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CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO  

 NÚCLEO: Jaboatão                 MÊS/ANO: Março/ 2016 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

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

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

prática profissional, qualificando o serviço ofertado.  

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

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

Guararapes. 

Telefones de contato: 3468-0058 / 989235524 

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

Executora: IEDES 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA MONALISA ALVES ACIOLI LINS 

SUPERVISÃO JEANE DOS SANTOS TONÉO 

TÉCNICASOCIAL EM 
PSICOLOGIA 

CRISTINA CHAGAS PATRIOTA 

TÉCNICASOCIAL EM 
PSICOLOGIA 

DENISE DE FARO FERNANDES 

TÉCNICA SOCIAL EM 
SERVIÇO SOCIAL 

LAIS BOTELHO/ ALEXSANDRA TAVARES 

TÉCNICO EM QUALIDADE 
DE VIDA 

ROSALIA E. DA SILVA 

CUIDADORA CRISTIANE LINS DE LIRA 
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CUIDADORA JONES GOUVEIA DA SILVA (FERISTA) 

EDUCADORA SOCIAL MARCIA MARIA DE OLIVEIRA 

EDUCADOR SOCIAL CRISTIANO JOSÉ DA SILVA 

EDUCADORA SOCIAL KÁTIA RENEIDE DA SILVA (FERISTA) 

EDUCADORA SOCIAL PAULA FERNANDA NUNES 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

GLECIA REIS DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLAUDIA XAVIER DE OLIVEIRA BEZERRA 

AUXILIAR DE COZINHA MARIA JOSE DOS SANTOS DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLÁUDIA LIMA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS 

MOTORISTA ERIVAN LIRA DO NASCIMENTO 

MOTORISTA ERISVALDO MENDES 

VIGIA CARLOS ROGER ALVES DA SILVA 

VIGIA SILVIO GOMES DA SILVA 

VIGIA JADILSON RAMOS DE FREITAS 

VIGIA EDMILTON GOMES 

 

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 
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6:30 às 
7:00 

Acordar Acordar Acordar Acordar Acordar 
Acordar 
7h30min às 
08h 

Acordar 
7h30min às 
08h 

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

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

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

Café da 
manhã 
08h às 9h 

9h às 10h 

Grupo 
Despertar 
Téc. Social em 
Psicologia - 
Denise 
 

Grupo 
Expressão 
Téc. Social em 
Psicologia. 
Cristina. 

 
OFICINA DE 
CULINÁRIA 
Facilitadora 
Patrícia 
9h às 10h 

Grupo Despertar 
Téc. Social em 
Psicologia – 
Denise 

Grupo 
Planejando 
Téc. Social em 
Psicologia - 
Denise. 

Visitas 
09n às 12h 

Visitas 
9h às 12h 

OFICINA COM 
EDUCADOR - 2 

Assembléia 

8h30às 9h30 

Reunião Técnica 

Das 9h às 12h 
10h às 
10:30 

Horário livre Horário livre Horário livre 

Horário Livre 
10:30 às 
11:30 

MUTIRÃO 
Técnico Social, 
Educador e 
Lucicleide – 
ASG. 

Grupo UR e 
Atendimento 
Individual 

OFICINA DE 
CULINÁRIA 
Facilitadora 
Patrícia 
10h15 às 12h 

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

Grupo UR e 
Atendimento 
Individual 

12h às 
13h 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

13h às 
14:00 

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

15h às 
15:30h 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

15:30 às 
16:30h 

 
OFICINA COM 
EDUCADOR - 1. 
 

Grupo UR e 
Atendimento 
Individual 

Horário Livre 

 
Reunião de 
Família 
Técnica Social 

Horário Livre 

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

Visitas       
14h às 17h 

16:45h às 
17:45h 

 
Grupo 
CidadaniaTéc.S
ocial em Serviço 
Social – Laís 

Grupo 
Qualidade de 
Vida 
Téc. Qualidade 
de Vida - Rosalia 

 
OFICINA COM 
EDUCADOR - 1. 

Horário Livre 

ATIVIDADE 
EXTERNA 
Futebol da Praia 
EDUCADOR 
15h30 às 17h 

Horário Livre 

18h às 
19h 

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

19h às 
21h 

Grupo 
Comissões 
 
20h ás 21h 

Horário Livre Horário Livre 

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

Horário Livre 
Horário 
Livre 

Horário Livre 

21h ás 
21:30h 

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

21:30 às 
22:50h 

Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre 

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

Horário 
Livre 

Horário Livre 

23h Recolher Recolher Recolher Recolher 
Recolher 
00:00 

Recolher 
00:00 

Recolher 
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1. GRUPOS 

1.1. GRUPO DESPERTAR  

Facilitadoras: Denise de Faro Fernandes e Cristina Chagas 

Objetivo geral: Trabalhar temáticas referentes à motivação e incentivo aos 

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

a reflexão sobre experiências singulares e coletivas. 

 

Data: 03/03/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Foi apresentado um vídeo intitulado “Moinhos”. Tal película 

traça uma trajetória sobre o envolvimento com as drogas, destacando que pode 

existir uma má administração do tempo e atividades da vida diária, coma 

reverberação de prejuízos sociais. Foi feita uma alusão também a má 

administração de tempo neste dispositivo, visto que muitos apresentam 

protelação na construção e ação de seu PIA, argumentando que possuem seis 

meses de acompanhamento neste serviço e que por este motivo alguns objetivos 

podem ser deixados para outro momento. 

Objetivo: Refletir com os participantes sobre o tempo mal gasto, destacando a 

necessidade de “recuperá-lo”.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, televisão e pendrive.  

Avaliação: Os participantes demonstraram tristeza em constatar que por conta 

da relação e uso problemático de drogas, “perderam” bastante tempo de suas 

vidas e deixaram que muitas oportunidades passassem por si. Aliado a esse 

discurso de pesar, verbalizaram que pretendem, com ajuda do Programa Atitude, 

recuperar parte desse tempo e, fazer um novo tempo em suas vidas. 

 

Data: 07/03/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

http://www.institutoensinar.org/
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Atividade realizada: Desenvolvida técnica de grupo com o foco no tema a ser 

comemorado amanhã, que é sobre o dia Internacional da Mulher. Ainda, foi 

exposto um vídeo de curta metragem chamado: “Acorda Raimundo, acorda”; em 

seguida, todos se organizaram para realizar o Mutirão. 

Objetivo: Refletir sobre o Dia Internacional das Mulheres.   

Ferramentas metodológicas: Filme, pendrive e roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes denotaram atenção, concentração e descontração 

durante a exposição do vídeo, fazendo observações sobre a “inversão” dos 

papéis de gênero, em foco no filme. Em seguida, com motivação, organizaram 

entre si as atividades para o mutirão. 

 

Data: 08/03/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Breve relato sobre o dia Internacional da Mulher. Para 

tanto, foi realizada uma retrospectiva nos fatos que marcaram essa data, 

destacando a construção histórica da representação social da mulher, até os 

tempos atuais. Dando seqüência, foi proposta uma técnica para ser trabalhada 

em grupo intitulada “As mulheres da Minha Vida”. De acordo com essa técnica, 

cada participante deveria relatar quem eram as mulheres de relevância em sua 

vida, destacando o porquê de serem especiais para si.  

Objetivo: Refletir sobre o dia Internacional da Mulher. 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa. 

Avaliação: Os usuários ficaram surpresos em constatar que o dia da mulher, 

que a mídia carrega de glamour, na verdade surgiu a partir de um fato histórico 

de atrocidade. Por fim, ficaram emocionados em relembrar sobre as mulheres 

que fazem parte de suas vidas.  

 

Data: 14/03/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

http://www.institutoensinar.org/
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Atividade realizada: Foi exibido um vídeo sobre a história de uma pessoa, 

chamada Nick Vujicic, que nasceu sem os membros inferiores e superiores. O 

qual, passa sua percepção e experiências sobre a vida e, explora a 

autovalorização do potencial latente em cada ser. 

Objetivo: Refletir sobre a autovalorização como incentivo para o sucesso 

individual. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo motivacional de curta metragem e roda de 

conversa.   

Avaliação: Os participantes se mostraram sensibilizados, fazendo em seus 

discursos uma autocrítica sobre o que poderiam mudar em suas posturas diante 

dos problemas da vida, como também, a forma de os enfrentarem.  O grupo 

apresentou um bom nível de integração e motivação. Em seguida, todos se 

organizaram para a realização da atividade coletiva do dia, o mutirão de limpeza 

do Espaço. 

 

Data: 17/03/2016 

Facilitador: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Leitura de um texto sobre o Mito de Sísifo. Esse mito, 

retirado da literatura grega, relata a história de um pastor de ovelhas que se 

achava muito esperto e ardiloso. Sísifo tentou ludibriar o Deus Hades e acabou 

recebendo um castigo árduo e eterno. Ficou destinado a arrastar, todos os dias, 

uma enorme e pesada pedra morro acima, ao chegar ao topo, essa pedra caia 

retornando para o início do morro e cabia ao supracitado reiniciar a atividade de 

levar a pedra ao topo.  Esse mito é muito utilizado para retratar a perda de tempo 

em tarefas que exigem muito esforço e que possuem caráter de inutilidade. A 

proposta era fazer uma alusão entre essa reflexão e um melhor aproveitamento 

do período de tempo no Intensivo. Após a leitura, foi iniciada uma roda de 

conversa, onde foi solicitado que cada usuário se posicionasse sobre sua 

compreensão da mensagem ofertada.  

http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Refletir, com os participantes, sobre o tempo que perdemos investindo 

em algo inútil.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa e leitura de texto. 

Avaliação: Os participantes trouxeram, de forma positiva, que muitas vezes 

insistem em comportamentos inadequados de maneira exorbitante, perdendo 

tempo em vão. Eles pontuaram que precisam, diariamente, lembrar desse mito 

e se organizarem a não assumir, em suas vidas, a mesma postura de Sísifo, ou 

seja, evitar gastar tempo e energia em uma tarefa inútil.  

 

Data: 21/03/2016 

Facilitadora: Alexsandra Tavares 

Atividade realizada: Foi distribuído, para os usuários, um texto chamado 

“Reflexão da Páscoa” e, em seguida, solicitado que cada um, voluntariamente, 

fizesse leitura de trechos do mesmo. Posteriormente, foi dada a palavra a cada 

um para que pudessem expor suas reflexões e pontuações sobre o conteúdo 

lido. 

Objetivo: Refletir sobre a Páscoa e sobre propostas de renovação para a vida. 

Ferramentas metodológicas: Texto e roda de conversa.  

Avaliação: Usuários demonstraram concentração e respeito ao grupo, sem 

interromper a leitura do colega. Trouxeram como reflexão palavras como: 

renovação, libertação, mudanças, máscaras (autoboicote), orgulho, egoísmo, 

coragem e humildade.  Alguns trouxeram suas vivências como relato ou 

desabafo. Em seguida, se organizaram para o mutirão de limpeza da casa.  

 

Data: 24/03/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Justificativa: O grupo não aconteceu, nesta referida data, porque a Técnica 

estava gozando de folga do Serviço. No lugar, foi realizada a capinagem da área 

externa e o tratamento da horta.  

http://www.institutoensinar.org/
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Data: 28/03/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Inicialmente, foram dadas as boas vindas aos usuários 

acolhidos nos últimos dias; em seguida, foi lido um texto motivacional, 

favorecendo o repensar quanto à necessidade da existência do bom 

relacionamento com as outras pessoas, transportando para a reflexão no 

convívio no Centro Intensivo e nas suas vidas, levando em consideração a 

individualidade de cada pessoa. Ao término, os participantes foram convidados, 

como costume, para participarem do momento mutirão de limpeza do Espaço. 

Objetivo: Proporcionar uma reflexão sobre a importância da manutenção das 

boas relações interpessoais para o convívio entre as pessoas num espaço 

coletivo.  

Ferramentas metodológicas: Texto motivacional e roda de conversa.  

Avaliação: Os usuários se demonstraram motivados, fazendo reflexões dentro 

do tema proposto, com situações ocorridas no dia a dia tanto dentro do Intensivo, 

como em outros momentos de suas vidas. Grupo tranquilo e cooperativo. 

 

Data: 31/03/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Foi realizada uma roda de conversa abordando a temática 

“Qual minha contribuição neste Espaço?”. Feita reflexão sobre de que maneira 

cada participante pode contribuir para a harmonia e bem estar de todos neste 

Dispositivo.  

Objetivo: Refletir sobre a contribuição neste equipamento. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes trouxeram que a grande contribuição de todos diz 

respeito, em especial, ao cuidado e zelo do equipamento. Trouxeram que é 

importante também que se engajem em participar com afinco dos grupos 

http://www.institutoensinar.org/
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ofertados, aproveitando para debater ao máximo as temáticas abordadas, 

favorecendo uma reflexão grupal.  

 

1.2 GRUPO DE USUÁRIOS DE REFERÊNCIA (UR’s)  

Facilitadoras: Alexsandra Tavares, Cristina Chagas e Denise de Faro 

Fernandes 

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: 09/03/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Foi feita uma roda de conversa para facilitar escutas sobre 

a dinâmica relacional, na qual os participantes evidenciaram que está tranquila 

a convivência; como também para ser dado informe sobre uma Ação para a 

retirada de documentação. 

Objetivo: Escutar as demandas sobre o convívio no Espaço com os demais 

usuários e equipe; e informar sobre a Ação do Governo Presente que será 

realizada no próximo dia 19/03/2016.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários se mostraram interessados pela novidade sobre a 

questão da documentação, porém surgiram queixas de não haver a retirada de 

fotos, haja vista que, no momento, alguns não têm como custear, 

impossibilitando de participarem. 

 

Data: 18/03/2016 

Facilitadora: Denise Faro 

http://www.institutoensinar.org/
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Atividade realizada: Foi promovida uma roda de conversa com os usuários, 

onde foi abordada a questão da ação do Governo Presente, destacando a 

excelente oportunidade de retirada de documentação civil.  

Objetivo: Orientar acerca da ação do Governo Presente. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários demonstraram interesse em participar desta ação, em 

especial, pela oportunidade em dar entrada em seus documentos civis 

gratuitamente. Verbalizaram inclusive que esse tipo de ação deveria ser ofertado 

com maior frequência.  

 

Data: 22/03/2016 

Facilitadora: Alexsandra Tavares 

Atividade realizada: Foram distribuídas cópias do texto “Nada como o tempo”. 

Em seguida, realizada a leitura do mesmo, pelos usuários. Após a leitura houve 

um momento para refletirem sobre o tempo que passaram; o tempo que estão 

hoje; e, o que querem no tempo no futuro. Os usuários relembraram momentos 

de antes de serem acolhidos neste Centro de Acolhimento Intensivo. 

Recordaram sobre suas dificuldades, da falta de cuidados com o corpo, do 

extravio de suas documentações e outras situações passadas. Colocaram que 

hoje estão no momento em que não só se cuidam, como se sentem cuidados, e 

quanto ao futuro, esperam estar trabalhando e com retorno ao convívio familiar. 

Objetivo: Refletir sobre os “Cuidados com o Eu”. 

Ferramentas metodológicas: Texto e roda de conversa. 

Avaliação: Usuários demonstraram sensibilidade em seu planejamento para o 

futuro. Foi relembrado que se faz necessária organização e planejamento nas 

várias áreas da vida, como na saúde, na educação, na socioprodutiva, entre 

outras.                                                Avaliaram também que quando estão se 

cuidando, atraem olhares e amizades que não estavam esperando.  

 

http://www.institutoensinar.org/
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Data: 23/03/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Convidamos os usuários atendidos pela Técnica de 

Referência, para a reflexão sobre como estão se sentindo no Espaço; como para 

informar sobre as suas férias que estão previstas para ocorrerem no próximo 

mês, em abril. 

Objetivo: Refletir sobre os sentimentos emergentes diante da convivência diária 

dentro do Espaço coletivo no Centro de Acolhimento Intensivo e dar informes 

sobre o período de afastamento da Técnica de Referência. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Usuários atuantes e cooperativos durante a técnica, comentando 

que se sentem tranquilos na convivência.  

 

1.3 GRUPO FAMÍLIA 

Facilitadora: Cristina Chagas  

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: 03/03/2016 

Atividade realizada: Feita uma atividade para a reflexão sobre os sentimentos 

presentes na convivência da família junto com uma pessoa com dependência 

química. Foram separados cinco sentimentos (culpa, falta de confiança, medo, 

raiva e solidão) e pedido que os usuários trocassem de papéis, tentando pensar 

como familiares e não como usuários de drogas. Após, expuseram suas opiniões 

e percepções. 

Objetivo: Repensar sobre o adoecimento na relação familiar com o dependente 

químico. 

Ferramentas metodológicas: Papel e roda de conversa. 

http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: Tivemos a participação do familiar de uma usuária, provocando uma 

dinâmica intensa de emoção e depoimentos sobre momentos de sofrimento e de 

esperança na mudança de vida da usuária. Foi observado que muitos usuários 

sentiram dificuldade em se colocar no lugar do familiar. Mas demonstraram 

necessidade de falar sobre suas experiências negativas. O fizeram com 

reconhecimento, crítica e arrependimentos diante dos problemas causados na 

relação familiar e efluviou um forte desejo de mudança de vida de todos os 

usuários presentes. 

 

Data: 17/03/2016  

Atividade realizada: Foi solicitado que os participantes formassem subgrupos, 

sendo instruídos que cada subgrupo construísse uma situação que expressasse 

um conflito familiar. 

Objetivo: Facilitar a reflexão sobre conflitos no grupo familiar e provocar a 

reflexão da vivencia de diferentes papéis, como exercício para resolução de 

conflitos. 

Ferramentas metodológicas: Utilizada técnica sobre conflitos familiares e roda 

de conversa. 

Avaliação: Observada intensa mobilização dos usuários, os quais foram 

criativos com a elaboração das situações, surgindo um ambiente de 

descontração e cumplicidade. O objetivo proposto foi alcançado. 

 

Data: 24/03/2016 

Atividade realizada: Foi realizada uma reflexão com o grupo sobre a temática 

Páscoa e a relação no contexto familiar, na qual os usuários falaram de suas 

experiências e construíram cartazes com mensagens e com os símbolos da 

Páscoa para mostrarem aos familiares nos próximos dias de visita. 

http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Estimular a reflexão, aproveitando o simbolismo da data, sobre o 

processo de mudança individual e o repensar sobre o resgate dos vínculos com 

os seus respectivos familiares. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, papel cartolina, papel 

laminado, lápis piloto coloridos, tesouras e cola.  

Avaliação: Os usuários desempenharam todas as etapas do grupo com 

entusiasmo, integração e empenho, sendo observado um clima de tranquilidade 

e bem-estar. 

 

Data: 30/03/2016 

Atividade realizada: Foi exibido um vídeo de curta metragem, no qual foi 

retratada a vida de uma pessoa que vivia em situação de rua e o momento do 

reencontro com a família. Em seguida, os usuários foram incentivados a falarem 

de suas percepções e vivências. 

Objetivo: Repensar sobre os sentimentos envolvidos entre a família e o usuário 

de drogas nos diversos momentos de afastamento e de resgate da relação. 

Avaliação: O grupo foi envolvido num clima de bastante emoção dos usuários 

ao falarem de suas identificações com cenas do filme, por já terem passado por 

situações semelhantes, quando precisaram sair de casa por conta dos riscos e 

situações de ameaça, provenientes das dívidas contraídas devido ao consumo 

abusivo e danoso das drogas. A maioria expôs suas responsabilidades diante 

das escolhas feitas no passado e seus desejos atuais de mudança. 

