

Circunstanciado de Ocorrência) de um dos nossos usuários. Todavia, o referido 

foi desligado do Serviço antes da data prevista da audiência, sendo orientado a 

não deixar comparecer, a fim de dar continuidade a possibilidade de transação 

de pena.  

Já outro usuário, compareceu ao Fórum de Jaboatão e foi orientado a 

procurar a defensoria pública para auxiliá-lo em seu processo de número: 

0021974-21.2015.8.17.0810 e também foi informado que deve comparecer por 
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cada trimestre para assinar no referido Fórum. Houve ainda, audiência na 2ª 

Vara da Infância e Juventude do Recife, referente ao processo de guarda dos 

filhos de uma das nossas usuárias. 

 

6.7. AVANÇOS E DESAFIOS 

 

Consideramos que no decorrer do referido mês, tivemos como avanço a 

retirada de documentação civil dos usuários, através de parcerias com a Junta 

Militar, Balcão de Direitos, Regional VI e na ação do Governo Presente.  

Neste período também podemos destacar uma nova inclusão na 

modalidade do Aluguel Social, onde o usuário Leandro do Espírito Santo foi 

inserido no dia 25/05/2016. O imóvel do mesmo situa-se próximo de sua 

localidade de trabalho e ele continuará exercendo sua função de ajudante de 

marceneiro, no mercado formal.  

Pontuamos, ainda, a contratação da nova educadora social, Elizabeth 

Santos, para o plantão diurno. O conserto da linha telefônica (fixo) e da internet, 

proporcionou uma melhor qualidade no atendimento aos usuários e seus 

familiares. 

Por fim, tivemos a conclusão de PIA do usuário Carlos Alberto, o qual 

conseguiu se inserir no mercado de trabalho, exercendo a função de pedreiro. 

Ele também conseguiu retornar para o seio familiar, fortalecendo os laços com 

os genitores e filhos.  

Em relação aos desafios vivenciados nesta Unidade, não bastando o 

baixo nível de escolaridade e a falta de documentação civil dos usuários, 

destacamos que ainda existem algumas dificuldades de articulação com os 

Serviços da Rede SUS e SUAS deste município, fato este que dificulta 

encaminhamentos para demandas de saúde e de cidadania.   

Existem ainda questões referentes à infraestrutura, destacando que se faz 

necessária manutenção de alguns equipamentos do Dispositivo, para melhorar 

a qualidade do serviço e bem-estar dos usuários. Enfatizamos também a 

carência de equipamentos para realização dos grupos, como caixa de som e 

notebook com configuração atualizada. 
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Por fim, salientamos o atual cenário político e econômico do País que tem 

repercutido na rotina dos trabalhadores deste Centro de Acolhimento Intensivo, 

que, em sua maioria, se encontra com salários em atraso.  

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 

Durante o mês de maio, com o intuito de dar sequência ao processo de 

otimização das atividades e de sustentação às demandas do Serviço, foram 

realizadas reuniões de gestão junto à Executora, à Secretaria Executiva, 

supervisão do Equipamento, participação em colegiado, reuniões de referência, 

reuniões de equipe gerais, reuniões de turno e reuniões individuais de avaliação 

da equipe.  

 

  Tivemos a chegada de Elizabeth Santos, que vem ocupar a vaga de 

educadora social plantonista diurna. Com sua chegada, houve a reorganização 

da programação de atividades e o retorno da oficina de teatro. Salientamos que 

agregar mais essa possibilidade no “cardápio” de grupos e oficinas, traz ganhos 

para os usuários que, além de vivenciarem uma das manifestações artísticas 

mais completas, se beneficiam com uma atividade que trabalha a relação 

interpessoal, a lógica e a causalidade; amplia o repertório e inteligência 

linguística; expande a leitura da linguagem não verbal; e contribui na elaboração 

de suas próprias emoções.  

