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CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO – NÚCLEO: CABO MARÇO/2016 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 
 

 Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de Acolhimento e 

Apoio o mês de Março. Trata-se de uma estratégia a ofertar 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 Prefeito José Alberto de Lima n° 38 – Santo Inácio– Cabo de Santo Agostinho 

– PE, Telefones de Contato: (81)3521-9684 / 98923-6080.  

Executora: IEDES - E- mail: atitude.apoio.cabo@gmail.com 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 
 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Jacqueline Oliveira 

SUPERVISÃO Leilane Gomes  

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Juliana Falcão  

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Rayane Alves da Silva 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Andreza Miranda 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Viviane Cardoso 

TÉCNICO EM QUALIDADE DE VIDA Maria do Livramento  

EDUCADOR SOCIAL Elaine Cristina 

EDUCADOR SOCIAL Tânia Maria 

EDUCADOR SOCIAL Beltrand Gouveia 

EDUCADOR SOCIAL Gilmara Santos  

EDUCADOR SOCIAL Rosineide Felício 

EDUCADOR SOCIAL Alcione Maria  

EDUCADOR SOCIAL Jeferson Antônio  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Luciene Marluce 

AUXILIAR DE COZINHA Maria Irene 

AUXILIAR DE COZINHA Ana Marta 

AUXILIAR DE COZINHA Maria Josineide 

SERVIÇOS GERAIS Edjane de França 

VIGIA José Antônio 

VIGIA Rony Tadeu 

VIGIA Lucio José 

VIGIA Valmir Batista 

  

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

EQUIPE  FUNÇÃO  NOME  

I 

TÉCNICO SOCIAL Jacqueline Santos 

EDUCADOR SOCIAL Adroaldo Rocha 

MOTORISTA Cleison Cavalcante 

II 

TÉCNICO SOCIAL Gabriela Medeiros 

EDUCADOR SOCIAL Maria Cicera  

MOTORISTA Lemuel Menezes 

 

5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

 

Grupo Bom dia 

Facilitadores: Andreza Miranda (Técnica Social em Serviço Social), Juliana Falcão 

(Técnica Social em Psicologia), Maria do Livramento (Técnica Social em Qualidade de 

Vida) e Roseneide Felício (Educadora Social) 

Objetivo geral: Proporcionar aos usuários um momento de interação e integração, no qual 

abrimos as atividades de forma leve, lúdica e/ou reflexiva. 

Data: 01/03 

Atividade Realizada: Leitura do Texto motivacional “A parábola do velho lenhador”. 

Grade de Atividade  

Horário  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

09:00  as 
09:20 

Bom dia 

 
Rose 

Bom dia 

 
Juliana 

Bom dia 

 
Andreza 

Bom dia 

 
Livramento 

Bom dia 

 
Beltrand 

 
 

Livre 
 
 

 
10:30  as 

11:30 

 
Distribuição de 

tarefas  

Oficina de 
Alfabetização e 

Letramento 

Roseane 

 
Reunião 
técnica 

Grupo Qualidade 
de vida 

 
Livramento 

Grupo Auto-
estima 

 
Juliana 

 
15:00 as 

16:30 

 
Assembleia 

 
Viviane e Elaine 

Oficina 
Culinária 

 

Patrícia 

Oficina de 
esporte, 
cultura e 

Lazer 

Elaine 

 
Oficina 

Movimente-se 
 

Alessandra 

Grupo 
Exercendo 
cidadania 

 

Viviane 

 
Grupo de 

família 
 
 

 
 

Livre 

 
18:40 as 

19:00 

Boa noite 

 
Alexandra  

Boa noite 

 
Viviane  

 
 

Livre 

Boa noite 
 

Elaine  

Boa noite 
 

Rayana 

 

20:30 as 
21:30 

Livre 
Livre Oficina 

Multicultural 
Livre Livre 

 

http://www.institutoensinar.org/
http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Objetivo: Provocar uma reflexão acerca dos preconceitos relacionados à idade e gênero. 

Ferramenta metodológica: Texto impresso e roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários assimilaram a mensagem e conseguiram refletir sobre os 

preconceitos acerca dos aspectos físicos, idade e gênero.  