 

1.4 GRUPO CIDADANIA 

Facilitadoras: Alexsandra Tavares e Laís Botelho 

Objetivo geral: Trabalhar temas que abordem os  valores sociais que 

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

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

na formação do processo de autonomia dos usuários.  

http://www.institutoensinar.org/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_(%C3%A9tica)
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Data: 07/03/2016 

Facilitadora: Alexsandra Tavares 

Atividade realizada: Foram distribuídas cópias do texto “Mudança pessoal: qual 

o melhor caminho a ser seguido?”. Após leitura, foi perguntado aos participantes 

se eles estariam querendo mudanças em suas vidas e o que eles estão fazendo 

para alcançar essa mudança. Foi realizado um debate e reflexões sobre.  

Objetivo: Refletir sobre “mudança pessoal”. 

Ferramentas metodológicas: Texto e roda de conversa. 

Avaliação: Usuários participaram ativamente, contribuindo com a leitura do texto 

e trazendo algumas dificuldades enfrentadas no processo de mudança. No 

início, a maioria relatou que “estar aqui já é uma mudança” (SIC).  Ao longo das 

falas, colocaram que estar no Intensivo “por estar” ou por “não ter para onde ir”, 

não seria o suficiente, pois se faz importante a existência de uma mudança 

pessoal, interna, de padrão de comportamento, não apenas de local de 

moradia/abrigamento. Ainda, expuseram que toda mudança assusta e dá 

trabalho e que muitas vezes tinham dificuldades em criar estratégias que 

contribuíssem com suas mudanças. No que se refere aos seus PIAs, foi 

pontuado que não são apenas “saídas terapêuticas”, mas que fazem parte de 

um processo de cuidados e organização.  

 

Data: 14/03/2016 

Facilitadora: Alexsandra Tavares 

Atividade realizada: Foram distribuídas cópias do texto “A Páscoa e os Direitos 

Humanos” (do autor Felipe Nunes). Após a leitura, o assunto foi debatido. O texto 

trazia que para os judeus a Páscoa é a saída da escravidão para a liberdade, no 

âmbito político e social; para os Cristãos, a Páscoa é um momento de transição 

mais amplo, fundamentado na Ressurreição de Cristo. A qual a uma transição 

da morte para a vida, a salvação e libertação do homem e do mundo. Ainda, que 

http://www.institutoensinar.org/
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esta crença se refletiu na política global através dos ensinamentos 

revolucionários de Jesus, colocando que os ideais cristãos trouxeram à tona 

temas como a abolição da escravidão, a igualdade entre os sexos, o estado laico, 

leis mais justas e o respeito às autoridades. 

Objetivo: Refletir sobre a relação entre a Páscoa e os Direitos Humanos.  

Ferramentas metodológicas: Texto e roda de conversa.  

Avaliação: Usuários demonstraram falta de interesse pelo assunto abordado, 

uma vez que alegaram já ter sido tema de outros grupos durante a semana. 

 

Data: 21/03/2016 

Facilitadora: Laís Botelho 

Atividade realizada: Apresentação do vídeo “JC Debate: crise política 

brasileira”, com posterior roda de conversa sobre o tema abordado.  

Objetivo: Debater sobre a atual conjuntura política do Brasil e refletir acerca do 

movimento pró-impeachment e os rebatimentos deste para a democracia do 

País.  

Ferramentas metodológicas: TV e roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários contribuíram de forma superficial com o debate, 

apresentando pouca criticidade sobre o tema. Contudo, assistiram ao vídeo com 

bastante atenção, realizando algumas perguntas ao final. Importante destacar a 

iniciativa dos mesmos em sugerir o tema do próximo grupo, sendo escolhido o 

Programa Bolsa Família.  

 

Data: 28/03/2016 

Facilitadora: Laís Botelho 

Atividade realizada: Roda de conversa sobre o Programa Bolsa Família. 

Objetivo: Apresentar o Cadastro Único de Programas Sociais (CADÚNICO), 

com enfoque no Programa Bolsa Família; esclarecer sobre critérios para o 

cadastramento e direitos e deveres do beneficiário.  

http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: Muitos usuários já se encontram inseridos no CADÚNICO e 

buscaram orientação sobre atualização cadastral. Quanto aos que não possuem 

cadastro, também foram orientados sobre os procedimentos para abertura do 

mesmo. Tiraram dúvidas e trouxeram muitas experiências pessoais; levantaram 

ainda questões relativas ao sistema de monitoramento do Programa.  

 

1.5 GRUPO PLANEJANDO O FUTURO 

Facilitadora: Denise Faro 

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: 01/03/2016 

Atividade realizada: Foi feita uma apresentação em PowerPoint para os 

participantes sobre as consequências do cigarro. Essa apresentação foi 

elaborada a partir do livro “Pare”, que traz um método para que os usuários 

possam, gradativamente, ir cessando o uso dessa sustância até deixarem o 

tabagismo. Após essa explanação, iniciamos uma roda de conversa onde cada 

participante se colocou diante das dificuldades em parar de fumar. 

Objetivo: Refletir com os usuários sobre como planejar o futuro sem o tabaco, 

caso façam tal escolham. 

Ferramentas metodológicas: PowerPoint e roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes demonstraram interesse em iniciar o método 

sugerido pelo autor do livro e se cuidarem, observarem e se ajudarem 

mutuamente. Todavia, verbalizaram que nesse momento em que se encontram, 

o cigarro acaba sendo uma maneira de canalizarem raiva, ansiedade, estresse 

e tristeza, fato este que dificulta cessar o uso. 

 

http://www.institutoensinar.org/
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Data: 10/03/2016 

Atividade realizada: Foi realizada explanação, em PowerPoint, embasada na 

cartilha sobre álcool para jovens e adultos. Nessa apresentação, foi feita uma 

retrospectiva sobre a relação da humanidade com o álcool desde os tempos 

primórdios até a atualidade. Desta forma, pudemos observar como algumas 

sociedades percebem e convivem com o uso dessa substância. Em seguida, foi 

feita fala sobre as consequências do consumo abusivo dessa substância, 

enfatizando os problemas relacionados à saúde física e outros prejuízos. Dado 

sequência, iniciamos uma roda de conversa, onde cada usuário pode expressar 

o significado do álcool em suas vidas.   

Objetivo: Refletir com os usuários sobre como planejar o futuro sem o álcool, 

caso assim desejassem. 

Ferramentas metodológicas: PowerPoint e roda de conversa. 

Avaliação: A maioria demonstrou interesse em cessar ou diminuir o uso dessa 

substância, por reconhecer que a mesma pode oferecer inúmeros prejuízos 

físicos, psicológicos e sociais e que em muitas situações funciona como gatilho 

para o crack e demais substâncias. Todavia, reconhecem que é difícil parar de 

fazer uso da mesma, tendo vista que vivemos em uma sociedade que cultua o 

uso do álcool.  

 

Data: 15/03/2016 

Atividade realizada: Apresentação em PowerPoint sobre os malefícios da 

maconha. Esse grupo foi elaborado a partir de Cartilha sobre Maconha, Cocaína 

e Inalantes. Após a apresentação, foi feita uma atividade onde cada participante 

deveria se auto avaliar diante do uso da maconha e responder se está fazendo 

esse uso planejado ou se o faz de maneira desorganizada. 

Objetivo: Refletir sobre como planejar o futuro sem a maconha ou com um uso 

com danos reduzidos. 

Ferramentas metodológicas: Datashow, notebook e roda de conversa. 

http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: De uma maneira geral, os usuários trouxeram que não percebem 

nenhum prejuízo oferecido pela maconha, visto que a usam como estratégia de 

redução de danos do crack. Por outro lado, trazem que, futuramente, pretendem 

cessar o uso dessa substância.  

 

Data: 22/03/2016 

Justificativa: Nessa data o grupo não pode ser realizado, porque o horário do 

encontro foi cedido para a Oficina de Percussão. Importante frisar que os 

referidos haviam recebido convite para se apresentar em um evento nos dias 30 

e 31 de março e que, por este motivo, precisavam ensaiar com maior 

intensidade.  

 

Data: 29/03/2016 

Atividade realizada: Foi feita uma apresentação, em PowerPoint, propondo 

uma reflexão sobre planejamento. A proposta era provocar, nos participantes, o 

interesse e a motivação em se organizar e iniciar um planejamento de vida 

pessoal, familiar e profissional. Após a apresentação, iniciamos uma roda de 

conversa sobre a importância de aproveitar, ao máximo, o tempo de acolhimento 

no Intensivo para traçar um plano de vida e colocá-lo em ação, destacando que, 

deveram dar continuidade ao plano mesmo após conclusão de 

acompanhamento.   

Objetivo: Provocar o interesse e a motivação em iniciar um planejamento de 

vida. 

Ferramentas metodológicas: Datashow, computador e roda de conversa. 

Avaliação: A maioria dos participantes revelou que ainda sentiam dificuldade 

em trabalhar e projetar um plano de vida, argumentando que haviam 

desperdiçado várias oportunidades que surgiram em suas vidas e que, nesse 

momento, sentiam-se perdidos em reiniciar seus projetos antigos. Por fim, se 

http://www.institutoensinar.org/
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disponibilizaram em se esforçar, em conjunto com sua Técnica de Referência, 

para traçar um plano de atendimento e colocá-lo em prática.  

 

1.7 GRUPO QUALIDADE DE VIDA 

Facilitadora: Rosália E. 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: 01/03/16 

Justificativa: O grupo não foi realizado, pois a técnica estava de atestado. No 

lugar, se iniciou o trabalho de criação de uma horta na Unidade.  

 

Data: 08/03/16  

Atividade realizada: Neste grupo, conversamos sobre o despertar de Ministério 

da Saúde para a saúde dos homens, trazendo que, atualmente, temos uma 

Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem – PNAISH. 

Apresentamos cartilhas falando da importância do cuidado que os homens 

precisam ter para com sua saúde, e discutimos os sobre os possíveis “motivos” 

que os levam a procurarem menos as Unidades de Saúde. 

Objetivos: Informar, mostrar e estimular os usuários quanto aos cuidados com 

sua saúde.   

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, datashow e notebook. 

Avaliação: A maioria dos usuários participou com falas sobre como eles 

enxergam sua saúde e como começaram e/ou começarão a mudar seus 

conceitos sobre saúde do homem. Algumas das falas trazidas, como: “preciso 

trabalhar”; “homens não ficam doentes”; “quando sinto uma dorzinha, tomo um 

chá” (SIC), foram desmitificadas e pontuamos sobre os altos índices de 

mortalidade masculina e sobre a estatística que aponta a vida média do homem 

http://www.institutoensinar.org/
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ser sete anos inferior a da mulher. Ao final dos diálogos, assistimos a dois vídeos 

sobre a temática discutida.    

 

Data: 15/03/16 

Atividade realizada: Iniciamos o grupo falando sobre medicação, seu conceito; 

para que serve; por quanto tempo é recomendado permanecer tomando 

determinados medicamentos e sua interrupção indiscriminada; e sobre o que 

fazer quando determinadas medicações causarem dependência. No decorrer do 

grupo, abordamos os tipos de fármacos psiquiátricos mais usados pelos nossos 

usuários, tais como os antipsicóticos: Cloridrato de Clorpromazina, Haloperidol, 

Maleato de Levopromazina (levozine) e Risperidona; os antidepressivos: 

fluoxetina, cloridrato de amitriptilina e de imipramina; os ansiolíticos: diazepan, 

clonazepan e lorazepan; e os anticonvulsivantes: ácido valpróico, 

carbamazepina, fenobarbital e cloridrato de biperideno. Sobre eles, foi dialogado 

sobre a indicação e efeitos colaterais. 

Objetivo: Informar aos usuários sobre algumas medicações psicotrópicas. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, data show e notebook. 

Avaliação: A maioria dos UR’s participou de forma ativa, interagindo com falas 

sobre a temática e identificando alguns sintomas dos efeitos colaterais causados 

pelos medicamentos. 

 

Data: 22/03/16 

Atividade realizada: Começamos o grupo falando um pouco do mosquito Aedes 

aegytpi. Conversamos sobre seu ciclo de vida, como ele se reproduz e da 

importância de estarmos eliminando os locais com possibilidade de reprodução 

do mosquito. O tema abordado foi a Zika, mas comentamos, de formar breve, 

sobre outras viroses (Dengue e Febre Chikungunya) que também são 

transmitidas pela picada do mosquito fêmea infectado. Falamos sobre as 

diferenças dos sintomas de cada virose, aprofundando sobre os da Zika. 

http://www.institutoensinar.org/
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Discutimos sobre a Microcefalia, falando do conceito da doença e suas causas 

mais comuns: malformações do sistema nervoso central, diminuição de oxigênio 

para o cérebro do feto, uso de drogas - em especial ao álcool -, e rubéola. E, 

ainda, da sua relação com a Zika. Em seguida, assistimos a dois vídeos: um com 

o relato da história de vida de uma criança pernambucana que nasceu com 

microcefalia e o outro, sobre o caso de um jovem com a doença, estudante de 

32 anos. Para finalizar, discutimos sobre o diagnóstico, tratamentos e cuidados, 

complicações possíveis e prevenção da doença. 

Objetivo: Trabalhar com os usuários sobre prevenção e cuidados com as 

viroses: dengue, febre chikungunya e zika e sobre a condição neurológica da 

microcefalia.  

Ferramenta metodológica: Roda de conversa, data show e notebook. 

Avaliação: Houve a participação de maioria dos UR’s e os mesmos participaram 

de forma ativa com várias perguntas sobre a temática apresentada. 

 

Data: 29/03/16 

Justificativa: Não houve o grupo devido a questões de doença da técnica. Em 

substituição, os usuários utilizaram o tempo para o cuidado da horta.  

 

1.7 OFICINA DE ESPORTE E LAZER 

Facilitadores: Cristiano Silva e Paula Nunes 

Objetivo Geral: Estimular a atividade física e esportiva aproveitando as 

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

ambiente da praia para a execução das atividades. 

 

Data: 18/03/2016 

Atividade realizada: Foi realizado o 1º Amistoso do Atitude Jaboatão e a ONG 

CCCIM, no Campo do Memorial,no Município de Olinda.  

http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Estimular a atividade física e esportiva aproveitando as 

potencialidades já existentes.  

Ferramentas metodológicas: Lanches e material esportivo. 

Avaliação: Diante do retorno positivo dos usuários frente à atividade 

diferenciada, ficou evidenciada a necessidade de maior investimento em 

atividades como esta.  

 

1.8 OFICINA: PERCUSSÃO 

Facilitadores: Cristiano Silva e Paula Nunes 

Objetivo geral: Transmitir aos participantes o conhecimento da linguagem 

percussiva, buscando motivar o sentimento de identidade cultural, contribuindo 

assim para promover o respeito à diversidade e singularidade humana. 

 

Data: 21/03/16 

Facilitadora: Paula Nunes 

Atividade realizada: Roda percussiva. 

Objetivo: Ensaio de percussão. 

Ferramentas metodológicas: Alfaia, caixas, timbas e agogô. 

Avaliação: A atividade aconteceu na praia e não tivemos problemas 

comportamentais. Todos participaram com empenho e os ritmos propostos 

foram executados.   

 

Data: 22/03/2016 

Facilitador: Cristiano Silva 

Atividade realizada: Primeiramente, foi realizada uma rodada de 

apresentações, pois havia novos usuários na oficina. Em seguida, foi realizado 

o trabalho de Percussão. 

Objetivo: Iniciar novos toques em cima dos instrumentos percussivos. 

http://www.institutoensinar.org/
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Ferramentas metodológicas: Instrumentos Percussivos. 

Avaliação: A oficina se mostrou produtiva para os usuários, pois eles observam 

as atividades realizadas como terapêuticas e de aprendizados que julgam 

interessantes. 

 

Data: 30/03/2016 

Atividade realizada: Foi realizado um cortejo cultural em cima de vários ritmos 

de músicas pernambucanas, na Ação Integrada do Projeto REDUZ. 

Objetivo: Participar de uma Ação Integrada com o projeto REDUZ. 

Ferramentas metodológicas: Instrumentos Percussivos. 

Avaliação: Esse cortejo foi desenvolvido com harmonia e muita dedicação dos 

usuários. 

 

Data: 31/03/16 

Facilitador: Paula Nunes 

Atividade realizada: Apresentação percussiva para Ação Integrada do Projeto 

REDUZ. 

Objetivo: Cortejo pelas ruas do bairro Areeiro, no evento do Projeto Reduz. 

Ferramentas metodológicas: Alfaia, caixas, timbas e agogô. 

Avaliação: A participação dos URs abrilhantou o evento do Projeto Reduz. 

Várias crianças correram atrás do cortejo, dançando e batendo palmas. Marcelo 

Gadelha, Secretário Executivo de Direitos Humanos da Prefeitura de Jaboatão 

dos Guararapes, elogiou nosso trabalho e informou que solicitará outras 

participações do grupo em seus eventos. O comportamento dos URs foi 

exemplar, apesar do local de apoio ser um bar com várias garrafas vazias de 

cachaça pitú ornamentando o local de concentração do grupo. Foi-nos servido 

lanche e retornamos para o Intensivo logo após.  

 

1.9 OFICINA: CORPO E MENTE 

http://www.institutoensinar.org/
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Facilitadora: Márcia Maria de Oliveira 

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

trabalhando o corpo e a mente. 

 

Data: 03/03/2016 

Atividade realizada: Relaxamento e alongamento. 

Objetivo: Melhorar a respiração e ter um bom sono durante a noite. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa e espaço físico. 

Avaliação: A atividade foi bem aceita pelos usuários. 

 

Data: 15/03/2016 

Atividade realizada: Utilizadas técnicas de relaxamento. 

Objetivo: Trabalhar respiração e relaxamento corporal. 

Ferramentas metodológicas: Som e roda de conversa. 

Avaliação: Técnica construtiva para os usuários, com boa aceitação de todos. 

 

1.10 OFICINA: CAPOEIRA 

Facilitadora: Márcia Maria de Oliveira 

Objetivo geral: Estimular a prática de atividades físicas através da arte da 

capoeira e seus conhecimentos teóricos e práticos, resgatando a autoestima dos 

participantes, divulgando nossa cultura na intenção de formar multiplicadores da 

arte desenvolvida. 

 

Data: 09/03/2016 

Atividade realizada: Capoeira básica. 

Objetivo: Vivenciar a arte capoeira. 

Ferramentas metodológicas: Som e roda de conversa. 

Avaliação: O grupo se desenvolveu bem, mas todos os participantes 

apresentaram dificuldades de coordenação motora. 

http://www.institutoensinar.org/
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Data: 17/03/2016 

Atividade realizada: Capoeira básica. 

Objetivo: Trabalhar as técnicas de capoeira. 

Ferramentas metodológicas: Som e roda de conversa. 

Avaliação: O grupo que está no serviço, não é muito adepto da prática de 

capoeira. Porém, dos que participam, há um grande envolvimento. 

 

Data: 31/03/2016 

Atividade realizada: Capoeira básica. 

Objetivo: Desenvolver os movimentos de capoeira. 

Ferramentas metodológicas: Som e roda de conversa. 

Avaliação: A participação é pequena, percebe-se que não é uma atividade que 

tenha uma grande adesão. Mas, dos presentes, muito entusiasmo. Está sendo 

pensado um formato que gere maior interesse.  

 

1.11 OFICINA: COMISSÃO 

Facilitadoras: Cristiane Lins e Kátia Reneide 

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: 16/03/16 

Facilitadora: Cristiane Lins  

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

refletir com os participantes sobre a necessidade de contribuir com a higiene 

neste equipamento. 