 

No mês em tela a gestão se debruçou em uma acurada correção do 

comparativo entre os dados dos relatórios de atividades e as planilhas 

encaminhadas à Secretaria Executiva, relativo aos meses de setembro de 2015 

até fevereiro de 2016. Tal demanda necessitou de uma atenção e cuidado ímpar, 

para garantir a consistência e legitimidade dos dados do Programa.  

 

Ainda, foi realizado um levantamento com todas as necessidades 

estruturais, de materiais e de segurança da Unidade, para se somar às 

informações referentes aos outros Equipamentos do Programa e dar elementos 
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para a Secretaria montar um relatório único do panorama atual do Atitude para 

ser encaminhado ao Secretário e ao Governador. Além disso, foi encaminhada 

para a Executora a planilha do extrato físico financeiro referente aos meses de 

janeiro a julho de 2015 do relatório para ARPE. Assim como, encaminhado o 

levantamento de objetos com tombamento da Unidade.  

 

A supervisora técnica do Intensivo Jaboatão se fez presente no Encontro 

de Preceptores da Prática em Atenção Primária, na Faculdade Pernambucana 

de Saúde, no dia 25/05/2015, a proposta da oficina, facilitada por Michele 

Tarquino, foi discutir a prática no dia a dia, dificuldades e sugestões junto aos 

profissionais.  

 

Recebemos visitas de representantes da Secretaria de Políticas sobre 

Drogas SEPOD, nas pessoas de Mirella Calado e Priscila Gadelha. Mirella 

realizou visita de monitoramento do Serviço, onde a nutricionista aproveitou para 

reformular o cardápio diante de demandas trazidas em assembleias pelos 

usuários. Priscila Gadelha realizou reunião com as coordenações do Intensivo 

Jaboatão, Intensivo Cabo e Equipe do Aluguel Social. Esse momento foi avaliado 

como positivo, frente a sua potência. De mesmo modo, o trabalho costurado em 

parceria com Rúbia Patu se desenha de maneira construtiva.    

 

Cumpre salientar que frente ao atraso salarial dos funcionários, a gestão 

da equipe se inclinou também em procurar estratégias de condução diante as 

dificuldades apresentadas, além de repensar formato de horários e melhor forma 

de funcionamento. A despeito dos desafios postos, permanecemos com o 

compromisso de manter a qualidade do serviço ofertado aos familiares e 

usuários acompanhados. Ainda, a gestão desenvolveu um trabalho de 

acolhimento das dificuldades vivenciadas pelos trabalhadores, por meio de um 

olhar sensível de cuidado e motivação com os mesmos. 
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a. AGENDAS DE GESTÃO (COLEGIADO DE GESTÃO, REUNIÃO DE 

NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 

DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCAL 
PARTICIPANT
ES 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENT
OS 

06/0
5 

Reunião 
com 
vizinho 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação e 
Vizinho 
Eduardo. 

- Situações de 
desconforto. 

- Evitar situações de 
desconforto; 
- Marcar reunião 
com os usuários. 

10/0
5 

Colegiado 
de Gestão 

SEPOD 

Superintendent
e Malu Freire; 
Coordenadoras 
de gestão 
(Fátima 
Lindoso, Rúbia 
Patú, Priscila 
Linhares, 
Priscila 
Gadelha); 
Coordenadoras 
Técnicas 
(Monalisa 
Acioli, Aiala 
Frederick, 
Suelen Lopes, 
Raíza Simas, 
Jacqueline 
Oliveira, 
Gislaine 
Amorim, 
Héryca Lemos); 
e CERCAP 
(Roberta). 

- Apresentação 
da agenda da 
IV Semana 
Antimanicomia
l; 
- 
Contextualizaç
ão da 
conjuntura de 
possibilidades 
do Programa 
Atitude após 
diálogo com o 
governador; 
- Previsão do 
convênio 41; 
- Dificuldades 
dos 
equipamentos 
diante do 
contexto de 
atraso salarial 
e reflexões 
para trabalhar 
e estimular as 
equipes nesse 
momento; 
- Reunião com 
o Secretário 
Isaltino. 