Data: 03/03 

Objetivo: Proporcionar aos usuários um momento de reflexão sobre o contexto atual das 

suas vidas. 

Atividade realizada: Exibição do vídeo motivacional “Nunca Desista dos Seus Objetivos”. 

Ferramentas metodológicas: Exibição de curta metragem roda de debate. 

Avaliação: Momento proveitoso onde os usuários puderam fazer um paralelo sobre o vídeo e 

suas histórias pessoais. 

Data: 07/03 

Atividade Realizada: Exibição do Vídeo Motivacional “Renove Sua Mente”. 

Objetivo: Incentivar os usuários a acreditarem em si mesmos e estimular a autoconfiança. 

Ferramentas Metodológicas: Exibição de curta metragem e roda de diálogo. 

Avaliação: Momento rico onde foi possível os usuários conseguiram expor suas experiências 

e trazer para o grupo projeções positivas para o futuro. 

Data: 08/03 

Atividade Realizada: Leitura do Texto motivacional “Os três leões”. 

Objetivo: Provocar uma reflexão acerca de como desistimos facilmente dos nossos objetivos. 

Ferramenta metodológica: Texto impresso e roda de diálogo. 

Avaliação: O texto proporcionou um momento muito importante onde os usuários 

conseguiram refletir sobre o desânimo e a necessidade de não desistir apesar das 

adversidades. 

Data: 10/03 

Objetivo: Refletir sobre a importância de estabelecer bom convívio coletivo/comunitário. 

Atividade realizada: Diálogo sobre o convívio em espaços coletivos. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversação. 

http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: Os usuários participaram da atividade trazendo exemplos do que entendem como 

convívio coletivo e o que precisam melhorar para se relacionar melhor com o espaço e com 

as pessoas. 

Data: 14/03 

Atividade Realizada: Dinâmica “Para Quem Você Tira o Chapéu”. 

Objetivo: Estimular a integração e o bom convívio coletivo. 

Ferramentas Metodológicas: Chapéu e espelho. 

Avaliação: Momento divertido onde os usuários conseguiram se descontrair e estabelecer 

contato com os demais participantes do grupo. 

Data: 15/03 

Atividade Realizada: Leitura do Texto motivacional “Borboleta Azul”. 

Objetivo: Provocar uma reflexão acerca de como as escolhas afeta diretamente a nossa vida 

e o nosso futuro. 

Ferramentas metodológicas: Texto impresso e roda de diálogo. 

Avaliação: Conseguimos refletir sobre a importância das escolhas no resultado que 

buscamos e o quanto somos responsáveis pelas consequências delas. 

Data: 17/03 

Objetivo: Iniciar o dia de uma maneira mais leve e tranquila diluindo conflitos e incômodos. 

Atividade realizada: Leitura de um texto de Paulo Coelho. 

Ferramentas metodológicas: Texto impresso. 

Avaliação: Através deste momento foi possível resolver pequenas insatisfações e dialogar 

sobre resoluções pacíficas de problemas. 

Data: 21/03 

Atividade Realizada: Exibição do Vídeo Motivacional “O Tempo Certo”. 

Objetivo: Desenvolver nos usuários posturas e comportamentos mais tranquilos e estimular a 

paciência. 

Ferramentas Metodológicas: Exibição de curta metragem e roda de debate  

Avaliação: Os usuários refletiram a importância de esperar o tempo certo nas suas vidas 

para fazerem escolhas positivas. 

Data: 22/03 

http://www.institutoensinar.org/
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Atividade Realizada: Leitura do Texto motivacional “filosofia do sucesso”. 

Objetivo: Fazer um paralelo a partir da reflexão de como me vejo e de como sou visto. 

Ferramenta metodológica: Texto impresso e roda de diálogo. 

Avaliação: Conseguimos desenvolver reflexão deque a forma como nos vemos e portamos 

reflete diretamente na forma como o outro nos percebe. Os usuários conseguiram trazer 

exemplos vivenciados.  

Data: 23/03 

Atividade realizada: Realizado um informativo sobre as atividades que irão ocorrer no dia, 

enfatizando de forma reflexiva sobre a importância de conservação do espaço de cuidado em 

que eles estão, e finalizamos com uma música ofertando aos usuários e equipe um momento 

agradável de reflexão. 