Objetivo: Trabalhar a importância e necessidade da higiene e prevenção de 

agravos. 

http://www.institutoensinar.org/
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Ferramenta metodológica: Roda de conversa. 

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

comprometendo a melhorar para favorecer a todos. 
 

 

Data: 30/03/2016 

Facilitadoras: Cristiane Lins e Kátia Reneide 

Atividade realizada: Leitura do texto “O pote rachado” e reflexão sobre a 

parábola. 

Objetivo: Refletir sobre a mensagem do texto. 

Ferramenta metodológica: Texto e roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários se mostraram interessados e reflexivos com a leitura do 

texto. Na roda de conversa, pontuaram que por muitas vezes não se observam 

como importantes e trouxeram que foi interessante olharem por esse outro lado 

que o texto efluvia, vendo de modo diferenciado as qualidades e defeitos que 

cada pessoa possui. Assim sendo, foi dialogado e feito um link sobre a 

reverberação desse aspecto no plano individual e coletivo. 

 

1.12 OFICINA: CINE ATITUDE 

Facilitadoras: Cristiane Lins e Kátia Reneide 

Objetivo geral: Desenvolver o interesse pelo cinema, filmes e documentários. 

Este grupo pretende debater os conteúdos cinematográficos e relacionar com o 

cotidiano dos usuários, bem como proporcionar um momento lúdico. 

 

Data: 30/03/2016 

Facilitadoras: Cristiane Lins e Kátia Reneide 

Atividade realizada: Exibição do filme “Intocáveis”.  

Objetivo: Dialogar sobre estereótipos, tolerância, semelhança e diferenças.  

Ferramenta metodológica: Datashow e roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários assistiram a esse filme Frances de comédia dramática 

com bastante interesse.  O filme, escrito e realizado por Olivier Nakache e Éric 

http://www.institutoensinar.org/
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Toledano, aborda a relação de um multimilionário tetraplégico e do seu peculiar 

auxiliar de enfermagem, baseado no livro autobiográfico de Philippe Pozzo di 

Borgo, Le Second souffle, os dois, inspirados em fatos reais. Após a exibição da 

história, foi realizada uma conversa sobre as temáticas trazidas pelo filme.  

 

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: 02/03/2016 

Atividade realizada: Pão 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. 

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

aprender e dedicados no preparo. 

 

Data: 09/03/2016 

Atividade realizada: Bolo de Milho. Realizada a leitura da receita, 

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

de utensílios e ingredientes culinários. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

fogão, luvas e toucas. 

Avaliação: Ótima participação de todos. Usuários bem atentos e empenhados 

para finalização dos preparos. 

 

http://www.institutoensinar.org/
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Data: 23/03/2016 

Atividade realizada: Croquete de carne. Foi feita a leitura da receita, 

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

de utensílios e ingredientes culinários. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

fogão, luvas e toucas. 

Avaliação: Contou com a participação ativa dos usuários que, como de praxe, 

mostram-se estimulados para a atividade.  

 

1.15 GRUPO TEMÁTICO  

Facilitador: Cristiano Silva 

Data: 04/03/2016 

Atividade realizada: Leitura de um texto falando sobre a história da criação do 

Dia Internacional da Mulher. Logo após diálogo sobre, houve momento de 

construção de cartazes sobre o tema abordado. 

Objetivo: Trabalhar a temática sobre o Dia Internacional da Mulher. 

Ferramentas metodológicas: Texto, tesouras, cartolinas, pilotos, revistas e 

cola. 

Avaliação: Todos os participantes desempenharam uma boa interação na 

construção de diversos cartazes e conseguiram se aprofundar com relação à 

relevância da data e da pauta sobre igualdade de gênero.  

 

Data: 08/03/2016 

Atividade realizada: Iniciamos com uma “dinâmica” (técnica) de grupo 

parabenizando as mulheres do Programa ATITUDE. Depois foram apresentados 

slides com fotos de mulheres do Centro de Acolhimento Intensivo de Jaboatão. 

Em seguida, foi realizada uma roda de conversa sobre o tema.  

Objetivo: Trabalhar o respeito com as mulheres e concluir a temática sobre o 

Dia Internacional da Mulher. 

http://www.institutoensinar.org/
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Ferramentas metodológicas: Datashow, caixa de som e notebook. 

Avaliação: Os usuários participaram de uma maneira bastante engajada. Eles 

demonstraram em suas falas, mesmo que de modo raso, elementos que 

colocava a data não apenas pelo espectro comercial, mas sim, com significado 

e necessidade histórica. 

 

Data: 08/03/2016 

Objetivo: Participar Unificado Pela Vida das Mulheres. 

Atividade realizada: Inicialmente, foi reforçada a importância e propósito do Ato 

e pactuados alguns acordos para participação no mesmo. Posteriormente, um 

grupo de usuários se organizou e seguimos para participar do Ato que ocorreu 

em Recife. 

Ferramentas metodológicas: Cartazes. 

Avaliação: Esse foi um momento muito significativo para os usuários, que se 

sentiram pertencentes à luta cotidiana pela qual estavam reivindicando, junto 

com outras mais de sete mil pessoas que se encontravam naquela pluralidade de 

espaços e de sujeitos políticos. 

 

Grupos Realizados Quantitativo Mensal  

Grupo Despertar 08 

Grupo de UR´s 04 

Grupo Família 04 

Grupo Cidadania 04 

Grupo Planejando o Futuro 04 

Grupo Qualidade de Vida 03 

Total de Grupos 27 

 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal  

Percussão 15h 

Culinária 12h 

Cine Atitude 03h 

http://www.institutoensinar.org/
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Esporte e lazer 03h 

Comissão 03h 

Oficina Temática 09h 

Corpo e Mente 04h 

Capoeira 06h 

Total de oficinas 55h 

 

 

6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

6.1. Família  

Destacamos que, neste mês, priorizamos dar continuidade no que se 

refere ao contato com os familiares, via telefone e pessoalmente, dos respectivos 

usuários, objetivando, em sua maioria, articular saídas para o convívio familiar e 

estreitamento dos laços afetivos, bem como promovendo sensibilização para o 

processo de resgate dos vínculos e incentivando a participação no Grupo 

Família. Contamos também com os familiares para acompanhar alguns usuários 

em demandas de saúde e na retirada de documentação civil. Importante frisar, 

em especial, a articulação realizada com a irmã de um de nossos usuários, para 

acompanhá-lo em perícia do INSS.  

Salientamos ainda o início da reaproximação da filha, de outro usuário 

nosso, após a realização de visita domiciliar, ocorrida no dia 21/03/2016, no 

bairro de Cavaleiro/ Jaboatão; a qual estava afastada há meses, pois devido aos 

tumultos causados por ele, sob efeito de drogas, houve um rompimento de 

vínculos extremo.  

 Ainda nesse contexto familiar, ressaltar as articulações realizadas com 

sucesso, aos Abrigos Casa do Cordeiro e Abrigo Novos Rumos viabilizando a 

visita dos 04 filhos de uma das nossas usuárias, resultando na reaproximação 

deles e nas possibilidades de encontros quinzenais. Por fim, colocamos em 

http://www.institutoensinar.org/
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relevo a visita domiciliar realizada a família de um usuário que teve a perda de 

um filho por motivo de doença. O mesmo conseguiu ser suporte para a família, 

dividindo, com a mãe da criança, o papel de acompanhante no hospital que o 

filho estava internado. A equipe do Intensivo esteve mobilizada para prestar 

suporte psicossocial desde quando desse período, até o óbito do infante.  

 

6.2. Saúde  

Um usuário evidenciou a necessidade de realização de um 

acompanhamento psicoterápico, devido ao quadro de intensa ansiedade e 

humor depressivo, evidenciando um processo de sofrimento psíquico. Foi 

encaminhado ao anexo de Psicologia da Faculdade Guararapes, onde funciona 

a clínica escola, na qual está agendado iniciar no dia trinta do corrente mês. 

Outro usuário, oriundo do Apoio/Recife, foi encaminhado ao CPTRA, onde é 

acompanhado.  

Feito o preenchimento da Ficha de Qualidade de Vida de alguns usuários, 

diante desse preenchimento foram percebidas algumas necessidades de 

encaminhamento para: o Centro de Testagem e Aconselhamento para 

DST/AIDS – CTA, Unidade Básica de Saúde – UBS ou Unidade de Saúde da 

Família – USF. 

 Dois usuários marcaram consultas com a médica clínica da UBS Praia do 

Sol. Porém só um deles foi para consulta, este recebeu encaminhamentos para 

realização de exames clínicos e prescrição de algumas medicações, também 

clínicas. 

 Alguns usuários foram encaminhados para a urgência odontológica e 

Clínica do Hospital e Policlínica Jaboatão Prazeres; outros foram urgenciados 

por questões clínicas para UPA de Barra de Jangada e do Ibura. 

 Feita articulação com o CTA de Camaragibe para dialogar sobre fluxo de 

encaminhamento de usuário acompanhado pela unidade de saúde, que precisa 

de atendimento odontológico.  Em conversa com a profissional Jakeline, a 

http://www.institutoensinar.org/
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mesma informa que o Centro Especializado de Odontologia – CEO, para onde 

ela encaminhava, está em reforma e sem previsão de término. Feito contato com 

o Serviço de Assistência Especializada – SAE de odontologia de Cavaleiro; 

Poliana, funcionária do SAE, falou da falta de materiais básicos de saúde em 

toda rede de saúde de Jaboatão e orientou que próximo contato fosse no início 

do mês seguinte, para saber se o material havia chegado. Inclusive este usuário 

foi um dos urgenciados devido a queixas de odontologia. 

 Cinco de nossas usuárias foram encaminhadas para consulta 

ginecológica no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros – CISAM. 

Porém, das cinco, duas tiveram algumas dificuldades pessoais e não 

compareceram a consulta. Para as outras três, foram realizados exames 

preventivos de câncer de colo do útero. A médica ainda solicitou alguns exames 

clínicos laboratoriais e ultrassonografia – USF endovaginal, estes serão 

agendados por telefone. No entanto, está havendo dificuldade para agendar a 

USG, mas tentaremos solucionar.  

 Realizado, também, encaminhamento de sete usuários para atendimento 

com o médico generalista Dr. Brivaldo. 

 Um dos usuários está em tratamento para tuberculose – TB, o mesmo 

apresentou sintomas da doença no final do mês passado, foi encaminhado a 

USF Catamarã, a médica solicitou o exame de BK e um raio-x do tórax, porém, 

o usuário não conseguiu realizar o BK devido a falta de secreção. Diante disso, 

o usuário, juntamente com sua família, conseguiu realizar alguns exames na 

rede de saúde da cidade do Cabo de Santo Agostinho, cidade onde reside a 

família do mesmo. Além disso, o usuário fez tomografia computadorizada e 

exames de sangue. O diagnostico foi de TB latente, com a prescrição de 

tratamento com duração de 180 dias com o uso das medicações apropriadas. O 

médico colocou que o usuário não está transmitindo a doença, mas que o 

tratamento será feito por prevenção para a doença não ficar ativa, levando em 

consideração seu sistema imunológico e sua relação com as drogas. 

http://www.institutoensinar.org/
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 Alguns usuários foram encaminhados para tirar cartão SUS na regional VI 

e outros para abrir prontuário na USF Galba Matos e marcar consultas com o 

odontólogo e a médica clínica da unidade. 

 

6.3. Inserção Sócio-Produtiva 

Neste mês, contamos com mais seis novas inserções no mercado de 

trabalho, sendo quatro usuários no mercado informal. Na área da construção 

civil, temos um na função de aplicador de cerâmica; outro como ajudante de 

pedreiro; e, o último, como pintor de parede, o qual também faz pintura de 

quadros para decoração. Por fim, temos o usuário que iniciou ofício, informal, 

exercendo a função de pescador. Já em relação aos outros dois, que estão 

trabalhando no mercado formal, um deles está empregado numa construtora e 

o outro, em um Restaurante. 

 Destacamos que sete usuários deram continuidade ao trabalho no 

mercado informal. Três deles como flanelinha, onde um desses também trabalha 

durante a semana num táxi. Um exerce a função de ambulante, outro trabalha 

num lava jato, mantendo sua função de diarista no bairro de Candeias. Mais um 

como autônomo na profissão de cabeleireiro e outro atuando como pedreiro. 

Vale salientar que o usuário que mantinha o trabalho informal como 

flanelinha na orla de Candeias e trabalhava também como taxista durante a 

semana, teve seu PIA concluído no dia 13/03/2016, sendo desligado do 

Programa.  

Por fim, foi realizado o encaminhamento de um usuário para a Agência de 

Trabalho de Jaboatão dos Guararapes, o qual já possui cadastro nesta agência, 

porém, até o momento, não surgiu oportunidade de emprego.  

 

6.4. Cultura, Esporte e Lazer 

Entendendo que a cultura, o esporte e o lazer devem ser tratados como 

política pública e direito de todos, o Centro continua realizando atividades 
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compatíveis a esse eixo, em algumas de suas oficinas. A oficina de Esporte e 

Lazer, de Capoeira e a oficina Corpo e Mente, proporcionam e estimulam a 

prática de atividades físicas. Assim como, se trabalham aspectos culturais e de 

entretenimento nas oficinas de Percussão e Cine Atitude, posto que, além de 

excelente exercício para o cérebro, a cultura contribui com informações 

importantes para o desenvolvimento do aprendizado, da inteligência e da 

formação de suas sociedades.  

Destacamos, destarte, a realização do 1º Amistoso do Atitude Jaboatão e 

a ONG CCCIM (Centro Comunitário das Crianças da Ilha do Maruim), no Campo 

do Memorial, no Município de Olinda e a participação com a apresentação de 

percussão dos usuários do Intensivo Jaboatão, na Ação Integrada de 

Lançamento dos resultados do Projeto REDUZ, um em Barra de Jangada e outro 

no Areeiro, Jaboatão dos Guararapes. Esse último, contou também com 

apresentações de teatro e de música da rede e da comunidade. 

 

6.5. Educação  

 Em relação à educação, temos uma usuária que se encontra matriculada, 

desde o mês de fevereiro, na rede regular de ensino, na Escola Municipal Paulino 

Menelau, instituição esta, que está situada no bairro de Candeias. Todavia, a 

referida não está frequentando as aulas, pois tem se sentido insegura em usufruir 

de saídas, por temer sofrer lapso ou processo de recaída. Importante salientar 

que a equipe vem reforçando o acompanhamento da mesma, objetivando 

minimizar essa fragilidade e criar estratégias outras.   

Mantém-se na Escola Municipal Tereza D’Ávila, um de nossos usuários, 

na modalidade de ensino E.J.A. (Educação para Jovens e Adultos), o qual tem 

sido assíduo nas aulas. 

Também, no dia 28/03/2016, tivemos uma nova inserção na Escola Oscar 

Moura que fica no bairro de Piedade. 
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6.6. Assistência Social  

No tangente às questões de documentação civil, onze usuários foram 

encaminhados para a Ação do Governo Presente realizada dia dezenove do 

corrente mês, na Escola Estadual Desembargador José Neves Filho, situada em 

Prazeres. Todavia, apenas um conseguiu ser atendido, porque era para 

solicitação da Certidão de Nascimento. Os demais, a necessidade era para 

aquisição da RG, porém apenas um conseguiu dar entrada na sua 3ª via. O 

documento em questão deverá ser entregue no prazo de 30 dias. Já os outros, 

não conseguiram fazê-lo, porque necessitavam do serviço de retirada de fotos, 

que não foi oferecido.    

Para o Cartório de Registro Civil de Jaboatão Centro, no dia 30/03/2016, 

um dos usuários foi encaminhado para retirada da 3ª via da Certidão de 

Nascimento. O mesmo retornou em posse deste documento.  

Foi preenchido, via online, através do site da SDS, o boletim de ocorrência 

do usuário que teve sua CTPS extraviada, objetivando também, que caso tal 

documento fosse encontrado, por terceiros, o mesmo não fosse usado de 

maneira inadequada. Outro usuário foi encaminhado para a biometria do Título 

de Eleitor. 

No que se refere às questões referentes à justiça, temos o usuário que se 

apresentou na Segunda Vara Criminal da comarca de Jaboatão dos Guararapes 

e no Fórum Joana Bezerra, apresentando declaração de que se encontra 

acolhido em nessa Instituição.  

Frisamos o encaminhamento do usuário que compareceu a Agência do 

INSS no dia 24/03/2016 para participar de perícia, objetivando conseguir 

benefício para pessoa com deficiência.  Ele foi orientado a retornar a agencia dia 

29/03/2016 e, atualmente, aguarda retorno da referida perícia. 

Por fim, tivemos a parceria com o CREAS POP de Jaboatão, que articulou 

uma passagem aérea para um de nossos usuários. Ocorre que o referido já vinha 

sendo acompanhado pelo CREAS, anteriormente a sua inserção no Programa 
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ATITUDE, e já havia expressado desejo de retornar para o seio de sua família, 

residentes na cidade de São Paulo-SP. Ele conseguiu viajar no dia 10/03/2016. 

 

6.7. Avanços e Desafios  

Neste mês de março tivemos como destaque a parceria com a equipe do 

Governo Presente, através da ação desenvolvida por eles em Prazeres, fato este 

que contribuiu para a retirada de documentação civil por parte dos usuários.  

Recebemos a visita da Equipe do Programa REDUZ, do Município de 

Jaboatão dos Guararapes, o qual está acompanhando um dos usuários, estando 

recentemente no Centro de Acolhimento Intensivo; o mesmo necessita retirar as 

fotos, mas está encontrando dificuldades na rede, ficando então acordado pela 

equipe do REDUZ, a tentativa de resolução dessa questão. Desta forma, poderá 

se dar continuidade aquisição dos documentos civis que esse usuário precisa.  

Conveniente salientar que tivemos um acréscimo na inclusão sócio-

produtiva de vários usuários neste Centro de Acolhimento Intensivo, inclusive no 

mercado formal. A grande dificuldade é a inserção nos cursos de qualificação 

profissional que são oferecidos, devido a exigência do nível de escolaridade 

acima do que é a realidade do público do Programa ATITUDE, como também a 

idade; aspectos que impossibilitam a inclusão mais rápida no mercado de 

trabalho. 

Houve também, neste mês, o desligamento do usuário JB.1390, por 

Conclusão do PIA; o qual conseguiu retornar ao meio social; iniciar uma relação 

afetiva com uma jovem, que o acolheu em sua casa. Ele estava concluindo o 

curso de Garçom, pelo SENAC, e já realizando estágio; além de manter, em 

concomitância, seu trabalho informal. 

Importante frisar a indicação, para inserção no Aluguel Social, do usuário 

JB.1317. O supracitado encontra-se organizado, demonstrando boa adesão e 

implicação em seu PIA. Atualmente está exercendo atividade laboral informal e 

o benefício eventual do Aluguel Social irá dar suporte ao seu planejamento para, 
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futuramente, manter-se sem o apoio do Programa ATITUDE. Sua inserção está 

prevista para início do mês de Abril. 

No que se refere às dificuldades enfrentadas no dia a dia deste dispositivo, 

destacamos novamente a falta de créditos nos aparelhos celulares, fato este que 

dificulta a articulação com as famílias, bem como com a rede SUS e SUAS. 

Também, o acesso à rede da internet para a realização de pesquisas e 

providências para agendamento para a retirada de documentação civil dos 

usuários se mostrou como outra dificuldade, apesar de ter sido visto investimento 

nesse quesito. 