- Ver a possibilidade 
das equipes e 
usuários 
participarem da 
Semana 
Antimanicomial; 
- Pensar estratégias 
para minimizar os 
danos, cuidar e 
motivar as equipes e 
formatos de 
funcionamento dos 
Serviços. 
 

16/0
5 

1ª 
Reunião 
da 
Câmara 
Conjunta 
de 
Prevenção 
Social e 
Política 
sobre 
Drogas 

SEFOSPE 

SDSCJ; 
Programa 
Atitude/SEPOD
; SECULT/PE; 
SECOD/PCR; 
SJDH/SEDH; 
GP Jbaoatão; 
GP Caruaru; 
SEART GP; 
Sec Mulher; GP 
Afogados; GP 
Santo Amaro; 
GPAC/SDS; 
GP Ibura; 
PM/PE 
DASDH; 
Patronato; 

- Egressos 
FUNASE; 
- Novas 
oportunidades; 
- Egressos 
Patronato; 
- GT Drogas e 
Violência 
(Jaboatão); 
- Plano de 
Intervenção da 
AIS6; 
- 
Medicamento. 

- Realizar 
cruzamento dos 
dados dos Jovens e 
Adolescentes 
egressos da 
FUNASE entre o 
Projeto Novas 
Oportunidades e a 
área de Universos 
Prioritários do 
Governo Presente. 
Reforçar o fluxo de 
informações entre 
essas duas áreas; 
- Visitar a casa do 
Programa Novas 
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GBAPIA/SDS; 
SDSCJ/GPSB; 
SDSCJ/SEAS; 
SEPLAG/PCR; 
SES/SEVS; 
CAPS AD 
Paulista; e, 
SESSFC/SDSC
J. 

Oportunidades em 
Jaboatão; 
- Realizar 
cruzamento dos 
dados dos egressos 
do Sistema 
Penitenciário do 
Patronato com a 
área de Universos 
Prioritários do 
Governo Presente. 
Reforçar o Fluxo de 
Informações; 
- Governo Presente 
participar do GT 
Violência e Drogas 
em Jaboatão no dia 
26/05 às 09h na 
PECOM, embaixo 
do Viaduto Geraldo 
Melo; 
- As secretarias que 
puderem contribuir 
com o Plano de 
Intervenção da AIS 6 
nos 4 territórios 
prioritários de 
Jaboatão: Barra de 
Jangada, Prazeres, 
Piedade e Muribeca, 
encaminhar as 
contribuições; 
- Identificar quais os 
medicamentos 
direcionados aos 
adolescentes da 
FUNASE serão 
providos pela rede 
municipal e quais 
serão providos pela 
rede estadual. 

25/0
5 

Oficina: 
prática na 
atenção 
primária e 
preceptori
a 

Faculdade 
Pernambuca
na de Saúde 

Coordenadoras 
dos cursos de 
Psicologia e 
Enfermagem da 
FSP; Programa 
ATITUDE 
(Cabo- Apoio; 
Recife-Apoio; 
Intensivo- 
Jaboatão); 
Coordenação 
de Saúde de 
Moreno; 
Psicóloga da 
ONG CAIC- 
Ipojuca; 

- Apresentação 

da proposta da 

preceptoria; 

- Apresentação 

dos 

profissionais 

participantes; 

- Avaliação dos 

preceptores; 

- Construção 

coletiva dos 

pontos 

positivos, 

negativos e 

- Comunicação 
prévia dos alunos 
que irão aos 
serviços; 
 
- Comunicação aos 
preceptores dos 
cursos oferecidos; 
 
- Encaminhamento 
da minuta do 
encontro. 
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Representantes 
do PSF do 
Curado- 
Jaboatão 
(Médico e 
Enfermeiras). 

sugestões do 

exercício da 

preceptoria. 