Objetivo: Repassar a grade de atividades do dia (grupos e oficinas), no intuito de sensibilizá-

los para que todos participem da proposta da equipe, além de estimular com que cada 

usuário possa contribuir com a conservação da casa, refletindo o espaço como nosso. 

Ferramentas metodológicas: Instrumental com a descrição das atividades do dia, notebook 

e caixa de som. 

Avaliação: Neste grupo avaliamos que houve uma troca bem construtiva com os usuários 

sobre o papel de cada um dentro de um espaço coletivo, onde alguns deles se posicionaram 

e estimularam outros para que também contribuíssem. 

Data: 24/03 

Objetivo: Promover uma reflexão sobre os problemas diários. 

Atividade realizada: Exibição do curta metragem “Cada um com sua cruz”. 

Ferramentas metodológicas: Exibição de vídeo e roda de diálogo. 

Avaliação: Foi possível realizar um paralelo entre o vídeo e as histórias de vida de cada 

usuário, fazendo reflexão sobre as posturas diante dos problemas. 

Data: 28/03 

Atividade Realizada: Mensagem “Você Está Pensando em Desistir”? 

Objetivo: Motivar os usuários a não desistirem dos seus objetivos pessoais. 

Ferramentas Metodológicas: Texto impresso e roda de diálogo. 

http://www.institutoensinar.org/
http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Avaliação: Momento muito rico onde os usuários pontuaram o que o levam a desistir dos 

planos/ projetos individuais e quais ações poderiam fortalecê-los.  

Data: 29/03 

Atividade Realizada: Leitura do texto motivacional “Recomeçar”. 

Objetivo: Refletir sobre a importância do recomeço e do estímulo para não desistir. 

Ferramenta metodológica: Texto impresso e roda de diálogo. 

Avaliação: Os usuários puderam refletir sobre ações de que possam renovar seus desejos e 

identificar novas possibilidades diante do surgimento de problemas. 

Data: 31/03 

Atividade Realizada: Discussão sobre “Bom Dia” protagonizado pelos usuários. 

Objetivo: Estimular o usuário a participar do grupo “Bom Dia”. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Os usuários se sentiram valorizados com a possibilidade de executar o grupo e se 

colocaram disponíveis para organizar o planejamento da atividade. 

 

Grupo Informativo 

Facilitadora: Andreza Miranda (Técnica Social em Serviço Social) 

Objetivo geral: Proporcionar aos usuários o acesso a informações e notícias pertinentes a 

atualidade e ao seu cotidiano, relacionando sempre as temáticas abordadas com o contexto 

atual em que os usuários estão inseridos, promovendo assim discussões e reflexões que 

possibilitem minimamente uma construção e autocrítica entre eles. 

Data: 08/03 

Atividade realizada: Abordado sobre a data comemorativa do dia internacional da mulher 

que é comemorado no dia 08 de março. Neste grupo historiciamos a origem desta data, 

pontuando sobre o gênero mulher e os direitos conquistados. 

Objetivo: Além de ofertar o conhecimento, debater sobre diversos aspectos pertinentes ao 

tema, como direitos, questões culturais, gênero e violência sexista. 

Ferramentas metodológicas: Exposição áudio visual com notebook, data show e caixa de 

som. 

http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: Avaliamos este grupo de forma bastante exitosa, pois todos os usuários 

debateram o tema, de forma rica, havendo um espaço de troca de saberes, saindo um pouco 

da linha de senso comum. 

 

Oficina de Alfabetização e Letramento 

Facilitadora: Rosineide Felício (Educadora Social) 

Objetivo geral: Proporcionar aos usuários o aumento do nível de letramento e alfabetização, 

estimulando o seu retorno à rede escolar. 

Data: 01/03 

Atividade Realizada: Temática - Alfabeto. 

Objetivo: Revisar o alfabeto, vogais e consoantes através de exercícios escritos nos 

cadernos. 

Ferramentas Metodológicas: Quadro Branco, cadernos, lápis e borracha. 

Avaliação: Avaliamos positivamente a participação de todos se esforçando para responder a 

atividade e tirando suas dúvidas. 