Ainda sobre as dificuldades, continuamos com a necessidade da 

instalação de ventiladores em alguns cômodos do equipamento, bem como do 

conserto e manutenção dos vasos sanitários e chuveiros dos banheiros 

masculinos e do feminino, para melhorar o ambiente e bem estar de todos. 

Tivemos ainda, em alguns momentos, que conviver com a falta de água no 

Serviço, fato este que contribuiu para a irritabilidade dos usuários, deixando-os 

dispersos nas demais atividades ofertadas pela Unidade.   

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

Em março tivemos o retorno da assistente social Alexsandra Tavares, 

que se encontrava de licença médica desde novembro de 2014. Do mesmo 

modo, o vigia Edmilton Gomes, que estava afastado desde agosto de 2015, teve, 

em sua última perícia, autorização para voltar ao trabalho. Pari passu, o retorno 

de férias da assistente social Laís Botelho e da educadora social Márcia Maria. 

Por sua vez, entraram de férias Dayane Patrícia (Educadora Social) e Ivaneide 

Maria (cuidadora). Com o retorno do vigia Edmilton, o vigia Jones Gouveia iria 

ter encerrado seu contrato de trabalho. No entanto, diante do perfil apresentado, 

permaneceu na Unidade enquanto educador social ferista. Ocorre que com 

breve espaço de tempo, conseguiu um emprego fixo, solicitando sua saída. 

Assim sendo, para finalizar o mês, os educadores do quadro se revezaram para 
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dar conta dos plantões restantes. Também, houve a demissão da assistente 

social ferista Genésia Cristina e do educador social ferista Jorge Eduardo, e a 

contratação da educadora social Kátia Reneide.  

 

Somado a isso, não havia possibilidade de continuidade de uma das 

assistentes sociais, pois Lais Botelho, que anteriormente era do Aluguel Social, 

estava tirando o período de licença de Alexsandra Tavares. Como havia a 

possibilidade de volta da equipe do Aluguel Social de Jaboatão, foi aguardado 

para a continuidade de Lais nessa modalidade. Todavia, não ocorreu e a mesma 

aguarda as novas decisões para sua permanência ou saída. Continuando no 

assunto contratações e demissões, a gestão realizou a seleção da psicóloga e 

do vigia ferista que assumirão próximo mês, juntamente com a organização da 

ida do motorista diurno e do auxiliar de serviços gerais feristas que iniciarão o 

trabalho em abril no Intensivo. Diante do cenário retrocitado, a gestão se 

manteve em diálogos com a Secretaria e Executora para sempre garantir os 

melhores encaminhamentos possíveis com relação ao material humano da 

Unidade. 

 

Março também se iniciou com a retomada das reuniões das 

Coordenadoras Técnicas dos Equipamentos do Programa. A reunião ocorreu no 

Centro de Acolhimento e Apoio Recife, em sua nova sede, em Campo Grande e 

se deu na direção de compartilhamento da situação dos Núcleos, panorama das 

Unidades do Programa e início de alinhamento geral sobre os funcionamentos 

de cada Serviço. Esse foi um momento avaliado como rico e construtivo e que 

deve ser reverberado e fortalecido, no sentido de que sua potência traz 

elementos construtivos para a melhoria do Atitude. 

 

  Recebemos no Centro de Acolhimento Intensivo Jaboatão, a visita de 

Catarina Dias, para entrevistar usuários para sua pesquisa de mestrado 
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(UNICAP) intitulada “Percepção do suporte familiar, autoeficácia e estágio 

motivacional: implicações na assistência ao usuário de crack”. Essa pesquisa 

tem como objetivo investigar a influência da percepção do suporte familiar, da 

rença de autoeficácia e do estágio motivacional do usuário de crack na adesão 

ao cuidado no Atitude. A mesma dará continuidade em suas coletas no mês 

vindouro. Pontuamos aqui que a realização de pesquisas acadêmicas no Espaço 

é de grande valia quando da devolutiva dos resultados das mesmas. Assim, 

esperamos que para todas que forem feitas, exista o feedback, se tornando mais 

uma ferramenta de suporte para o cuidado dos acompanhados.    

 

A última reunião de equipe do mês contou com a participação da 

consultoria, supervisão e representantes de cada regional do Projeto REDUZ. 

Momento interessante para reforçar a parceria; afinar o diálogo entre as equipes; 

e tomada de maior conhecimento sobre o REDUZ, que teve espaço para realizar 

apresentação do Projeto e dos resultados parciais de sua atuação. 

 

A gestão do Intensivo Jaboatão também participou da Reunião 

Intersetorial que ocorreu na Secretaria de Desenvolvimento e Mobilização Social 

de Jaboatão dos Guararapes, juntamente com a gestão do Apoio Jaboatão, do 

Projeto REDUZ e do Centro POP, no sentido principal de aproximação dos 

Serviços. Esteve também, na Câmara Técnica de Políticas sobre Drogas do 

Estado. Para maior aproximação com a Polícia, a gestão do Núcleo Jaboatão, 

Apoio e Intensivo, juntamente com Priscila Linhares, da SEPOD, participou de 

reunião com o 6º Batalhão de Polícia. Dessa reunião, se reverberou um novo 

momento, quando o coronel do batalhão esteve visitando o Intensivo e tendo 

reunião com a gestão do mesmo. Adendo, esteve em reunião com a Executora 

e SEPOD.  
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Foi feito mais um levantamento apurado das demandas da Unidade nos 

quesitos materiais e necessidades estruturais e encaminhado a Secretaria, como 

solicitado em reunião. Também, concomitantemente, um novo levantamento de 

possíveis melhorias para o setor de segurança da Unidade. Esse, contou 

inclusive com algumas pontuações do coronel da região. Ainda sobre 

levantamentos realizados, foi feito o da situação atual dos ventiladores que 

necessitam de manutenção e das pautas que os profissionais apresentaram para 

abordar junto ao departamento pessoal e do financeiro da Executora, para serem 

elucidados em reunião posterior.   

 

Por fim, o olhar da gestão se inclina para estratégias que contribuam ainda 

mais para o engajamento dos profissionais numa postura mais técnica e política 

no que se refere à função do Programa Atitude e as diretrizes da Política de 

Assistência Social. As reuniões de equipe vêm garantindo discussões dos casos 

de forma sistemática e mais aprofundada. Permanecem as reuniões de 

referência e de gestão, com o intuito de melhor desenvolvimento do trabalho e 

do funcionamento do Serviço.  

 

No Equipamento, permanecem as reuniões administrativas, como 

exemplo, esse mês, a com o setor administrativo da Unidade, reforçando a 

necessidade de assaz atenção no preenchimento da freqüência dos usuários 

para não incorrer em erro. Nas reuniões com as técnicas, também foi reforçado 

para a maior atenção no preenchimento do formulário de acompanhamento dos 

usuários. Esse mês a coordenadora do Centro de Acolhimento e Apoio Jaboatão 

entrou de férias. Logo, a coordenação do Centro de Acolhimento Intensivo se 

disponibilizou para dar suporte, caso necessário, a Supervisão do Apoio. 

Compreendendo que é necessário o funcionamento alinhado e coeso do Núcleo.  

 

   

http://www.institutoensinar.org/


 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

42 
              
_____________________________________________________________________________________________ 

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 

 

 

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

NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 

DAT
A 

ATIVIDADE LOCAL 
PARTICIPANT
ES 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMEN
TOS 

01.0
3 

Reunião de 
Coordenaçõ
es Técnicas 
do 
Programa 
Atitude 

Apoio Recife 

Coordenadora
s técnicas dos 
Apoios de 
Recife, Cabo e 
Caruaru e 
Intensivos 
Recife, 
Caruaru e 
Jaboatão. 

- Diálogo 
sobre 
contextos 
atuais das 
Unidades; 

- 
Funcionamen
to das 
Executoras; 

- 
Funcionamen
to dos 
Serviços 
Apoio e 
Intensivo; 

- Horário das 
supervisões 
técnicas; 

- Uso de 
drogas; 

- 
Afastamento; 

- Quadro 
funcional. 

- Sem 
encaminhamentos. 

09/0
3 

Reunião 
Intersetorial 

Secretaria de 
Desenvolvime
nto e 
Mobilização 
Social– 
Jaboatão dos 
Guararapes 

Gestão do 
Projeto 
REDUZ, do 
Núcleo 
Jaboatão do 
Programa 
Atitudee do 
Centro Pop 
Jaboatão. 

- 
Apresentaçã
o de cada 
Serviço e 
suas 
especificidad
es; 

- Discussões 
sobre 
intervenções 
nas áreas do 

- Construção de um 
Fórum, focando na 
população em 
Situação de rua; 

- Marcar outro 
momento para 
discussão de 
intervenções no 
mercado de 
Cavaleiro; 
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PECOM e 
Cavaleiro; 

- 
Aproximação 
dos Serviços; 

- 
Apresentaçã
o dos 
avanços e 
desafios do 
Reduz. 

- Pensar numa ação 
para intervenção 
em conjunto no 
PECOM, em 
Prazeres; 

- Fechar data para o 
REDUZ nos 
equipamentos do 
Programa 
ATITUDE – Apoio e 
Intensivo. 

10.0
3 

Câmara 
Técnica de 
Políticas 
sobre 
Drogas 

CEFOSPE 

SEPOD; Sec. 
Saúde Olinda; 
SSU/GMO; 
Sec. Saúde 
Recife; Sec. De 
Saúde 
Paulista; 
SDSCDH/PMO
; SEART; e 
SECOD. 

-Discussão 
sobre 
estratégias 
para inserção 
produtiva dos 
Usuários do 
Programa 
Atitude e 
apresentado 
seu perfil 
sócio-
econômico. 

- Núcleo Jaboatão 
compartilhar com 
os outros núcleos a 
metodologia 
utilizada na 
inserção produtiva; 

- Discutir sobre a 
possibilidade de 
criação de salas de 
nivelamento 
educacional; 

- Cruzar os dados 
referentes ao 
percentual dos 
usuários que são 
provedores da 
família com o 
gênero; 

- Discutir sobre a 
possibilidade de 
criação de oficinas 
internas de 
artesanato; 

- Criação de um 
Grupo de Trabalho 
para discussão de 
estratégias para 
inserção produtiva 
dos usuários. Com 
possibilidades de 
inclusão de outros 
municípios. 
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22.0
3 

Reunião 
com o 6º 
Batalhão de 
Polícia 

6º Batalhão JB 

Coronal Aleixo, 
Major Renan, 
Priscila 
Linhares, 
Monalisa Acioli 
e Cristiane 
Tadu 
(Supervisora 
Técnica Apoio 
JB). 

- Explanação 
sobre o 
Programa 
Atitude; 
- 
Aproximação 
com o 
Batalhão; 
- Convite para 
a reunião de 
rede que 
ocorrerá dia 
07.04. 

- Participação de 
representante da 
Polícia na Reunião 
de rede; 

- Visita do coronel 
nos dois 
Equipamentos 
(Apoio e Intensivo).  

22.0
3 

Reunião 
com o 
Coronel 
Aleixo 

Intensivo 
Jaboatão 

Coronel Aleixo, 
Monalisa Acioli 
e Jeane Tonéo 

- 
Apresentação 
do Programa 
Atitude; 
- 
Apresentação 
do Intensivo 
Jaboatão; 
- Diálogo 
sobre a 
temática 
(drogas/ 
tráfico/ 
violência); 
- 
Aproximação 
e parceria; 
- Segurança 
na Unidade; 
- 
Sensibilizaçã
o para 
trabalho 
preventivo e 
de acordo 
com os 
Direitos 
Humanos; 
- Fala sobre 
funcionament
o da Polícia. 
 

- Sem 
encaminhamentos, 
à priori.  

23/0
3 

Reunião 
com a 
Equipe do 
Aluguel 
Social 

Intensivo 
Jaboatão 

Gestão do 
Intensivo 
Jaboatão; 
Equipes do 
Aluguel Social 
de Jaboatão e 

- Devolutiva 
da equipe do 
Aluguel Social 
Recife sobre 
os usuários 
inseridos; 

- Sem 
encaminhamentos. 
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Jaboatão e 
Recife. 

Recife e, TR 
Cristina 
Chagas. 

- Discussão 
de caso sobre 
o UR José 
Rodrigo; 
- Escuta da 
UR que está 
se 
relacionando 
com José 
Rodrigo – 
diálogo sobre 
funcionament
o do Aluguel 
Social; 
- Discussão 
de caso sobre 
as evoluções 
de 
Alexsandro 
Francisco. 

 

6. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

02/03 
Reunião de 
Gestão 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenadora 
Técnica –
Monalisa Acioli, 
Supervisora- 
Jeane Tonéo e 
Coordenação 
Técnica de 
Gestão 
SEPOD/SEDSCJ 
(Priscila 
Linhares). 

- Panorama atual da 
Unidade; 

- Informes. 

- Sem 
encaminhamentos. 

02/03 
Reunião de 
Equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Priscila Linhares, 
Coordenação, 
Supervisão e 
equipe. 

- Estudos de caso; 

- Torneio de futebol; 

- Articulações com a rede; 

- Demandas 
administrativas; 

- Furtos; 

- Providenciar logistica 
para realização do 
torneio. 
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- Informes; 

- Intervenções. 

07/03 
Reunião de 
turno Manhã  

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisão e 
Equipe Técnica. 

- Expectativas de casos 
para o aluguel social; 

- Discussão de casos; 

- Informação sobre a Ação 
do Governo Presente- 
retirada de 
documentação. 

- Encaminhar lista de 
usuários para participar 
da Ação do Governo 
Presente – datada para 
19/03/2016 na Escola 
Estadual 
Desembargador Melo 
Filho. 

09/03 
Reunião de 
Equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação, 
supervisão e 
demais membros 
da equipe. 

- Sensibilização para 
responsabilização e 
comprometimento da 
equipe com o bom 
funcionamento da 
Unidade; 

- Ato unificado pela vida 
das mulheres; 

- Informes; 

- Plantão noturno; 

- Estudos de casos; 

- Ação Governo Presente; 

- Pensar de propostas 
para novas ações e 
articulações; 

- Intervenções; 

- Plantão noturno 

- Aluguel Social; 

- Torneio de futebol; 

- Projetos futuros para 
usuários; 

- Reflexões sobre a 
prática;  

-Horário de reunião; 

-Repensar de regras. 

- Realização de 
levantamento de pautas 
para o departamento 
pessoal e financeiro da 
Executora; 

- Mudança de fluxo de 
telefonemas. 

15/03 
Reunião de 
turno Manhã 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora, TRs 
e Equipe do 
Aluguel Social.  

- Discussão de casos para 
Aluguel Social. 

- Sem 
encaminhamentos. 
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16/03 
Reunião de 
Gestão 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisão 
técnica e 
Coordenação 
Técnica de 
Gestão 
SEPOD/SEDSCJ 
(Priscila 
Linhares). 

- Discussão de Pauta; 

- Repasse de Informações 
sobre o Serviço. 

- Sem 
encaminhamentos. 

16/03 
Reunião de 
Equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Priscila Linhares, 
Supervisão 
Técnica e demais 
membros da 
Equipe. 

- Informes; 

- Estudos de casos; 

- Apresentação externa 
dos usuários (evento 
REDUZ); 

- Necessidades estruturais 
e de manutenção; 

- Demandas de saúde; 

- Aluguel Social; 

- Vagas para estágio; 

- Amistoso. 

- Realizar levantamento 
de usuários com perfil 
para vaga em estágio; 

- Mudança de estratégia 
de condução para casos 
mais complicados. 

16/03 
Reunião de 
turno Noite 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisão e 
Plantonistas. 

- Situação atual do 
plantão. 

- Sem 
encaminhamentos. 

21/03 
Reunião de 
turno Manhã  

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisão e 
Equipe Técnica. 

- Estudo de Casos; 

- Discussão sobre visita 
domiciliar. 

- Sem 
encaminhamentos. 

22/03 
Reunião de 
turno Tarde  

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisão e 
Equipe Técnica. 

- Discussão de Casos; 

- Estudo de casos com 

indicação para o aluguel 

social. 

- Sem 
encaminhamentos.  

23/03 
Reunião de 
Equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação, 
supervisão e 
demais membros 
da equipe. 

- Demissões e 
contratações/ feristas; 

- Saída da TR Lais; 

- Casa da Cidadania; 

- Mudanças na SEPOD; 

- Dissídio; 

- Estudos de caso; 

- Sem 
encaminhamentos.  
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- Demandas de 
relacionamento 
interpessoal; 

- Conduções técnicas; 

- Demandas 
administrativas; 

- Preenchimento de 
indicadores; 

- Grupos. 

30/03 
Reunião de 
Gestão 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação, 
Supervisão e 
Coordenação 
Técnica de 
Gestão 
SEPOD/SEDSCJ 
(Priscila 
Linhares). 

- Repasse de Informações 
sobre o Serviço. 

- Sem 
encaminhamentos. 

30/03 
Reunião de 
Equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação, 
supervisão e 
equipe do 
Intensivo 
Jaboatão; 
Coordenador, 
supervisores e 
significativa parte 
da equipe do 
REDUZ; e Priscila 
Linhares.  

- Apresentação de todos 
participantes; 

- Apresentação do 
Programa REDUZ; 

- Apresentação dos 
resultados parciais da 
atuação do REDUZ; 

- Diálogo entre as equipes 
do Intensivo JB e do 
REDUZ; 

- Estudos de casos. 

- Maior aproximação 
com o Centro de 
Acolhimento e Apoio 
Jaboatão. 

 

a. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCA
L 

PARTICIPANTE
S 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTO
S 

03.03 
Reunião 
com o 
IEDES 

IEDES 
Dantas 
Barreto 

IEDES (Ana 
Paula e Angélica 
Brandão), 
SEPOD (Priscila 
Linhares) e 

- Relatórios; 

- Pendências; 

- Revisão de relatórios 
anteriores; 

- Encaminhamento do 
plano de trabalho do 
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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 04 

ESTUDO DE CASO 40 

Coordenadoras 
Técnicas dos 
Núcleos Cabo e 
Jaboatão.  

- Demandas 

de 

manutenção 

dos 

equipamentos

; 

- Segurança 

nas Unidades; 

- Utensílios de 

cozinha; 

- Piscina do 

Intensivo 

Jaboatão; 

- Fardamento; 

- Demandas 

atuais. 