 

 

26/0
5 

Reunião 
com 
Priscila 
Gadelha e 
Aluguel 
Social 

Intensivo 
Jaboatão 

- 
Coordenadoras 
do Intensivo 
Cabo e 
Intensivo 
Jaboatão 
(Monalisa e 
Suelen); equipe 
do aluguel 
social (Mirts e 
Jandilson); e 
Priscila 
Gadelha. 

- Apresentação 

da proposta da 

conversa; 

- Escassez de 

dados; 

- Retrospectiva 

do aluguel 

social; 

- Avanços; 

- Perfil do 

usuário do 

aluguel social; 

- 

Funcionament

o da 

modalidade. 

- Encaminhar 
material construído 
do Aluguel Social 
para Priscila 
Gadelha; 

- Pensar sobre o 
referenciamento da 
potência do grupo. 

26/0
5 

Reunião 
com a 
Nutricionis
ta 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação, 
supervisão, 
cozinha e 
Mirela 
(Nutricionista) 

- Cardápio; 

- Lista de feira; 

- Condições de 
trabalho; 

- Limpeza; 

- Orientação 
do manuseio 
de alimentos; 

- Reunião com 
os usuários. 

- Marcar reunião 
com os usuários; 

- Alteração do 
cardápio. 

 

 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 
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DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

03/05 
Reunião de 
Equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Gestão e Equipe. 

- Repasse da reunião do 
dia 02/05/2016 com o 
IEDES; 

- Estudo de caso; 

- Informes; 

- Intervenções; 

- Encaminhamentos. 

- Pensar estratégias para 
funcionamento do 
Serviço. 

05/05 

Reunião de 
gestão com 
Vigia 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação e 
vigia diurno 
Jadilson 

- Avaliação técnica do 
profissional. - Sem encaminhamento. 

11/05 
Reunião de 
referência 

Intensivo 
Jaboatão 

Gestão e Rúbia 
Patu. 

- Cenário atual do 
Intensivo; 

- Informes; 

- Estratégias para 
realidade hodierna; 

- Estratégias para cuidado 
com a equipe; 

- Situação dos vigias; 

- GT Drogas e violência. 

- Sem 
encaminhamentos. 

11/05 
Reunião de 
equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Gestão, Rúbia 
Patú e Equipe. 

- Devolutiva quanto aos 
salários; 

- Governador ciente da 
situação do Programa; 

- Reunião com o 
Secretário Isaltino; 

- Dificuldades financeiras 
dos funcionários; 

- Suporte para equipe; 

- Estudos de casos; 

- Afastamentos recentes; 

- Pensar funcionamento 
frente ao cenário atual; 

- Agendamento de visita 
domiciliar; 

- Rever e destacar 
importância das saídas 
para trabalho e redução 
de danos de modo 
pactuado com Tec.de 
Referência. 
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- Discussão sobre saídas 
terapêuticas e atividades 
do final de semana. 

12/05 
Reunião do 
turno Noite  

Intensivo 
Jaboatão 

Gestão e 
plantonistas. 

- Sistematização da 
dinâmica de trabalho; 

- Relacionamento entre a 
equipe. 

- Sem encaminhamento. 

13/05 
Reunião 
Turno Manhã 

Intensivo 
Jaboatão 

Gestão, Equipe 
Técnica e Aluguel 
Social.  

- Discussão de casos; 

- Estudo de Caso do 
aluguel social. 

- Equipe do Aluguel 
Social encaminhar o 
usuário à Policlínica 
Leopoldina Tenório 
(Psiquiatra). 

13/05 
Reunião 
Turno Noite 

Intensivo 
Jaboatão 

Gestão e 
plantonistas. 

- Situação atual do 
plantão. 

- Alinhamento dos 
plantões; 

- Relacionamento entre a 
equipe; 

- Relatório (alinhamento); 

- Evoluções das 
intervenções nas pastas. 

- Sem encaminhamento. 

17/05 
Reunião de 
gestão com 
Vigia 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação e 
vigia noturno 
Sílvio. 

- Avaliação técnica do 
profissional. - Sem encaminhamento. 

18/05 
Reunião de 
referência 

Intensivo 
Jaboatão 

Gestão e Rúbia 
Patu. 

- Panorama Intensivo 
Jaboatão; 

- Encontro de preceptores; 

- Proposta Oficina sobre 
sexualidade; 

- Atraso salarial; 

- Situação vigias. 

- Encaminhamento para 
SEPOD do nome da 
pessoa que ficará 
responsável por 
acompanhar a oficina; 

- Encaminhamento de 
possibilidade de datas 
para receber a oficina 
sobre diversidade 
sexual. 

18/05 
Reunião de 
equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Gestão e Equipe.  

- Informes; 

- Estudos de casos; 

- Acolhida da equipe; 

- Salário; 

- Funcionamento da 
Unidade; 

- Possibilidade de oficina 
de horta pela SEMAS; 

- GT Drogas e violência; 

- Sem encaminhamento. 
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- Oficina sobre diversidade 
sexual. 

19/05 
Reunião 
Turno Noite  

Intensivo 
Jaboatão 

Gestão e 
plantonistas. 

- Discussão sobre 
intervenções; 

- Repasse de plantão; 

- Repasse de informações 
entre os vigias. 

- Sem encaminhamento. 

23/05 
Reunião 
Turno Manhã 

Intensivo 
Jaboatão 

Gestão e equipe 
Técnica. 

- Estudo de casos; 

- Discussão sobre a visita 
domiciliar. 

- Sem encaminhamento. 

25/05 
Reunião de 
referência 

Intensivo 
Jaboatão 

Gestão e Rúbia 
Patu. 

- Demissões e 
contratações; 

- Reunião com o 
governador; 

- Funcionamento 
intensivo; 

- Correção de relatórios; 

- Suporte Apoio; 

- Cuidado da equipe. 

- Sem encaminhamento 

25/05 
Reunião de 
equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Gestão e equipe. 

- Informes; 

- Situação dos salários; 

- Reunião com o 
governador; 

- Forma de organização 
da escala condensada; 

- Funcionários que sairão 
do Intensivo; 

- Relatórios e planilhas; 

- Estudo de casos; 

- Acolhida da equipe. 

- As técnicas entrarão 
em funcionamento de 
escala condensada; 

- A cozinha permanece 
no formato atual; 

- Possibilidade do carro 
da Unidade dar suporte 
aos funcionários que 
estão sem condições de 
se deslocar para o 
trabalho; 

- ASG folgará dia de 
sexta-feira (essa e 
próxima semana); 

- Possibilidade de 
acordos internos com as 
categorias; 

- Temporariamente sem 
acolhimento de novos 
usuários, exceção 
apenas em casos 
graves. 

26/05 
Reunião 
Turno Tarde 

Intensivo 
Jaboatão 

Gestão e equipe 
Técnica 

- Estudo de casos. 

 
- Sem 
encaminhamentos. 
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c. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 

DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCA
L 

PARTICIPANTE
S 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENT
OS 

02.05 
Reunião 
com o 
IEDES 

IEDES 
(Danta
s 
Barreto
) 

Coordenadoras 
Técnicas de 
Jaboatão e do 
Cabo (Monalisa, 
Aiala, Suelen e 
Jacqueline); 
Coordenadoras 
de Gestão da 
SEPOD (Rúbia e 
Fátima); 
Representantes 
do IEDES 
(Angélica e Ana 
Paula); e 
Representantes 
das Equipes 
(Helder, Cristina 
Chagas, Janair e 
Adroaldo). 