Atitude para as 
Coordenadoras; 

- Levantamento da 
situação atual de 
segurança dos 
Equipamentos; 

- Solicitação do 
cardápio de Páscoa. 
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
EXTERNOS 

03 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 01 

TOTAL 50 

 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS DE MARÇO 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 04 10 17 06 00 00 37 

F 00 01 02 02 01 00 00 06 

TOTAL 00 05 12 19 07 00 00 43 

 

 

 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

00 03 03 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO 2 00 

REUNIÃO TÉCNICA DA 
EQUIPE 

4 05 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 
20 adolescente 

43 
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GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

00 00 00 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL / IDENTIDADE GÊNERO 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 

Heterossexual 

37 

Homossexual 

04 

Bissexual 

02 

Não 

informado 

00 43 

Travesti 

00 

Transexual 

00 
00 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

13 

BRANCA 

08 

PARDA 

22 

AMARELA 

00 

INDÍGENA 

00 

 

43 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

SITUAÇÃO 
SOCIOECONÔMICA 

TOTAL 

SEM RENDA 32 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 03 

½ SALÁRIO MÍNIMO 01 

1 SALÁRIO MÍNIMO 04 

2 SALÁRIO MÍNIMO 03 

3 SALÁRIO MÍNIMO 00 
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ACIMA DE 3 SALÁRIO 
MÍNIMO 

00 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL 43 

TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 39 

ÁLCOOL 01 

MACONHA 01 

COCAÍNA 01 

OUTROS 01 

TOTAL GERAL 43 

TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA 
PRISIONAL 

TOTAL 

SIM 13 

NÃO 30 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 43 

 

 

 

 

 

 

TABELA VIII - 

TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 36 

NÃO 07 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 43 
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MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR 
AGRESSÃO FÍSICA 

02 

DESLIGAMENTO POR 
SOLICITAÇÃO 

03 

DESLIGAMENTO POR 
ABANDONO 

01 

RELAÇÃO SEXUAL 00 

USO DE DROGAS 00 

CONCLUSÃO DO PIA 03 

AVALIAÇÃO TÉCNICA 03 

OUTROS/ TRANSFERÊNCIA 02 

TOTAL 14 

TABELA IX - ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

  

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA – 04 

GRUPO PSICÓLOGO 18 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 06 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 03 

TOTAL 27 
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AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 32 

VISITA DOMICILIAR     02 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA – 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 117 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 218 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 32 

TOTAL 367 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 55 

ATENDIMENTO À 
FAMÍLIA 

30 
67 

GRUPO FAMÍLIA 4 04 

http://www.institutoensinar.org/


 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

55 
              
_____________________________________________________________________________________________ 

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 

 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E 
ACOLHIMENTO DE NOVOS USUÁRIOS 

15 

SAÍDA TERAPÊUTICA 40 

ASSEMBLÉIA 02 

OUTROS/QUAL 02 

TOTAL GERAL    93 

 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 00 

CREAS 02 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
(TRANSFERÊNCIA) 

02 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

OUTROS 02 

TOTAL 06 

 

 

 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS 12 

CTA 01 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 
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CAPS AD 01 

EMERGÊNCIA 
PSIQUIÁTRICA 

00 

POLICLÍNICA 02 

HOSPITAL GERAL 06 

UPA 03 

OUTROS 01 

TOTAL 26 

 

 

 

DEMAIS POLÍTICAS 
SETORIAIS 

QUANT. 

DELEGACIA 02 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 11 

RETIRADA DE 
DOCUMENTAÇÃO 

07 

INSS 01 

AGÊNCIA DO TRABALHO 01 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

ONG 01 

OUTROS? 04 

TOTAL: 27 

  

INCLUSÃO 
SOCIOPRODUTIVA 

NOVAS 
INCLUSÕES 

QUANT. 
Inseridos nos 

meses 
anteriores 
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EDUCAÇÃO FORMAL 01 03 

CURSO 
PROFISSIONALIZANTE 

00 01 

TRABALHO FORMAL 02 01 

TRABALHO INFORMAL 04 07 

OUTROS 00 00 

TOTAL: 07 12 

 

7. Aluguel Social-Núcleo Jaboatão– MARÇO / 2016 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL 

SOCIAL 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

 

Conforme orientação da Executora, modalidade terá inserções retomadas 

para corrente mês. Logo, após Técnicas de Referências terem sinalizado 

usuários, a modalidade deu início aos atendimentos com os indicados, 

pontuando assim a proposta do aluguel social, ressaltado possibilidades 

atreladas à inserção. 

Em reuniões técnicas foram avaliados os seguintes usuários: Flaviano 

José, Carlos Alberto e Itamar Sales. Dentre os indicados, o início do processo 

de inserção seguiu apenas com usuário Flaviano José. Quanto aos outros 

usuários, ocorreu desistência e desligamento. Após indicação, O usuário 

Flaviano iniciou procura de imóvel e após sinalizar imóvel, a técnica do Aluguel 

Social apresentou a proposta do Programa ao proprietário e, posteriormente, os 

dados foram repassados para executora realizar contrato. 

Diante da existência de vagas, a modalidade segue aguardando novas 

indicações para iniciar processo de inserção. 
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9.1. Família: 

Usuário FLAVIANO JOSÉ é natural do Rio Grande do Norte, onde tem uma filha 

com a qual não mantém contato. Tem uma irmã que reside no estado da Paraíba, 

com a qual possui boa relação. Em atendimentos, é destacada a importância dos 

vínculos familiares, visto que o usuário trouxe preocupação com irmã diante 

contexto econômico. 

 

9.2. Saúde: 

A Técnica da modalidade está ciente das demandas de saúde do usuário, visto 

que ele realiza acompanhamento mensal com Clínico Geral, diante de uso 

controlado e prescrito de medicação psicotrópica. Após a inserção definitiva, a 

técnica organizará visita a Policlínica Carneiro Lins para discutir caso e realizar 

monitoramento do usuário. 

 

9.3. Inserção sócio produtiva: 

Usuário encontra-se inserido em Oficina Mecânica no bairro de Piedade, faz 

planos de nova inserção no mercado informal e visa trabalho formal, para 

garantia de direitos trabalhistas. 

 

9.4. Cultura, esporte e lazer: 

Usuário segue com atividades de bem estar nos finais de semana, relata estar 

com relacionamento afetivo no município do Cabo de Santo Agostinho. Ele 

coloca que faz atividades de lazer apenas nos finais de semana, pois durante a 

semana, está na labuta. 

 

9.5. Educação: 

Usuário estudou até o Primeiro Ano e não apresenta interesse em retomar 

estudos. 
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9.6. Assistência Social: 

Apresenta documentação atualizada, mostra-se orientado quanto a questões de 

cidadania, trazendo discurso positivo concernente a garantia de direitos 

atrelados ao viés da assistência social. 

 

9.7. Avanços e desafios 

A retomada das inserções é dita como avanço, visto que a modalidade remete 

perspectivas associadas ao PIA dos usuários inseridos, segue o desafio em 

romper preconceitos dos proprietários diante apresentação do público alvo do 

Programa. 

 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  05  00 

VISITA TÉCNICA NA 

RESIDÊNCIA 
20 00  

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 

SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 10 

Beneficiados 
00 

 

Justificativa: Presentemente se dá a retomada das inclusões no Aluguel 

Social dos Núcleos Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes, visto 

que, anteriormente, havia uma maior dificuldade financeira que impossibilitava 

essa modalidade de cumprir com sua proposta. No entanto, a meta foi reduzida, 

temporariamente, para cinco usuários divididos para os dois municípios, posto 

que o contexto de finanças ainda não se encontra totalmente regularizado, além 

de também ser levado em consideração o fato de que apenas uma equipe não 

teria condições de dar conta, nesse modelo, de um número maior de pessoas 
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atendidas. De toda forma, apesar de todo o processo de inserção do usuário 

Flaviano, a finalização do mesmo, que se dá com a ida definitiva do usuário para 

a residência alugada, ocorrerá no início do próximo mês. Por essa razão, a tabela 

se encontra zerada.  

 

10. Considerações Finais 

  Considerando a retomada das atividades, modalidade proporciona uma 

maior organização futura, trabalhando e fortalecendo o processo de autonomia 

dos usuários. O comprometimento garante evolução para com reflexões dos 

novos projetos de vida estruturados no PIA. É relevante colocar que o processo 

de inserção do usuário Flaviano se deu no mês de março, no então, ele irá 

finalizar sua mudança para a casa no início de abril.  

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   As usuárias ocuparam as ruas participando do Ato Unificado Pela Vida 

das Mulheres Por saúde, Contra a precariedade no Trabalho, Pelo fim da 

Violência. Cuja concentração foi no Parque 13 de Maio, em Recife-PE. O Ato 

Unificado tem sido construído coletivamente pelas mulheres e contou com a 

participação de companheiros sensíveis as causas, mesmo a luta sendo 

protagonizada pelas mulheres. Lá, houve diálogo abordando os seguintes 

temas: saúde, trabalho, conjuntura política e fim da violência contra mulher.  

   
  Também foi realizado um mutirão para confecção de cartazes que foram 

levados durante a marcha. A proposta foi a de promover a tomada das ruas no 

sentido de rechaçar o aumento do conservadorismo e a diminuição gritante das 

políticas públicas. O sentido do Ato foi dar visibilidade à luta das mulheres pelo 

direito à vida, ao corpo, à saúde, ao trabalho digno e igualitário de todas, 

independente de cor, raça, idade ou orientação sexual.  É válido pontuar que foi 
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realizada uma articulação com Ingrid Farias (integrante do Coletivo 

Antiproibicionista e diretora da Associação Brasileira de Redução de Danos - 

Aborda), para nos receber e dar suporte caso fosse necessário. 

   
  Março foi um mês que contou com a articulação e organização de um 

número maior de atividades externas para os usuários. Observamos que tais 

atividades são muito bem aceitas e estimulantes para os mesmos, que se 

percebem de outro modo no Espaço Público. É nítida a possibilidade de 

ressignificar os lugares ocupados por essas pessoas, quando se dá a ampliação 

do olhar das mesmas, para si e para o mundo.  

 
 

 

 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente 

12. ANEXOS 
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      Ato Unificado Pela Vida das Mulheres 
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Grupo de Qualidade de Vida Semana Santa 
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Oficina Corpo e Mente Casa para o Aluguel Social 
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Oficina de Capoeira Grupo Família 
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Campeonato de Futebol Oficina de Percussão 
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Grupo Cidadania 

 

Reunião Intersetorial 
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Construção da Horta 

 

Reunião de Equipe - Apresentação do Reduz 
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Apresentação da Percussão 
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legenda 

Visita aos filhos na Escola e visita dos filhos no Intensivo Jaboatão 
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Grupo cidadania 

Oficina Temática 
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CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

NÚCLEO: JABOATÃO MÊS/ANO: Março/2016 
 

1. APRESENTAÇÃO 

Assembleia 

 

Ação Integrada 
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Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

Acolhimento e Apoio, durante o mês de MARÇO. 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 (férias) 

SUPERVISORA Christiane Tadu de Souza Bosshard  

TÉCNICOS SOCIAIS 

Dayula Tácia dos Santos 

Magali Lucena 

Nathália Moura  
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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 (férias) 

Noemi Glasner Coutinho (férias) 

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Rosália Ernesto da Silva 

EDUCADORES SOCIAIS 

Levi da Silva Lima  

Renato Mário da Silva  

Helaine Maria Silva Duarte 

Helder Marcio de Barros Almeida (férias) 

Paulo Queiroz Andrade (férias) 

Damiana Júlia Ferreira  

Maria Aparecida de Lima 

Lucas José da Silva 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mayara Suelle Maria da Silva Cavalcante 

AUXILIARES DE COZINHA 

Adriana Maria Aurelina 

Juvanere Carmo dos Santos Nascimento (Férias) 

Vânia Verçosa de Lima 

Kátia Verônica Salazar (ferista) 

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS 

 

Ângela Sales da Silva  

VIGIAS 

 

Edson Vicente da Silva (férias) 

Paulo Lima de Andrade Filho  

Reginaldo Gomes de Melo 

Fábio Severino da Silva 
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MOTORISTA Jesse  

II 

TÉCNICO SOCIAL Tiago Queiroz Moura 

EDUCADOR SOCIAL Marina de Albertino Correia (férias) 

MOTORISTA Hallison Souza Barbosa  

 

 

 

 

 

 

 

5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

HORA Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

8:00h às 

9:00h 

Café 

matinal 

Café 

matinal 

Café 

matinal 

Café 

matinal 
Café matinal 

Café 

matinal 

Café 

matinal 

9:00h às 

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

09:15h às 

10:00h 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimen

tos. 

Integração/ 

Atendimentos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

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 

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 

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 

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: 01/03/2016 

Atividade realizada: Apresentamos ao grupo o Tema: "não existe família 

perfeita" utilizamos a dinâmica sobre qualidades e defeitos, que teve duração em 

torno de 20 (vinte) minutos, para que cada participante pudesse escrever no 

desenho das mãos o que eles consideravam como seus defeitos e suas 

qualidades e finalizamos discutindo o que cada um tinha escrito.  

Objetivo: Mostrar que todas as pessoas, inclusive nós mesmos, possuímos 

qualidades e defeitos.    

Ferramentas metodológicas: Debates, Cartolina, Dinâmica de Grupo, Papel e 

Lápis. 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado quando os usuários 

colaboraram nos debates, dando suas opiniões para os presentes, participando 

da construção da dinâmica de grupo e tendo como resultado os materiais 
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produzidos durante os trabalhos. Avaliamos que é mais fácil falar das qualidades 

do que de nossos defeitos, mas alguns usuários fizeram questão de falar 

também de seus defeitos, além das qualidades, tendo como proposta, repensar 

seus defeitos para poder melhorá-los, ou seja, vendo os pontos considerados 

negativos como exemplos para que não aconteçam coisas desagradáveis no 

futuro, numa reflexão pessoal de cada um. 

Uma questão também foi abordada, numa referência feita por um usuário 

sugerindo que o outro usuário era "Burro", pontuamos que todos têm 

potencialidades e habilidades, falamos de algumas profissões que podem ser 

desenvolvidas independentes do grau de instrução, que necessariamente não 

precisam de tanta instrução para tal, que estudar é importante, mas sempre tem 

trabalho para todos, que vai depender do esforço de cada um. Ressaltamos que 

sempre deixamos os usuários bem à vontade para se colocar ou não de acordo 

com seu desejo. 

 

 

Data: 08/03/2016  

Atividade realizada: "Limites: aprenda a respeitar e ser respeitado" o texto fala 

das dificuldades dos pais ou responsáveis em impor limites aos filhos desde 

muito cedo, gerando um adulto com baixo nível de frustração, ou seja, "Pais e 

filhos despreparados para lidar com esse tipo de dor Psíquica”, serão adultos 

sem docilidade para enfrentar suas tristezas, amarguras, decepções, pessoas 

que tem dificuldades de aceitar o ‘não’ como respostas, "gritam e esperneiam de 

tudo que as desagrada" por isso a importância dos limites, de perceberem que 

os limites são necessários, não apenas no grupo familiar, mas em todos os 

espaços que frequentamos. A dinâmica utilizada foi o desenho de Carinhas com 

expressões positivas (sorrisos) e de Carinhas com expressões negativas 

(tristezas) dependendo do evento ocorrido, assim construímos um cartaz com 

frases e situações do nosso convívio familiar e social, dentro dos limites de cada 

um. 

Objetivo: Avaliarmos nossos próprios limites se está respeitando o outro. 
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Ferramentas metodológicas: Leitura do Texto, Lápis Hidrocor, Rodada de 

Dialogo e a construção das carinhas. 

Avaliação: Os participantes compreenderam que sem a noção de limites, que 

muitas vezes não tivemos ou não nos foi dado em nossa educação familiar, ou 

foi imposto de forma inadequada, nos tornamos adultos inconsequentes e sem 

limitações, mas sempre é tempo de reavaliar e "consertar” uma postura que está 

prejudicando nossa convivência no grupo, na família, no trabalho, enfim nos 

lugares que frequentamos. Que eles têm consciência disso, como foi muito bem 

representado no cartaz produzido na nossa dinâmica de grupo e na construção 

da fala de alguns usuários. Grupo muito produtivo.   

 

 

Data: 15/03/2016 

Facilitadoras: Técnica Magali e Educadora Cida  

Atividade realizada: exposição do Filme "um sonho possível". 

Objetivo: Fazer uma reflexão sobre pessoal e análise do filme “Um sonho 

possível”, para posicionar-se frente às realidades, valorizando a cooperação e a 

solidariedade como instrumento de formação do caráter do ser humano. 

Conscientizar os jovens e adultos da necessidade do cuidado com o outro e a 

importância de se construir um mundo mais justo e fraterno. Promover a 

conscientização crítico-social dos usuários como forma de mudança da 

realidade, tornando-os verdadeiros cidadãos.  

Ferramentas metodológicas: Aparelho de DVD, TV e filme.  

Avaliação: Os usuários fizeram uma reflexão, partindo do ponto de que quando 

a gente quer, a gente consegue mudar o quadro negativo que estamos 

vivenciando, que uma vida de sofrimento, de perdas, de dependências, não seria 

motivo para desistirmos de nossos objetivos, que devemos na verdade reverter 

aquela situação a nosso favor e procurar valorizar o que temos naquele 

momento, que poderá nos dá condição de mudar nossa realidade para algo 

melhor, que não devemos deixar passar as oportunidades que a vida nos dá 

todos os dias, que as famílias, as instituições e outros espaços também fazer 
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parte e contribuem nesse sonho, más o usuário, no caso, precisam realmente 

querer.  

 

 

Data: 22/03/2016  

Atividade realizada: Filme Religioso "um de vocês me trairá". 

Objetivo: Fazer uma reflexão sobre quanto vale a vida, se o dinheiro é o 

verdadeiro motivo de tantas mortes, traições e sofrimentos, como no caso de 

Jesus de Nazaré. 

Ferramentas metodológicas: Aparelho de DVD, TV e filme. 

Avaliação: Filme especialmente apresentado durante a Semana Santa, onde os 

usuários puderam ver o sofrimento de um homem (Jesus) que foi traído por um 

de seus apóstolos (Judas). Os usuários fizeram uma fala no que se referia ao 

que eles denominaram de covardia, X-9, que Judas era um ladrão e outro usuário 

saiu da sala na hora em que Jesus estava apanhando, ele não quis assistir está 

cena, achava muito forte e revoltante, demonstrando um sentimento de 

indignação por ver o sofrimento de uma mãe (Maria) e outro usuário observou 

que como a mãe de Jesus sofreu a mãe dele também estava sofrendo, mais no 

caso, com as escolhas erradas que ele fez. Trazendo para a nossa realidade, 

finalizamos, refletindo que nada nem dinheiro algum vale uma vida. 

 

 

Data: 29/03/2016 

Atividade realizada: "Fazer amigos: um antídoto para a solidão". 

Objetivo: Refletir sobre as dificuldades que enfrentamos nas nossas vidas, 

mas com o apoio da família, de amigos, de pessoas que querem nos ver bem, 

de nossa confiança, autoestima, perseverança e força de vontade 

conseguiremos, depende de nós, do nosso desejo, dos nossos planejamentos.  

Ferramentas metodológicas: Cartolina, Lápis piloto. 

Avaliação: Avaliamos que todas as coisas são importantes, mas nada é 

essencial. Ou seja, é possível que para muitas pessoas que não tiveram 
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oportunidade de relacionamentos saudáveis, ou qualquer relacionamento com 

suas famílias, um amigo seja sua família de “escolha” e não determinada pelo 

destino (como seria o caso da família). Da mesma forma há pessoas que se 

condenam por não ter amigos fora da família, mas possuem relacionamentos tão 

bons com um irmão ou avô e não percebem que já estão supridos de amigos, e 

podem ser felizes com todas as outras convivências do dia a dia. Foi realizada 

uma dinâmica: "Kit de Sobrevivência" onde eles puderam colocar o que era 

importante para não se sentirem sozinhos em alguns momentos da vida, entre 

essas coisas importantes Deus, fé, esperança e família. 

 

1.2 GRUPO PRÓXIMO PASSO 

Facilitadores: Técnica Dayula, educadores Helaine,Lucas e Levi  

Objetivo geral: Estimular planejamento pessoal e comunitário, desenvolvimento 

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

protagonismo social. 

 

Data:11/03/16 

Facilitadores: Técnica Dayula e o educador Lucas 

Atividade Realizada: Exposição de uma Reportagem do Programa Fantástico 

sobre violência contra Mulher. 

Objetivo: Promover reflexão, sensibilização sobre a Lei Maria da Penha, a 

violência em um contexto geral.  

Ferramentas metodológicas: reportagem pesquisada no YouTube, e cadeiras. 