- Desabafo das 

equipes (falta de 

segurança, 

violência, crise, 

desgaste dos 

profissionais, 

novos 

profissionais, 

cuidar do 

cuidador etc); 

- Retrospectiva; 

- Contexto atual; 

- Salário; 

- Plano de ação 

emergencial AIS 

6; 

- Propostas; 

- Discussão da 

escala reduzida; 

- Prestação de 

contas. 

- Repassar diálogo 
com as Unidades; 

- Pensar 
coletivamente 
propostas para 
situação atual; 

- Data para nova 
reunião. 

03/05 

Reunião 
com o 
IEDES e a 
SEPOD. 

SEPO
D 

Coordenadoras 
Técnicas de 
Jaboatão e do 
Cabo (Monalisa, 
Aiala, Suelen e 
Jacqueline); 
Coordenadoras 
de Gestão da 
SEPOD (Rúbia e 
Fátima); 
Representantes 
do IEDES 
(Angélica e Ana 
Paula); 
Secretária 
Executiva 
(Márcia); 
Superintendente 
(Malu); e 
Representantes 

- Fala dos 

trabalhadores;  

- Planos de 

contingenciament

o; 

- Contexto 

econômico; 

- Áreas 

prioritárias; 

- Atraso de 

repasse; 

- Contratos; 

- Convênio; 

- Pensar estratégias 
para momento atual. 
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das Equipes 
(Helder, 
Damiana, Kátia 
Carnaúba, Cleo, 
Ivaneide, 
Cristina Chagas, 
Janair e 
Adroaldo). 

- Perspectivas de 

liberação dos 

pagamentos; 

- Perfil dos 

profissionais; 

- Plano de ação; 

- Inclusão 

produtiva; 

- Dissídio. 

 

 

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 02 

REUNIÃO INTERSETORIAL 02 

ESTUDO DE CASO 25 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
EXTERNOS 

00 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 02 

TOTAL 31 

 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO 2 01 

REUNIÃO TÉCNICA DA 
EQUIPE 

4 04 
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USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2016 

 

 

 

 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

SEXO 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

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

60 EM 

DIANTE 
N.I. 

M 00 03 06 16 04 00 00 29 

F 00 01 01 02 00 00 00 04 

TOTAL 00 04 07 18 04 00 00 33 

 

 

 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

01 01 02 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

00 00 00 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL / IDENTIDADE GÊNERO 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 
20 
adolescentes 

33 
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ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 

Heterossexual 

28 

Homossexual 

03 

Bissexual 

01 

Não informado 

01 33 

Travesti 

00 

Transexual 

00 00 

 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

07 

BRANCA 

08 

PARDA 

18 

AMARELA 

00 

INDÍGENA 

00 

 

33 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

SITUAÇÃO 
SOCIOECONÔMICA 

TOTAL 

SEM RENDA 24 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 01 

½ SALÁRIO MÍNIMO 02 

1 SALÁRIO MÍNIMO 04 

2 SALÁRIO MÍNIMO 01 

3 SALÁRIO MÍNIMO 01 

ACIMA DE 3 SALÁRIO 
MÍNIMO 

00 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL 33 

 
TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 28 

ÁLCOOL 01 

MACONHA 03 
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COCAÍNA 01 

SOLVENVETE/OUTROS 00 

TOTAL GERAL 33 

 

 

TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA 
PRISIONAL 

TOTAL 

SIM 11 

NÃO 22 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR 
AGRESSÃO FÍSICA 

01 

DESLIGAMENTO POR 
SOLICITAÇÃO 

00 

DESLIGAMENTO POR 
ABANDONO 

03 

RELAÇÃO SEXUAL 00 

USO DE DROGAS 03 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 27 

NÃO 05 

NÃO INFORMADO 01 

TOTAL GERAL 33 
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CONCLUSÃO DO PIA 02 

AVALIAÇÃO TÉCNICA 01 

OUTROS/ TRANSFERÊNCIA 01 

TOTAL 11 

TABELA IX - ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA – 04 

GRUPO PSICÓLOGO 15 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 07 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 04 

TOTAL 26 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA – 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 81 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 175 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 78 

TOTAL 334 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 24 
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Justificativa: A dificuldade para se acessar as famílias dos usuários é um lugar 

conhecido para quem se dispõe a trabalhar com o público em tela. Pensando 

nisso, estratégias são elaboradas, diante dos contextos que se apresentam em 

cada período. Assim sendo, em assembleias e reuniões, alguns “novos” 

estratagemas já foram (re) pensados e serão lançados no próximo mês.  

AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 78 

VISITA DOMICILIAR     01 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E 
ACOLHIMENTO DE NOVOS USUÁRIOS 

08 

SAÍDA TERAPÊUTICA 67 

ASSEMBLÉIA 02 

OUTROS/QUAL 06 

TOTAL GERAL 162 

 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 00 

CREAS 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
(TRANSFERÊNCIA) 

01 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

OUTROS 00 

TOTAL 01 

 

ATENDIMENTO À 
FAMÍLIA 

30 
25 

GRUPO FAMÍLIA 04 04 
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REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS 14 

CTA 03 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 01 

EMERGÊNCIA 
PSIQUIÁTRICA 

00 

POLICLÍNICA 04 

HOSPITAL GERAL 02 

UPA 03 

OUTROS 05 

TOTAL 32 

 

 

 

DEMAIS POLÍTICAS 
SETORIAIS 

QUANT. 

DELEGACIA 01 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 02 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 06 

RETIRADA DE 
DOCUMENTAÇÃO 

15 

INSS 00 

AGÊNCIA DO TRABALHO 00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

ONG 00 
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OUTROS? 06 

TOTAL: 30 

 

INCLUSÃO 
SOCIOPRODUTIVA 

NOVAS 
INCLUSÕES 

QUANT. 
Inseridos nos 

meses 
anteriores 

EDUCAÇÃO FORMAL 01 02 

CURSO 
PROFISSIONALIZANTE 

00 00 

TRABALHO FORMAL 00 01 

TRABALHO INFORMAL 06 10 

OUTROS 01 01 

TOTAL: 08 14 

9. Aluguel Social - Núcleo Jaboatão dos Guararapes - MAIO 2016 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL 

Modalidade segue executando ações considerando o reconhecimento de 

direitos dos usuários assistidos pela modalidade do aluguel social. Em referido 

mês, usuário LEANDRO ESPÍRITO SANTO foi inserido e usuário FLAVIANO 

JOSÉ segue sob monitoramento. Dupla responsável pela modalidade segue 

participando das reuniões técnicas de modo quinzenal, tendo participado no dia 

26/05/206 da reunião técnica com Priscilla Gadelha/Secretaria. 

Reunião trouxe histórico de inserções e práticas utilizadas na modalidade, 

proposta da reunião é reafirmar a importância da modalidade através da leitura 

do material produzido durante 04 anos, além das discussões dos casos 

considerados relevantes, diante perspectiva da redução de danos. 

 

9.1. Família: 

 Usuários inseridos seguem com vínculos fortalecidos com familiares. 

Usuário FLAVIANO JOSÉ trouxe que a atual namorada está gestante. A princípio 
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apresentou resistência e insatisfação com a notícia da gravidez, mas foi 

destacada a importância sobre responsabilidade paterna, tendo pontuado 

inúmeras falas referente a relações sexuais com proteção. Usuário LEANDRO 

ESPÍRITO SANTO trouxe possibilidades futuras em trazer companheira e filho 

para residirem com o mesmo. 

 

9.2. Saúde: 

 Usuário FLAVIANO JOSÉ segue sendo orientado quanto a importância da 

autonomia para com suas demandas de saúde, em especial ao psiquiatra. 

Usuário foi encaminhado a Policlínica José Carneiro Lins/Prazeres e Policlínica 

Leopoldina Tenório/Jordão. 