Avaliação: Os usuários participantes trouxeram reflexões positivas, alguns 

trouxeram suas vivencias pessoais, atos de violência que já presenciaram e 

desenvolveram. Foi alcançado o objetivo da atividade. 
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Data: 16/03/12 

Facilitadores: Técnica Dayula, educadores Lucas e Helaine 

Atividade Realizada: No Bom dia foi realizada uma roda de Ciranda no Bom 

dia, com a presença dos usuários e equipe. 

Objetivo: Promover a cultura pernambucana, pontuando a morte do 

pernambucano Naná Vasconcelos. 

Ferramentas metodológicas: Instrumentos musicais, cadeiras. ´ 

Avaliação: O grupo interagiu, momento diferenciado, todos participaram de 

forma positiva. 

 

Data: 17/03/16 

Atividade Realizada: momento de recreação: músicas, torneio de vôlei e jogo 

de domino. 

Objetivo: objetivo de entretenimento, lazer, integração.  

Ferramentas metodológicas: cadeiras, mesas, som, pipoca, bola, domino, tv. 

Avaliação: Os usuários participaram de forma positiva, todos entrosados e 

participativos. 

 

Data: 20/03/16 

Facilitadores: Técnica Dayula e educador Levi 

Atividade Realizada: No bom dia foi realizada uma roda de conversa pontuando 

“o que vale uma vida?”. 

Objetivo: conscientizar sobre a importância da vida de cada um.  

Ferramentas metodológicas: cadeiras e o diálogo. 
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Avaliação: A atividade foi muito positiva, pois os usuários puderam discutir, 

trazendo suas opiniões, sentimentos, o que podem fazer pra mudar, pra 

melhorar.  

Data: 26/03/16 

Facilitadores: Técnica Dayula e educadora Cida 

Atividade Realizada: Torneio de vôlei e domino. 

Objetivo: Promover ruma tarde de lazer, promovendo a integração e 

socialização dos usuários presentes no espaço.  

Ferramentas metodológicas: cadeiras, bola, domino, mesa, biscoito como 

prêmio.  

Avaliação: A atividade respondeu de forma positiva, os usuários que 

participaram solicitam para equipe investir mais nessas atividades. 

 

Data: 31/03/16 

Atividade Realizada: O primeiro momento foi um momento de reflexão e 

relaxamento com música de fundo, o segundo momento foi para retratarmos em 

desenhos, palavras nossos sentimentos e perspectiva que temos relacionada ao 

nosso processo de cuidado. 

Objetivo: Promover um momento de reflexão, relaxamento, em seguida foi 

realizada uma roda de diálogo para refletimos em relação ao nosso processo de 

cuidado, a importância de refletirmos sobre nossa vida, nossas escolhas, são 

nossas escolhas determinam o futuro de cada um, por isso é importante pensar 

em tudo que fazemos e o que vamos fazer, que escolhas vamos decidir, pois 

terão consequências positivas ou negativas. 

Ferramentas metodológicas: som, música, cadeiras, lápis, canetas, papeis, 

pirulitos.  

Avaliação: A atividade, o momento, foi bastante positivo, levando em conta que 

os usuários puderam trazer suas vivencias pessoais, oportunidades refletindo 

sobre seus objetivos e sonhos que desejam alcançar.  

Um usuário E.M trouxe suas escolhas, as consequências negativas que obteve, 
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sua vivencia na rua e com sua família, onde se emocionou. 

1.3. GRUPO DIREITOS SOCIAIS 

Facilitadoras: Técnica Nathália Moura 

Objetivo geral: Promover a reflexão dos usuários em relação aos seus direitos 

e deveres sociais. 

 

 Data: 03/03/2016        

Atividade realizada: A atividade foi iniciada com a solicitação de descreverem 

o que é um mulherão e em seguida realizamos a leitura do texto ‘Mulherão’, da 

escritora gaúcha Marta Medeiros e conversamos sobre a luta das mulheres: as 

novas formas de escravidão; sobre a imagem de mulher que é vendida pela 

mídia; as imposições da sociedade; sobre o que ainda dificulta às mulheres viver 

dignamente. 

Objetivo: Refletir sobre as pressões da sociedade sobre a mulher. 

Ferramentas metodológicas: Papel A4, cadeiras. 

Avaliação: Após a descrição e leitura da mensagem proposta, os participantes 

do grupo alcançaram o objetivo da atividade, refletindo sobre os diversos tipos 

de pressões que as mulheres vivem, pontuando, também, sobre questões de 

violência. Relataram situações vivenciadas por mulheres de seus círculos de 

convivência: mães, tias, irmãs, primas e amigas.  

 

Data: 10/03/2016         

Atividade realizada: Exibição do filme ‘Preciosa’, em seguida realizada um 

debate pontuando a ideia central do filme. 

Objetivo: Refletir sobre as dificuldades vivenciadas pela protagonista, fazendo 

um contraponto com a realidade das meninas/mulheres brasileiras. 

Ferramentas metodológicas: Aparelho DVD, TV e filme. 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado como planejado, sendo 

possível identificar nas falas dos (as) usuários (as) o paralelo com a realidade 
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vivenciada e observada por eles. Relataram situações familiares, colocando em 

destaque a situação da mulher, mãe, filha. 

 

 

Data: 17/03/2016         

Atividade realizada: Apresentação em Power Point à sobre emissão de 

documentações, o que é necessário e onde pode ser solicitado. Em seguida, os 

usuários fizeram um jogo de caça-palavras sobre a temática da atividade.   

Objetivo: Informar e explicar os usuários do Programa como, e onde, pode 

solicitar suas documentações. 

Ferramentas metodológicas: Notebook, Papel A4, lápis e caneta. 

Avaliação: A atividade foi positiva, percebemos a falta de informação sobre a 

temática. Conseguimos esclarecer duvidas e estimulamos para retirada das 

documentações, explicando a importância delas para inserção no mercado de 

trabalho formal, acesso a Escolas e Benefícios. Os usuários gostaram do Caça-

palavras, falaram que com ele puderam assimilar e fixar o que são necessários 

para retirada das documentações. 

 

 

Data: 31/03/2016         

Atividade realizada: Exibição do filme “Menina de Ouro”. 

Objetivo: Compreender a importância da persistência no que almeja, refletindo 

sobre as dificuldades e dos números de “não” recebidos. 

Ferramentas metodológicas: Aparelho DVD, TV e filme. 

Avaliação: Os (as) usuários (as) refletiram sobre as dificuldades de aceitar o 

“não”, causando situações onde o prejuízo pode ser maior. A desistência de dar 

continuidade aos objetivos quando surgem dificuldade, desistindo com facilidade 

de seus sonhos e projetos. Diante disto, conseguimos alcançar o objetivo da 

atividade de forma positiva. 

 

1.5. GRUPO QUALIDADE DE VIDA 
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Facilitadora: Rosália Ernesto 

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: 07/03/16  

Tema: Saúde do Homem  

Atividade Realizada: Esse tema foi iniciado no último grupo com a temática: 

Câncer de Próstata. Neste grupo conversamos sobre o despertar de Ministério 

da Saúde para a saúde dos homens. Atualmente temos uma Política Nacional 

de Atenção Integral a Saúde do Homem – PNAISH; cartilhas falando da 

importância do cuidado que os homens precisam ter para com saúde. Discutimos 

os sobre os possíveis “motivos” que levam os homens a procurarem menos as 

Unidades de Saúde, daí tivemos falas, como: preciso trabalhar; homens não 

ficam doentes; quando sinto uma dorzinha, tomo um chá. Enfim, com essas falas 

pudemos trabalhar alguns mitos e trazer os porquês dos índices de mortes 

masculina serem tão altos e o fato dos homens viverem 7 anos menos que as 

mulheres.  Ao final de grupo assistimos dois vídeos seus a temática discutida.    

Objetivo: Informar, mostrar e estimular os usuários quanto aos cuidados com 

sua saúde.   

Ferramentas metodológicas: roda de conversa, data show, notebook. 

Avaliação: A maioria dos usuários participou com falas sobre como eles veem 

sua saúde e como começaram e/ou começarão a mudar seus conceitos sobre 

saúde do homem. 

Data: 14/03/16 

Atividade realizada: iniciamos o grupo falando do conceito de medicações, para 

que elas servem sua finalidade de curar, prevenir doenças, diagnosticar ou aliviar 

os sintomas. Por quanto tempo devemos tomar medicamentos. Se podemos 

parar de tomar qualquer medicamento quando quisermos. Discutimos sobre o 

fato de determinadas medicações causarem dependência, e o que fazer quando 
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isso acontece. No decorrer do grupo abordamos os tipos de fármacos 

psiquiátricos mais usados pelos nossos usuários, tais como: os antipsicóticos: 

Cloridrato de Clorpromazina, Haloperidol, Maleato de Levopromazina (levozine) 

e Risperidona; os antidepressivos: fluoxetina, cloridrato de amitriptilina e de 

imipramina; os ansiolíticos: diazepan, clonazepan e lorazepan; e os 

anticonvulsivantes: ácido valpróico, carbamazepina, fenobarbital e cloridrato de 

biperideno. No decorrer da discussão foi falado para que serve determinado 

medicamento e seus efeitos colaterais. 

Objetivo: Informar aos usuários sobre algumas medicações que eles usam, 

porque/para que usar se causam dependência e quais seus efeitos colaterais. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, data show e notebook. 

Avaliação: as maiorias dos UR’s que participaram fizeram de forma ativa, 

interagindo com falas sobre a temática e identificando alguns sintomas dos 

efeitos colaterais causados pelos medicamentos. 

 

Data: 28/03/16 

Atividade Realizada: Iniciamos o grupo falando um pouco do mosquito Aedes 

aegytpi. Conversamos sobre seu ciclo de vida, como ele se reproduz e da 

importância de estarmos eliminando os locais com possibilidade de reprodução 

do mosquito. Comentamos, de formar rápida sobre as outras viroses (Dengue e 

Febre Chikungunya), que também transmitida pela picada do mosquito fêmea e 

infectado. Falamos sobre as diferenças dos sintomas de cada virose, frisando 

mais aos detalhes da Zika. Discutimos sobre a Microcefalia, falando do conceito 

da doença; as causas (malformações do sistema nervoso central, diminuição de 

oxigênio para o cérebro do feto, uso de drogas em especial ao álcool, rubéola, 

entre outras causas. E agora descobrimos que as gestantes que tiveram zika 

pode vim a ter seu filho com microcefalia. Conversamos sobre como pode ser   a 

vida de uma pessoa com essa doença. Discutimos sobre o diagnóstico, 

tratamentos e cuidados, complicações possíveis e prevenção. Para finalizar 

assistimos dois vídeos: um com o relato da história de vida de uma das crianças 

pernambucana que nasceu com microcefalia e o outro sobre um jovem, 

estudantes de 32 anos. 

 Objetivo: Trabalhar com os usuários como prevenir as viroses: dengue, febre 

chikungunya e zika. E informar um pouco sobre o que é microcefalia e como 

vivem as pessoas com essa condição neurológica. 
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Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa, data show e notebook. 

Avaliação: Houve a participação de maioria dos UR’s e os mesmo participaram 

de forma ativa com várias perguntas sobre a temática apresentada. 

  

GRUPO EDUCAÇÃO 

Facilitadora: Educadora Damiana Julia 

Objetivo geral: 

 

Data: 07/03/16  

Atividade Realizada: Atividade teórica sobre produção de renda 

Objetivo: Estimular o trabalho manual na perspectiva que os participantes 

desenvolvam artesanato com visão futura de produção de renda no qual eles 

possam se manter no trabalho informal, utilizando materiais recicláveis que 

custem pouco, e posteriormente à organização de uma exposição onde eles 

possam ter uma noção de vendagem e mercado. 

Ferramentas metodológicas: Livro da agenda 21 que traz o conceito das 3R, 

Reciclar,     Reutiliza, Renovar. 

Avaliação: Os participantes demonstraram interesse e empolgação para 

conhecerem o material que iriam trabalhar.   

 

Data: 14, 21 e 28/03/16 

Atividade Realizada: Atividades práticas de confecção de artesanato 

Objetivo: Estimular a confecção de artesanato onde os participantes usem a 

criatividade de forma organizada e orientada. 

Ferramentas metodológicas: Pote de margarina, CD, Palito de picolé, cola de 

bastão, pistola de cola quente, tinta Acrilex e pincel. 
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Avaliação: Sistemática e contínua através da observação, alguns participantes 

chegaram a comentar que “eu estava em um castelo e fazendo essa atividade 

foi massa que eu penso em outras coisas” (SIC). O usuário André Luiz, no final 

do dia junto com outros solicitaram materiais para que em momentos de ócio 

estarem fazendo atividade artesanal. 

 

GRUPO BOA NOITE 

Facilitadores: Educadores Levi Lima e Renato  

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

levem o usuário a momentos de reflexão. 

Data: 03/03/2016 

Atividade realizada: O grupo boa noite foi realizado uma roda de apresentação 

fala onde traz uma reflexão sobre o espaço e a vida. 

Objetivo: Dar as boas vindas, acolher e apresentar o planejamento de 

atividades. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: percebemos os usuários participam de forma positiva.  

 

Data: 05/03/2016 

Atividade realizada: Roda de diálogo, demos inicio perguntando como eles 

veem a mulher na sociedade? Foram divido em dois grupos para q fossem 

expostos os seus posicionamentos falando da importância da mulher.  

Objetivo: trazer momentos de reflexão e conscientização a respeito do papel da 

mulher na atualidade. 

Ferramentas metodológicas: cartolina, piloto e lápis. 

Avaliação: Na discussão percebe-se que as falas são arraigadas da mulher ser 

vista como objeto, dona do lar ou sinônimo de fraqueza/ fragilidade. No debate 

podemos desmistificar alguns conceitos relacionados ao tema abordado. 
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Data: 07/03/2016 

Atividade realizada: foi passado um vídeo que retrata a historia das mulheres 

no passado até a data de hoje, após Roda de conversa sobre o vídeo.  

Objetivo: sensibilizar e refletir sobre as lutas e conquista das mulheres no 

mundo.  

Ferramentas metodológicas: TV e DVD. 

 Avaliação: observamos os usuários bem atentos, participativos e focados na 

proposta do vídeo, traz uma boa reflexão sobre a luta das mulheres pela 

igualdade no mundo e da importância do dia 8 de março – Dia Internacional da 

Mulher. 

Data: 09/03/2016 

Atividade realizada: realizada uma roda de diálogo acompanhado da 

supervisão, proposto pelos usuários.  

Objetivo: esclarecer alguns incômodos com o plantão, com as regras e normas 

da casa. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: observa-se que os usuários participam de forma positiva e que o 

momento foi esclarecedor.  

 

Data: 11/03/2016 

Atividade realizada: realizado o cine atitude exibido o filme brasileiro “Sonhos 

roubados”. 

Objetivo: conscientizar e respeitar as mulheres em todos os aspectos. 

Ferramentas metodológicas: TV, DVD.  

Avaliação: percebemos que vários usuários ficaram pensativos e reflexivos. 
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Data: 13/03/2016 

Atividade realizada: realizado atividades livres de dominó, TV e som. 

Sugerimos a apresentação de uma reportagem do fantástico que abordava o 

hotel do crack e um ex usuário que lutava para resgatar e salvar os outros.  

Objetivo: descontrair e perceber como cada um está se organizando em seus 

projetos pessoais. Possibilitar a reflexão e reforçar a capacidade de cada um em 

ressignificar. 

Ferramentas metodológicas: Dominó, TV e Som.  

Avaliação: observa-se que a cada dia as atividades fazem com que eles se 

percebam e saia da monotonia. Na roda eles trazem falas positivas e formas de 

estratégias para viver no espaço coletivo e na sua vida e que a reportagem 

favoreceu no processo da autoestima. 

 

 Data: 15/03/2016 

Atividade realizada: Exibição do documentário “as relações das coisas”.  

Objetivo: Fazê-los refletir sobre as relações que estão sendo estabelecidas com 

o planeta (sustentabilidade).  

Ferramentas metodológicas: Aparelho de TV e DVD.  

Avaliação: todos os participantes ficaram atentos ao tema abordado e 

debateram sobre a destruição do planeta através das ações do homem. 

  

Data: 17/03/2016 

Atividade realizada: Foi realizado o Cine ATITUDE onde damos sequencia ao 

nosso planejamento do mês, trazendo a proposta do filme 12 anos de 

escravidão, onde relata toda trajetória e o sofrimento do povo negro e o tempo 

que levou essa tortura. 
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 Objetivo: sensibilizar e refletir e resgatando a memoria histórica de como foi 

difícil para os negro vive nessas condições, trazer o reflexo disso ate hoje.  

Ferramentas metodológicas: cadeiras, TV, DVD. 

Avaliação: observa-se que vários usuários ficarão chocados com lagunas canas 

que foi impactante se colocaram positivamente nas falas. 

 

Data: 19/03/2016 

Atividade realizada: foi realizado uma fala para planeja a noite, com atividades 

livre, tv, som, domino, para descontrai. 

Objetivo: descontrair com a atividade lúdica e troca experiências e respeitando 

momento de lazer. 

Ferramentas metodológicas: aparelho de TV, aparelho de DVD, caixa de som, 

domino, usuários e equipe interagindo nesse processo. 

Avaliação: percebe-se que os usuários gostam de esta descontraído com a tv e 

domino, como valorizar esses momentos cuidado da sua vida. 

  

Data: 21/03/2016 

Atividade realizada: grupo boa noite- onde trazemos uma musica “você vai fica 

só o pó; “ Ede Rock. m usuário traz a dinâmica da rosa, todos participaram, ao 

pegar a rosa dedicaram a pessoas importantes em sua vida.  

Objetivo: levar o usuário a perceber o quanto perderão por conta dessas drogas 

e o quanto eles são capazes de sair dessa. 

 Ferramentas metodológicas: cadeiras, TV, DVD. 

 Avaliação: percebe-se que alguns usuários se emocionaram e ficou bem 

reflexivo e que a musica tocarão. 

  

Data: 23/03/2016 
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Atividade realizada: Roda de dialogo sobre os momentos que cada um viveu e 

poderá viver com a sua família.  

Objetivo: sensibilizar e refletir sobre as oportunidades e o resgate de seus 

objetivos. 

Ferramentas metodológicas: cadeiras, caixa de som. 

Avaliação: percebem-se alguns introspectivos e pensativos, outros se 

emocionam e trazem falas positivas de suas vivências e como família e como vai 

fazer pra voltar pra eles.  

 

Data: 25/08/2015 

Atividade realizada: Foi realizado o Cine ATITUDE onde teve o filme o 

ilusionista.   Roda de conversa. 15 usuários participaram.    

Objetivo: sensibilizar e refletir sobre a vida e como não percebemos o quanto o 

tempo posou.  

Ferramentas metodológicas: Sofá, ventilador, cadeiras, TV, DVD, usuários e 

equipe interagindo nesse processo.  

Avaliação: Observamos que vários usuários gostarão do filme e que viu que o 

personagem fazia o povo se iludir em quanto o tempo passava. Como é 

importante encara a realidade e mudar. Eles ficarão comentando e compararão 

a sua vida. 

 

Data: 27/03/2016 

Atividade realizada: Atividades Livres – TV, dominó, caixa de som e DVD 

(músicas).  

Objetivo: Proporcionar momentos descontraídos através de atividades lúdicas, 

músicas, dança competições no dominó, proporcionando uma reflexão sobre o 

que fazer em momentos livres.  

Ferramentas metodológicas: aparelho de TV, jogo de dominó, caixa de som e 

DVD. 
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Avaliação: percebemos os usuários participando de forma positiva e fala de 

quanto as música faz lembra uns tempos bons na vida, o aumento da autoestima 

e mostraram objetivo e foco nas atividades.  