 

9.3. Inserção sócia produtiva: 

 Usuários seguem inseridos em rede de trabalho, FLAVIANO JOSE (vínculo 

informal) e LEANDRO ESPÍRITO SANTO (vínculo formal). Ambos reconhecem 

a importância da inserção no mercado de trabalho para continuidade do PIA. 

 

9.4. Cultura, esporte e lazer: 

 Eixo segue sob escolha dos usuários, como: atividades de lazer na praia e 

praças, acesso a redes sociais, além de visita aos familiares. 

 

9.5. Educação: 

 Usuários seguem sendo estimulados a retomarem os estudos, ambos 

apresentam escolaridade até ensino fundamental. 

 

9.6. Assistência Social: 

 A consolidação da assistência social enquanto direito para usuários segue 

sob eixo prioritário do Programa, assim o objetivo dos encaminhamentos a rede 

SUAS se faz necessário para reforço da cidadania e responsabilidade do Estado. 

 

9.7. Avanços e desafios 
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 Segue o desafio, diante atual conjuntura política e econômica, de implantar 

políticas permanecedoras da modalidade do aluguel social. Merece destaque o 

avanço quanto ao usuário LEANDRO ESPÍRITO SANTO, tendo inserção com 

apoio da Construtora onde trabalha, além das demandas sociais trabalhadas nos 

eixos do PIA dos usuários inseridos. 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  05  02 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 20 09 

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 
SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 05 
Beneficiados 

11 

 

 

9.8. Considerações Finais 

  Seguimos preocupados com a formulação de políticas que remetam 

assistência necessária no caso do monitoramento que possibilite, através da 

oferta da condição de moradia, avançar quanto ações capazes de ressignificar 

novos projetos de vida, atrelados a modalidade do aluguel social. 

 

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No mês em curso, independente dos desafios postos com os atrasos de 

salários dos funcionários e a crise política e econômica do país – que o Programa 

não está imune-, os funcionários que fazem o Centro de Acolhimento Intensivo 

Jaboatão permanecem mostrando seu compromisso e se esforçando para 

conservar a qualidade do trabalho ofertado aos usuários e familiares 

acompanhados. Usuários estes que também se mostraram compreensivos em 

relação ao momento, e colaboraram com as atividades diárias do Espaço.  

USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 
(MÊS/ANO) 

MOTIVO DE 
DESLIGAMENTO 

NO DE VISITAS 
REALIZADAS NO 
MÊS 

FLAVIANO JOSÉ ABRIL/2016 SEGUE INSERIDO 07 

LEANDRO DO ESPIRITO 
SANTOS 

MAIO/2016 INSERIDO 02 
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Apesar do compromisso da Secretaria e da Executora em realizar 

diálogos com os profissionais no sentido de se aclarar dúvidas e se trazer, com 

a maior diafaneidade possível, a realidade do cenário vivido pelo Programa no 

momento hodierno, o mês de maio findou com parcela significativa de 

profissionais na iminência de completar três meses sem receber salário. Ainda, 

cientes da possibilidade de sofrer mais um contingenciamento. O que a priori 

causa inquietação e angustia, a posteriori serve de alimento para a certeza de 

que é preciso lutar, sempre. Temer, jamais.  

 

Sendo assim, seguimos progredindo nos diversos eixos de atuação, 

consequência de um trabalho qualificado em equipe, contando com o apoio de 

todos que fazem o Centro de Acolhimento Intensivo Jaboatão e o Programa 

ATITUDE. 

 

 

 

 

 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente 
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ANEXOS 

 

 
 

Cine ATITUDE 

 

Oficina Temática: Dia do Trabalhador 
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Oficina: Corpo e Mente 
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Grupo: Planejando o Futuro Grupo: Qualidade de Vida 
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Oficina de Culinária 
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Grupo Família  Reunião Aluguel Social 
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Assembleia 

 

Apresentação dos Usuários: HIV e CRACK 

 

http://www.institutoensinar.org/