  

Data: 29/103/2016 

Atividade realizada: Roda de conversa sobre as normas da casa e como estava 

a participação deles nos grupos e na manutenção do espaço. Onde foi pontuado 

de como é importante esta dialogando com a equipe e pra fortalece o seu 

planejamento. 

 Objetivo: Fazê-los refletir e valoriza as oportunidades em suas vidas e aproveita 

mais do espaço também para melhorar a sua autoestima.  

Ferramentas metodológicas: Cadeiras, usuários. 

Avaliação: Observamos os usuários participativos na construção e participação 

das atividades ele traz com positiva para o seu planejamento e um momento de 

reflexões. 

 

Data: 31/03/2016 

Atividade realizada: Dinâmica do telefone sem fio para trabalhar a comunicação 

com 15 usuários participaram.  

Objetivo: sensibiliza e facilita a comunicação sem roído e como pode fazer para 

evitar ostras situação 

Ferramentas metodológicas: cadeiras. 

Avaliação: Observamos que os usuários participaram de forma positiva e que 

houve um aumento onde os usuários colocarão o quanto isso estava 

acontecendo entres eles. 

 

Educador: Renato Mario 
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Data: 02/03/16  

Atividade realizada: Jogo esportivo de queimado 

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

melhor forma de organizar uma atividade esportiva de queimado  

 Ferramentas metodológicas: Cadeiras. 

 Avaliação: Foi avaliada a postura dos usuários quando foi lançada a proposta 

da atividade esportiva (queimado) os mesmo traziam que iria ser muito boa a 

atividade por que nunca mas tinham jogado e que isso era um resgate das suas 

vivencias de infância.  

                                        

Data: 04/03/16 

Atividade realizada: Cine ATITUDE 

Objetivo: incentivar a reflexão e fazer que os usuários percebam que podemos 

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

envolvimento com as drogas. 

Ferramenta Metodológica: Aparelho de DVD, CD, televisão.  

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

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

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

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

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

discussão bem positiva. 

 

Data: 06/03/16 

Atividade Realizada: Roda de dialogo sobre as regras do espaço  

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

de reorganizar algumas posturas dentro do espaço como também repassarmos 

algumas regras da casa.  
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Ferramenta Metodológica: Cadeiras.  

Avaliação: Foi percebido que os usuários trazem que o espaço precisa ser mas 

rigoroso com as suas regras, pois tem alguns usuários que tem essa vivencia 

que não respeita regras por sempre ter vivido nas ruas e que o espaço pode ser 

o local que ele pode estar tendo um pouco de reflexão sobre mudança o respeito 

em si próprio e ate na mudança de vida. 

 

Data: 08/03/16 

Atividade Realizada: Momento de reflexão 

Objetivo: Atividade desenvolvida foi uma roda de reflexão sobre o que os 

participantes almejam da sua vida, pois trazendo para eles que esse serviço não 

e pra sempre e que a vida deles é lá fora, e não viver constantemente no 

Programa Atitude. 

 Ferramentas metodológicas: Cadeiras. 

Avaliação: Foi avaliada as reflexões dos usuários e os seus objetivos de 

mudanças com trabalho resgate das famílias.  

 

Data: 10/03/16  

Atividade Realizada: Roda de dialogo sobre a proposta da assembleia 

Objetivo: Informar para os usuários a importância da assembleia como um 

espaço de propor ideias para o desenvolvimento do serviço como um todo. 

Ferramentas Metodológicas: Cadeiras. 

Avaliação: Foram avaliadas algumas falas de alguns usuários em não estarem 

acreditando no momento da assembleia, mas a equipe conseguiu fazer com que 

os mesmo realizassem uma reflexão do momento da assembleia, pois na vida 

nem sempre conseguimos tudo e temos que lidar com isso  

 

Data: 14/01/16 
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Atividade Realizada: Jogo de queimado  

Objetivo: A grande proposta da atividade é estar resgatando uma atividade que 

só realizávamos quando éramos criança, pois assim posamos trazer um resgate 

e lembrança de momentos bons das nossas vidas. 

Ferramenta metodológica: bola. 

Avaliação: Os usuários participaram com muita vontade em ate algumas falas 

de alguns como C.A que falou que isso trás um resgate de alguns momentos da 

sua infância que se juntava todos da sua rua para jogar também falou que era 

muito bom na atividade, pois por coincidência o mesmo foi o campeão de um 

torneio que realizavam na rua onde ele morava.  

Data: 16/03/16 

Atividade Realizada: Esporte de futevôlei  

Objetivo: Mostrar que através da atividade esportiva podemos estar dando uma 

melhoria na nossa saúde como também mostrarmos que podemos sim estar 

realizando atividades sem estarmos sim envolvendo com algum tipo de drogas.  

Ferramenta Metodológica: Bola de futebol e rede de vôlei  

Avaliação: Foi avaliado o respeito dos usuários para com as meninas que 

participaram da atividade, usuária A, que por sinal mostrou que sabe jogar e tem 

controle sobre o esporte e o seu grande objetivo que e a melhoria da saúde do 

individuo  

 

Data: 18/03/16 

Atividade Realizada: Cine ATITUDE com o filme (espelho) 

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

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

Ferramenta Metodológica: DVD, TV e pipoca.                              

 Avaliação: Foram avaliadas na roda de dialogo após o filme as colocações dos 

usuários a equipe esta observando que os ultimamente os usuários estão sendo, 
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mas criteriosos na hora das falas sobre as positividades dos filmes como também 

da parte negativa dos mesmos.   

 

Data: 24/03/16 

Atividade Realizada: Torneio de dominó  

 Objetivo: Através de a atividade esportiva trazer um momento de descontração 

para os participantes  

 Ferramentas Metodológicas: Dois dominós, cadeiras, mesas, DVD,o caixa de 

som, CD,s e dois pacotes de biscoitos como premiação para os ganhadores   

 Avaliação: Foi avaliada a participação de quase todos os usuários e o espirito 

esportivo onde o individuo aprende a perde ou ganhar dando o valor ao grande 

objetivo da atividade que e a participação como também depois foi pontuado um 

momento bem especial que foi a divisão do premio por partes dos ganhadores 

da atividade (vigia Fabio e o usuário C.A, pois isso e muito positivo para os 

usuários).  

 

Data: 28/03/16 

Atividade Realizada: Esportiva de futevôlei                                               

Objetivo: Através da atividade mostra que podemos realizar varia atividades 

sem ter o envolvimento com as drogas, pois sempre podemos dar inicio a um 

primeiro passo da nossa vida.  

 Ferramentas Metodológicas: DVD, caixa amplificador, CD,s, bola, rede de 

vôlei 

 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. 
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1.6.OFICINA ESPORTE, RECREAÇÃO, ATIVIDADES LUDICAS E 

ATIVIDADES INTEGRADAS 

Facilitadores: Educadores Maria Aparecida, Helaine e Lucas 

Objetivo geral: Proporcionar ao usuário conhecimento específico. 

 

 

Educador: Lucas José  

Data: 01/03/2016 

Atividade: houve atividade livres, jogo de domino, damas, futebol, escuta de 

musica.  

Objetivo: desenvolver a criatividade recreativa individual e coletiva. 

Ferramentas metodológicas: som, bola, DVD, chuveiro.  

Avaliação: foi avaliada como positiva, pois os mesmo conseguiram desenvolver, 

jogos e brincadeiras como que foi proposto. 

 

Data: 08/03/2016 

Atividade: confecção dos porquinhos artesanais.  

Objetivo: desenvolver a criatividade e produzir material artístico artesanais para 

1ª mostra de arte do programa atitude.  

Ferramentas metodológicas: papel, pincel, cola,tesoura.  

Avaliação: Foi positiva a avaliação, pois os mesmo conseguiram produzir 

material com arte. 

 

Data: 15/03/2016 
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Atividade: batuque livre  

Objetivo: Avaliar o desenvolvimento para com os instrumentos percussivos, 

uma forma de preparação do grupo que iram se apresentar na ação do dia 

19/03/16 com a equipe do programa atitude nas ruas, no mercado de afogados.  

Ferramentas metodológicas: baquetas, bombos, caixa de guerra, abe, 

microfone, caixa de som.  

Avaliação: foi positiva a avaliação, pois os mesmos conseguiram mostrar um 

bom desempenho com os instrumentos. 

 

Data: 22/03/2016 

Atividade: Ensaio da paixão de cristo.  

Objetivo: Desenvolver a criatividade teatral e produzir uma encenação da 

paixão de cristo, na semana santa.  

Ferramentas metodológicas: Aparelho de som, papel , caneta. 

Avaliação: Foi positiva a avaliação, pois os mesmos conseguiram produzir o 

espetáculo da paixão de Cristo. 

 

Data: 29/03/2016 

Atividade: Ensaio e avaliação da paixão de cristo.  

Objetivo: Desenvolver a auto-avaliação teatral e encenar uma vez a paixão de 

cristo,que apresentamos  na semana santa.  

Ferramentas metodológicas: Aparelho de som, papel e caneta. 

Avaliação: Muito positiva a avaliação, pois os mesmos conseguiram revelar 

suas dificuldades e perspectiva sobre o espetáculo da paixão de Cristo. 
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Educadora: Helaine Duarte 

Data: 02/03/2016 

Atividade: Oficina de cartazes 

Objetivo: Criação de cartazes homenageado as mulheres. 

Ferramentas metodológicas: Cartolina, lápis de cor, lápis, canetas, cola, 

tesoura, fitas decorativas e gliter. 

Avaliação: Os usuários optaram por homenagear as mulheres que influenciarão 

positivamente suas vidas, criando frases e desenhado os nomes das mulheres 

amigas, entres da família e da equipe técnica do ATITUDE Jaboatão. A oficina 

trouxe um resgate histórico das conquistas das mulheres e todo o preconceito e 

divergências que ainda existem nas relações de gênero 

 

Data: 09/03/2016 

Atividade: Atividades esportivas 

Objetivo: Realizar práticas esportivas, visando sair do sedentarismo. 

Ferramentas metodológicas: Bola de futebol, bola de vôlei e frescobol.  

Avaliação: Usuários demonstraram muita satisfação ao realizar a atividade na 

praia e em seguida um banho de mar. 

 

Data: 23/03/2016 

Atividade: Ensaio do Teatro PAIXÃO DE CRISTO 

 Objetivo: Ensaiar a peça que será apresentada na sexta feira santa 25/03/2016. 

Ferramentas metodológicas: Caixa de som, microfone, canetas, lápis e papel. 
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Avaliação: Os usuários se mostram bastante empolgados, e felizes por estarem 

fazendo essa dramatização, trazendo uma leitura de renovação e obstáculos que 

sempre irão surgir ao longo da vida. 

 

Data: 30/03/2016 

Atividade: Dinâmica das aparências 

Objetivo: Trabalhar a questão do conceito formado através da aparência. 

Ferramentas metodológicas: Chocolates, papeis, papeis de presente, canetas 

e tesouras. 

Avaliação: Os usuários ficaram reflexivos ao se darem conta de como as 

aparências engana, e alinhou essa fato a sua vida, por muito serem julgados de 

fato pela aparência. 

 

 

 

 

Grupos Realizados Quantitativo Mensal 

Qualidade de Vida 03 

Redução de Danos 04 

Próximo Passo 04 

Direitos Sociais 04 

Grupo Família 03 

Grupo Boa Noite 30 

Grupo Educação 04 
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Total de grupos 51 

 

 

 

 

 

 

 

6. ANÁLISE QUALITATIVADAS 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 

o serviço, dias de visita, dias do grupo Família e o perfil do nosso usuário. Os 

familiares são convidados a participarem do Grupo Família que acontece nas 

Terças-feiras. Neste mês, alguns usuários vieram para o acolhimento em 

companhia da família. 

 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, os cuidados básicos. Encaminhamos alguns usuários ao 

CTA, Hospital Geral de Prazeres, USB Galba Matos, para UPA de Sotave e 

Barra de Jangada.  

Articulamos e encaminhamos usuários para Clinica de Psicologia da Faculdade 

Guararapes para que alguns usuários iniciassem psicoterapia.  

Confirmamos e necessidade de criar estratégias para que os usuários possam 

dar continuidade ao seu processo de cuidado, pois a maioria vive em situação 

Oficinas Realizadas Quantitativo Mensal 

Oficina de Culinária 12h 

Oficina de Artes Integradas 02h 

Oficina de Esporte e recreação 02h 

Oficina de Atividades Lúdicas 03h 

Total de Oficinas 19h 
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de rua, vulne Neste mês realizamos alguns encaminhamentos para o HPJP – 

Hospital e Policlínica Jaboatão Prazeres por demandas odontológicas. Todos os 

encaminhados foram atendidos e medicados. Um deles realizou extração de 

dente. 

Feito o preenchimento da ficha de qualidade de vida de vários usuários onde 

foral percebido a necessidade de encaminhamentos para: Centro de Testagem 

e Aconselhamento para DST/AIDS – CTA; Unidade Básica de Saúde – UBS para 

um melhor cuidado da saúde dos usuários. 

Um dos usuários do pernoite iniciou e concluiu o tratamento para sífilis, o mesmo 

tomou 3 doses de benzetacil; o tratamento foi realizado no HPJP. Este usuário 

também realizou um raio – x do tórax, tal exame foi solicitado pela Comunidade 

Terapêutica - CT que o mesmo irá. Este usuário ainda está realizando 

psicoterapia na clínica escola da Faculdade dos Guararapes – FG. 

Um outro usuário que estava no pernoite, saiu por quebra de regra, estava sendo 

acompanhado pela Policlínica Carneiro Lins, pois o mesmo se envolveu em uma 

briga na rua e acabou sendo atingido com algum instrumento perfuro-cortante, o 

que ocasionou um ferimento na cabeça. O usuário estava realizando os curativos 

na unidade de saúde citada acima. 

Um dos usuários diarista foi encaminhado para o Caps Solar dos Guararapes, 

pois a equipe percebeu a necessidade do mesmo acompanhado por aquela 

unidade de saúde. O usuário foi acompanhado por um educador, foi atendido e 

encaminhado para consulta com a médica psiquiatra em 01/04 ás 13:30h. 

Encaminhamos um usuário do pernoite para marcar consulta com a médica 

clínica da UBS Galba Matos. O usuário está com uma consulta agendada para 

05/04 ás 7h. 

Feito articulação com a enfermeira Ismenia do Centro Integrado de Saúde 

Amaury de Medeiros – Cisam, para marcar consulta para uma usuária com 

suspeita de gravidez a consulta foi agendada para 29/03 ás 7h. tal informação 

com relação a consulta foi repassada para o Atitude Mulher, pois a usuária foi 

encaminhada para aquele espaço.  

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

entre os quais foram feitos curativos, administração de medicamentos, 

encaminhamentos/acompanhamentos para unidades de saúde, orientações 

quanto aos cuidados de higiene corporal e bucal. 
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Foram realizados grupos de qualidade de vida com temas diversificados, com 

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

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

cuidados que o usuário precisa ter com sua saúde.ráveis a diversas doenças. 

 

6.3. Inserção sócio produtiva 

Construímos currículos com os usuários, para inserção no mercado informal, 

pois muitos usuários conseguem trabalho no entorno do serviço, em 

estacionamentos, lava-jatos e na praia, nas barracas e como auxiliar de pedreiro. 

Realizamos encaminhamento para Agencia do Trabalho do Município. 

A equipe reflete junto à eles o gerenciamento do dinheiro recebido por seu 

trabalho. Utilizando técnicas e orientações com objetivo de planejar gasto do 

dinheiro para que este ocorra de forma saudável sem causar danos atendendo 

suas necessidades e prioridades. 

 

6.4. Cultura, esporte e lazer 

A equipe promove semanalmente oficinas, estimulando o acesso aos 

esportes, artes e lazer. Uma delas são as atividades na praia. Este mês, a 

educadora Maria Aparecida realizou um jogo entre os usuários do Apoio 

Jaboatão e Intensivo Jaboatão, com um time externo no Parque Memorial 

Arcoverde, momento de descontração e integração entre os participantes. 

Também aconteceu a peça teatral “paixão de Cristo” facilitada pelo Educador 

Lucas, onde contamos com a presença de alguns usuários contribuindo com a 

peça. 

Nesse mês demos continuidade a Horta no serviço, facilitada pelo Educador 

Lucas. 

6.5. Educação  

Permanecemos no processo de sensibilização para a retomada dos estudos 

em 2016, como também, a inserção no Programa Paulo Freire e EJA. Contudo, 

ainda é percebido que a baixa escolaridade dificulta o processo de inserção em 

cursos profissionalizantes e retorno ao mercado de trabalho. 
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Encaminhamos alguns usuários para informação de matrícula no EJA do 

Município de Jaboatão dos Guararapes. 

6.6. Assistência Social  

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

as atividades desenvolvidas no mês de Março. Demos continuidade a 

construção do plano individual de atendimento (PIA) a partir das demandas do 

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

direitos enquanto cidadãos, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos 

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

pessoas importantíssimas no processo de fortalecimento das relações afetivas 

e contribuindo para a mediação de conflitos no meio familiar.  

Março foi um mês de realização de diversas atividades através de grupos, 

oficinas de arte, culinária, jogos, dentre outras. Entendendo que o Programa 

também é um espaço de construção coletiva para o acesso a garantias de 

direitos e resgate da cidadania. Demos continuidade às articulações e 

encaminhamentos a rede sócio assistencial, de saúde e demais redes Inter 

setoriais, para ampliar os serviços oferecidos aos nossos usuários. Parceria com 

a equipe do REDUZ, onde articulamos encaminhamentos para Comunidade 

Terapêutica. 

Permanecemos com os encaminhamentos dos usuários, para retirar 

documentos, na Casa da Cidadania e Ações do Governo Presente,  Agência do 

Trabalho, Escolas 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. 

Esse mês houve uma ação integrada no Município onde encaminhamos os 

usuários para retirada de documentos. 

Participamos de uma reunião com equipe do Centro POP Prazeres e Apoio 

Jaboatão, onde podemos discutir alguns casos, também entendendo melhor o 

perfil dos usuários e o trabalho realizado por cada serviço, onde consideramos 

positivos esses encontros e de extrema importância no processo de cuidados 

dos usuários. 

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. Os 

usuários também contribuem, trazendo músicas, suas reflexões e sugestões. 

Este mês intensificamos nos Grupos e Oficinas, pontuando a criminalidade, atos 

de violência nas proximidades do serviço, entre usuário e usuário, usuário e 
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equipe, o respeito, o descumprimento de regras, uso em torno do serviço. 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. 

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 debate acerca dos relacionamentos interpessoais entre usuários. 

Nessa perspectiva o objetivo da mudança é tornar o dia dos usuários da casa 

mais propositivo e interativo, com atividades educativas, artísticas, lúdicas entre 

outras propostas que visem o acolhimento e o despertar de outros prazeres 

visando um projeto de vida construído junto aos usuários que propiciem melhor 

qualidade de vida. 

 

6.6. Avanços e desafios 

Permanecemos com a dificuldade com os usuários em relação à violência e 

envolvimento com a criminalidade, principalmente entre eles e a equipe, pois 

aconteceram situações de agressões verbais, tentativa de agressões físicas e 

ameaça contra a vida de funcionários. Tivemos atos de violência, como jogada 

de garrafas por cima do muro da unidade para atingir a equipe, alguns usuários 

pularam e/ou ficaram andando encima do muro e um conseguiu arrombar o 

portão. 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. 

Tivemos como desafio o resgate de vínculos familiares e proposta de implicação 

da família no processo de cuidado com o usuário de drogas. Estabelecer maior 

contato com as famílias por telefone e visitas domiciliares para essa construção 

conjunta. 

O trabalho da auto avalição do usuário para reconhecer seu processo de fissura 

e recaída, esclarecendo e orientando a redução de danos, pois muitos 

compreendem, apenas, como redução do uso de drogas. 

Despertar no usuário um desejo maior de permanecer no espaço além da 

simples possibilidade de descanso e alimentação, principalmente nos diaristas. 

Refletindo sobre os cuidados mínimos e organização. 
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 A falta de internet no computador da sala da equipe dificulta na busca do numero 

de cadastro dos usuários que possuem suas fichas arquivadas e no período de 

preencher o Formulário de Acompanhamento e Construção de Indicadores. 

Continuamos com a dificuldade de encaminharmos os usuários para retirada da 

carteira de identidade sem custo para eles, pois no momento só está sendo 

possível através das Ações do Governo Presente no Município. Estas ocorrem, 

aproximadamente, a cada 2 meses e a demanda para emissão desta 

documentação é grande. Sem este documento, assim como outros, dificulta o 

acesso a inserção no mercado de trabalho formal, em cursos de qualificação e, 

inclusive, para matricular-se em Escolas.  

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

Serviço Social e o de Psicologia, assim como nas trocas de informações e 

experiências entre as técnicas e os educadores, nas realizações de suas 

funções, sendo uma atuação mais rica, produtiva e coesa. Maior integração e 

união entre a equipe. 

A permanência do recebimento do salário dentro do prazo instituído pela CLT, 

art. 459 § 1º, ou seja, quando o pagamento houver sido estipulado por mês, 

deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao 

vencido. 

Apesar da reabertura do Centro de Acolhimento e Apoio do núcleo de Recife, 

permanecemos realizando triagem de usuários deste município e re-triagem de 

alguns que são referencias de lá. Acolhemos novos usuários do município 

Jaboatão, sendo estes encaminhados pelas equipes do Atitude Nas Ruas, ou 

vindo através de outros usuários. 

Este mês participamos de uma reunião com equipe do Centro POP Prazeres e 

Apoio Jaboatão, onde foi possível discutir alguns casos, também 

compreendendo melhor o perfil dos usuários e o trabalho realizado por cada 

serviço, onde consideramos positivos esses encontros, fortalecendo as 

articulações com a rede e de extrema importância no processo de cuidados dos 

usuários. 

Recebemos um aparelho de DVD novo, um bebedouro de água mineral e o 

freezer foram restaurados. 

7. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 
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 Durante o mês de fevereiro o Equipamento do Atitude Nas Ruas esteve 

nos territórios realizando suas atividades específicas. A equipe I recebeu um 

novo educador e a técnica de referência da equipe tem apresentado o território, 

os usuários bem como as atividades a serem desenvolvidas no dia a dia.  

7.1. Atendimento individual 

Neste mês optamos por não discutir casos individuais e sim uma 

temática que tem se feito presente no cotidiano das ações de ambas equipes. 

Seguem algumas considerações. 

As equipes têm percebido uma forte presença de usuários crônicos de álcool nos 

territórios acompanhados. Normalmente os usuários são encontrados em grupos 

e estabelecem uma rotina de uso “ritualística” no território. Temos nos deparado 

com a dificuldade e resistência dos usuários que tendem a se filiar a uma 

narrativa de negação da problemática por se tratar de uma “droga social”. 

Todavia, estamos fortalecendo o diálogo com alguns espaços de cuidado (como 

a CATSMA em Fazenda Nova e a APAME em Vitória de Santo Antão) e temos 

obtido êxitos nos encaminhamentos. Por outro lado, esbarramos em algumas 

resistências individuais que resultam em um desfecho indesejado (como o pai 

de um usuário acompanhado que era alcoolista e que não obtivemos êxito na 

sensibilização para o cuidado e o mesmo, infelizmente, veio a óbito). Vemos, 

portanto, que estamos tratando de um tema que necessita ser olhado com maior 

cautela, discutido nos espaços de construção do cuidado do usuário e 

desenvolver estratégias mais eficazes para a abordagem, encaminhamentos e 

cuidados nos serviços de saúde e socioassistenciais. 

7.2. Abordagem nas ruas 

 Foram realizadas abordagens de rotina nos territórios acompanhados. As 

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

identificação e sensibilização de novos usuários, os atendimentos aos já 

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

tiveram como insumos básicos panfletos, água, preservativos e lubrificantes. No 

último tópico referente as ações de rua abordaremos as atividades realizadas 

durante o período de carnaval. 

7.3. Mapeamento do Território 

Os mapeamentos, que se referem ao reconhecimento do território e 

identificação de equipamentos para possíveis articulações, locais com 

necessidades de ações e intensificação das intervenções das equipes, focou-se 

nesse momento em localizar os usuários e fortalecer o vínculo com a rede. 

Seguem as localidades mapeadas pelas equipes neste mês: Cajueiro Seco, 

Porta Larga, Jordão Alto, Jd. Jordão, Brasília Teimosa, Barra de Jangada, 

Curcurana, Boa Viagem, Setúbal e Candeias. 

7.4. Articulação com a Rede 
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Na perspectiva de fortalecimento e pactuação com a rede SUS/ SUAS e 

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

visando articulações e prospectar novas atividades. Articulações realizadas com: 

os CRAS (Praias, Socorro, Curado, Ibura, Cavaleiro, Cajueiro Seco), PSF Jordão 

Alto, Conselho Tutelar 6ª Regional, UPA (Barra de Jangada - Serviço Social) 

CREAS (Cavaleiro), CAPS ADI, Associação dos moradores da UR 11 (AMUR 

11), APAME, CAPS AD René Ribeiro e CAPS AD José Lucena. 

No que se refere às reuniões estivemos presentes na reunião de Rede 

organizada pelo CRAS do Ibura no último dia 24 contando com representantes 

de diversos serviços e equipamentos (NASF, CAPS, Abrigamentos, CRAS, 

CREAS, Escolas, PSF, etc.) onde tiramos como encaminhamentos uma feira de 

serviços para o mês de julho, a construção da pauta das reuniões do semestre 

(com apresentações dos serviços e discussão de casos) e a discussão de alguns 

tópicos de interesse dos diversos autores da rede. 

No dia 23, na Escola Benedito Cunha Melo, em Barra de Jangada, participamos 

da reunião do Plano de Segurança Preventiva. Estavam presentes a Estação do 

Governo presente, o capitão do 6° Batalhão, Escolas, etc para que fossem 

apresentados planos de segurança nas escolas e outras localidades de Barra de 

Jangada uma vez que o bairro tem apresentado um aumento nos índices de 

criminalidade.  

No dia 25 estivemos presentes na reunião de articulação de rede no Curado com 

a participação de CRAS, CREAS (Curado e Cavaleiro), Conselho Tutelar, 

Líderes comunitários. Foram articuladas ações de mobilização e integração da 

mulher na sociedade (pensadas para o mês da mulher). Houve ainda discussão 

de casos e estratégias para estes. 

7.5 Palestra/Seminário  

Como as equipes estiveram dedicadas às ações do período de carnaval 

e também por se tratar de um período em que as escolas estão retornando às 

atividades, neste mês, não foram realizadas palestras nem participações em 

seminários.  

7.6 Ações Integradas de Impacto  

  No mês de fevereiro as ações integradas de impacto estiveram 

concentradas no período carnavalesco. As equipes, após reunião conjunta com 

todos os ATITUDE nas Ruas e representantes da Secretaria Executiva de 

Políticas Sobre Drogas, definiram as estratégias e o cronograma de atividades 

para este período. As ações se deram, em sua maioria, em locais estratégicos 

apresentados pela Secretaria e em concordância com as experiências anteriores 

das equipes de rua. As ações de deram de maneira conjunta, articulando 

parcerias entre os vários núcleos (exceto Caruaru que esteve focado no 
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Carnaval do seu município e em Bezerros). Estivemos presentes no sábado no 

Pátio de São Pedro, na segunda-feira no Bloco do Pacote no Município do Cabo 

e na terça em uma grande ação com os três núcleos (Recife, Cabo e Jaboatão) 

em Olinda. Durante as ações foram distribuídos insumos como preservativos, 

lubrificantes e panfletos, além de dadas orientações sobre redução de danos e 

formas de cuidado.    

8.  DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 

No mês de março a coordenadora técnica estava de férias e a supervisora 

assumiu neste período as duas atribuições. Dando continuidade ao trabalho que 

já vem sendo desenvolvido de fortalecimento nas relações interpessoais e de 

comunicação entre a equipe, para que ruídos sejam minimizados e as 

potencialidades dos colaboradores sejam enaltecidas em prol da qualidade do 

serviço.  

Questões sobre violência, especificamente invasão no local e ameaças verbais 

advindas de usuários contra a equipe é um tema frequentemente debatido na 

tentativa de utilizarmos estratégias para refletirmos junto ao nosso público alvo 

episódios de hostilidade. Concomitante a situação relatada tivemos a visita do 

Cel. Aleixo a este Centro para avaliar questões de equipamentos de segurança 

e a parceria com a PM caso necessário. 

Temos dado continuidade as reuniões setoriais, dando ênfase a singularidade 

de cada setor e agregando na totalidade do serviço. Reforçamos a importância 

da execução dos grupos e oficinas e este mês já obtivemos um avanço quanto 

a realização destes no processo de cuidado do usuário. Façamos a ressalva 

para o grupo Redução de Danos em que a facilitadora estava de férias, mas 

atividades lúdicas, artes, esportivas e culturais preencheram essa lacuna. 

Visando a divulgação do Programa ATITUDE a equipe do ANR fizeram duas 

ações de impacto na festa da Pitomba e no Mercado Público de Afogados.  

Recebemos alguns eletros/eletrônicos e utensílios de cozinha que são 

indispensáveis para o Centro e de diversas utilidades, contribuindo também para 

a qualidade de determinados setores. O cardápio diferenciado na Páscoa foi um 

ponto positivo e agregou as ações desenvolvidas no feriado da paixão, onde 

tivemos a encenação da Paixão de Cristo realizado pelos usuários do Apoio. 

Proporcionar momentos diferentes seja de lazer, culturais, esportivas, de 

conhecimento e até mesmo degustativas fortalecem o processo de cuidado de 

nossos usuários e mantém motivados a equipe.  

 

01/03/16 – Reunião com a SEPOD e os supervisores dos Apoios e Intensivos 

sobre horário de trabalho.  

09/03/16 – Reunião na Secretaria de Direitos Humanos – JB. 
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03, 10, 17 e 24/02/16 – Reunião técnica onde discutimos sobre o funcionamento 

do serviço, relações interpessoais da equipe, estudos de casos e os possíveis 

encaminhamentos. 

16/03/16 – Reunião com o CREAS POP em Jaboatão. 

22/03/16 – Reunião com o Cel. Aleixo do 6º Batalhão da PM, Priscila Linhares 

para discussão sobre segurança. 

24/03/16 – Reunião com as equipes do ATITUDE Nas Ruas/JB 

30/03/16 – Reunião por categoria para alinhamento dos plantões (educadores). 

31/03/16 - Reunião por categoria para alinhamento dos plantões (cozinha) 

31/03/16 – Reunião de Rede Socioassistencial para apresentação das ações do 

Governo Presente. 

 

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

NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

10-03 

 

13º Câmara 
de Políticas 
Sobre Drogas 

CEFOS
PE 

SEPOD, ATITUDE, 
SECOD, Secretaria 
de Saúde, Secretaria 
de Assistência Social, 
entre outras. 

Apresentação das 
propostas do 
Plano Plurianual 
da Secretaria 
Nacional de 
Políticas sobre 
Drogas, da 
Secretaria 
Executiva de 
Trabalho e 
Qualificação e da 
Coordenação de 
Inserção 
Produtiva, da 
Secretaria 
Executiva de 
Políticas sobre 
Drogas. Inserção 
Produtiva. 
 

Experiências de inserção 
sócio produtiva do Programa 
ATITUDE, de outros 
Programas e demais Políticas 
Públicas. 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 
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DATA LOCAL 
PARTICIPANTE
S 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTO
S 

02/03/201

6 

Centro de 

acolhiment

o e Apoio 

Jaboatão 

14 

Pauta 

administrativa – 

processos diários 

da unidade; 

Discussão dos 

casos em 

acompanhamento

s 

------ 

09/03/201

6 

Centro de 

acolhiment

o e Apoio 

Jaboatão 

16 

Pauta 

administrativa – 

processos diários 

da unidade; 

Discussão dos 

casos em 

acompanhamento

s. 

 

Direcionamento dos 

casos discutidos 

16/03/201

6 

Centro de 

acolhiment

o e Apoio 

Jaboatão 

13   

23/03/201

6 

Centro de 

acolhiment

o e Apoio 

Jaboatão 

14   

30/03/201

6 

Centro de 

acolhiment

o e Apoio 

Jaboatão 

15   
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C. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 

DATA 
ATIVIDA
DE 

LOCA
L 

PARTICIPAN
TES 

PAUTA 
DA 
REUNIÃ
O 

ENCAMINHAMEN
TOS 

03/03/20
16 

Reunião IEDES 06 

Levantame

nto de 

Necessida

de dos 

Centros 

Entrega de 

relatórios 

para 

correções 

Entrega da lista de 
necessidades dos 
Centros 

Entrega dos relatórios 
corrigidos e próximos 
relatórios as correções 
serão feitas no IEDES 
para posteriormente 
fazer a impressão. 

  

 

8.DESCRIÇÃO QUANTITATIVAGERALDASAÇÕESREALIZADAS NO 
CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 05 

REUNIÃO INTERSETORIAL 03 

ESTUDO DE CASO 15 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 01 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO COM A EXECUTORA 01 

TOTAL 25 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 
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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 

COLEGIADO  02 00 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 05 

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 1065 13 

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

977 

Acolhimento Noturno (Pernoites Mês) 

450 
atend. 
Mês (15 
por 
noite) 

454 

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 
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TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 

11 52 63 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

01 02 03 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

01 00 01 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

Orientação Sexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

81 02 04 87 

Identidade de Gênero 

Travesti Transexual Total 

00 00 00 

  

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

 Cor/Raça Total 

M 0 0 13 22 24 9 0 0 68 

F 0 0 02 09 08 00 0 0 19 

Tot

al 
0 0 31 32 09 00 0 0 87 
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Preta Branca Parda Amarela Indígena Não 

informado 
87 

14 13 59 01 00 00 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Situação Socioeconômica Qtd 

SEM RENDA 63 

1/4 SALÁRIO MÍNIMO 04 

1/2 SALÁRIO MÍNIMO 07 

1 SALÁRIO MÍNIMO 07 

2 SALÁRIOS MÍNIMOS 02 

3 SALÁRIOS MÍNIMOS 01 

ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

NÃO INFORMADO 03 

TOTAL 87 

 

 

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 05 

Grupo de Serviço Social 08 

Grupo de Qualidade de Vida 03 

Total 16 

Atendimento Individual Meta Mínima – 50 

Atendimento Assistente Social 287 

Atendimento Psicólogo 66 

Atendimento Qualidade de Vida 44 

Total 397 
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TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

Motivação Total 

Crack 81 

Álcool 01 

Maconha 04 

Cocaína 01 

Outros 00 

TOTAL GERAL 87 

AÇÕES 
Meta 
Mínima 

Metas Executadas 

Oficinas 15 31 

Atendimento à Família 50 27 

Grupo Família 4 05 

Demanda de Atendimento TOTAL 

Atendimento de Triagem, Acolhimento de 

novos Usuários e Usuários Re-acolhidos 
53 

Atendimento Individual à Família 27 

Visita Domiciliar 00 

Assembleia 02 

Atendimento no Território (em conjunto com o 

ATITUDE nas Ruas) 
00 

Outros/Quais? 00 

TOTAL GERAL 82 
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TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

Tipo Total 

Espontânea 58 

Aproximação de rua 04 

ATITUDE nas Ruas 04 

Rede SUAS 04 

Rede SUS 03 

Segurança Pública 00 

Conselho Tutelar 00 

Ministério Público 00 

Mídia 00 

Outro Usuário 09 

Outra Origem 05 

0800 (OUVIDORIA) 00 

Poder Judiciário 00 

Total Geral 87 

 

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

 

Áreas Integradas de Segurança Quantidade 

AIS 01 07 

AIS 02 01 

AIS 03 13 
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TABELA X - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 00 

AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO 02 

AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL 00 

AFASTAMENTO USO DE DROGAS 02 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 02 

OUTROS  02 

TOTAL 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA XI – POTENCIAL DE RISCO 

 

AIS 04 17 

AIS 05 01 

AIS 06 45 

AIS 08 02 

AIS 09 01 

AIS 10 00 

AIS 11 00 

AIS 14 00 

Total Geral 87 
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EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 46 

NÃO 40 

NÃO INFORMADO 01 

TOTAL GERAL 87 

 

  

 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 69 

NÃO 38 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 107 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 60 

NÃO 27 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 87 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 56 

NÃO 31 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 87 
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TABELAXII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 REDE SUAS QUANT. 

CRAS 00 

CREAS 00 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO 

DE RUA 

01 

CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 
15 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO 
13 

CONSELHO TUTELAR 00 

CENTRO DA JUVENTUDE 00 

OUTROS  00 

TOTAL 29 

  

REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS                                03 

CTA 03 

CAPS II 02 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 06 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 00 

POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 00 

HOSPITAL GERAL 07 

UPA 07 

OUTROS  00 

http://www.institutoensinar.org/


 

                                                                                                                         

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

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

www.institutoensinar.org 

TOTAL 28 

  

 

 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

AGÊNCIA DO TRABALHO 00 

GOVERNO PRESENTE 24 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 03 

INSS 00 

ONG 00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 08 

OUTROS                           02 

TOTAL 37 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 01 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 

TRABALHO INFORMAL 10 

TRABALHO FORMAL 00 

OUTROS 00 

TOTAL 11 
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10. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS 

 

 

 

AÇÕES 
META 
MÍNIMA 

METAS EXECUTADAS 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 209 

ABORDAGENNAS RUAS (PESSOAS) 600 428 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 10 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 19 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 9 00 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 9 00 
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11.CONSIDERAÇÃOES FINAIS 
 

Este relatório tem como objetivo explanar as ações qualitativas e quantitativas 
deste núcleo. 
Vale ressaltar que neste mês a Coordenadora técnica estava de férias, e toda a 
equipe se empenhou para continuar com a mesma qualidade e técnica. 
 

 

 

Manassés Manoel dos Santos  

Diretor Presidente  

 

AÇÕES 
METAS EXTRAS 

EXECUTADAS 

BUSCA ATIVA 04 

VISITA DOMICILIAR 08 

ABORDAGEM DE RUA 12 

REUNIÕES 01 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 00 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 00 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 18 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 10 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 88 

OUTRAS AÇÕES 14 

AÇÕES INTEGRADAS E DE 
IMPACTO REALIZADAS 

02 

TOTAL 157 
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Registro Fotograficos  

Grupo qualidade de vida 

 

 

               

 

 

 

 

 

Grupo educação 

                                                                                            

 

 

                                                                                               

 

 

                                                       

   

Ação integrada ANR e Reduz 
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                                                                                    Grupo educação  

 

 

 

 

 

 

 

Usuárias participando da festividade do dia da mulher                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                    Oficina esportiva e recreativa- parque Memorial 

São José 
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                                                                           Ação do ANR – Mercado de 

Afogados 
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