Data: 08/03 

Atividade Realizada: Construção de Cartazes em homenagem ao Dia da Mulher. 

Objetivo: Despertar ações de valorização da mulher, seus direitos e conquistas ao longo da 

história. 

Ferramentas Metodológicas: Cartolina e Lápis de Cor. 

Avaliação: Momento muito rico onde os usuários puderam confeccionar e expor seus 

trabalhos. 

Data: 15/03 

Atividade Realizada: Interpretação de Texto.  

Objetivo: Estimular a leitura através de textos com linguagem fácil e lúdica  

Ferramentas Metodológicas: Quadro Branco e texto impresso. 

Avaliação: Os usuários conseguiram assimilar o texto, interpretando a mensagem de forma 

tranquila e clara. 

Data: 22/03 

Atividade Realizada: Temática - Frase  

http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Trabalhar o conceito de frase e a sua construção. 

Ferramentas Metodológicas: cartazes, lápis, borracha e quadro branco. 

Avaliação: A participação foi satisfatória. Os usuários se disponibilizaram a construir frases 

no quadro, valorizando a construção e ajuda mútua e tirando duvidas dos colegas. 

Data: 29/03 

Atividade Realizada: Produção de Textos. 

Objetivo: Estimular à escrita e diagnosticar dificuldades na construção de textos simples. 

Ferramentas Metodológicas: Quadro Branco, cadernos, borracha e lápis. 

Avaliação: A atividade foi bastante produtiva e as dificuldades puderam ser amenizadas. Os 

usuários conseguiram elaborar textos simples e coerentes. 

 

Oficina de Culinária  

Facilitadores: Patrícia Barkokébas (Oficineira) 

Objetivo Geral: Proporcionar ao usuário um conhecimento na área de culinária, fazendo com 

que ele possa desenvolver uma forma de geração de renda, capacitando-os 

profissionalmente através das oficinas. 

Data: 01/03 

Atividade realizada: Torta salgada 

Objetivo: proporcionar o conhecimento na preparação de um salgado tipo lanche torta 

salgada, aprendendo como é feito massa, recheio, modelagem, tempo de fermentação, 

aprendendo também tempo de forno, depois de pronto a maneira de servir de embalar. 

Ferramentas metodológicas: Foi utilizado pra a preparação desta atividade os seguintes 

utensílios e equipamentos culinários bacia plástica, colher, copo de medida, batedeira de 

bolo, assadeiras, ralo, forno, assadeiras. 

Os ingredientes utilizados: trigo com, fermento químico, margarina, ovos, a,  sal, leite em pó, 

creme de leite, leite  amido de milho, queijo mussarela , calabresa orégano . 

Avaliação: A oficina aconteceu de maneira bem positiva com uma boa participação de todos,  

onde cada um procurou ajudar de alguma forma. 

Data: 16/03  

Atividade realizada: Verrine de maça com caramelo 

http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Proporcionar aos usuários um conhecimento de uma sobremesa, aprendendo o 

preparo e a Montagem da sobremesa. 

Ferramentas metodológicas: Foram utilizados para a preparação desta atividade, panelas, 

colheres, facas, copos, fogão e geladeira. Ingredientes usados nesta preparação: maças, 

açúcar, creme de leite e leite condensado. 

Avaliação: A oficina foi bastante proveitosa, com uma ótima participação dos usuários que 

estavam bem atentos e participativos. 

Data: 23/03  

Atividade realizada: Pão rocambole 

Objetivo: Proporcionar aos usuários o conhecimento na preparação de um pão rocambole 

aprendendo a fazer a massa, recheio, modelagem, decoração em tempo de forno. 

Ferramentas metodológicas: utensílios e equipamentos culinários usados nessa 

preparação: forno, fogão, assadeiras, panelas, colheres, facas, bacia plástica, ingredientes  

usado nesta preparação: trigo, margarina, leite, ovos, fermento biológico, carne moída , 

cebola, alho. 

Avaliação: A oficina foi bastante positiva, tendo uma ótima participação dos usuários na 

preparação do rocambole. 

Dia: 30/03 

Atividade realizada: Rocambole de chocolate 

Objetivo: Proporcionar aos usuários os conhecimentos na preparação de um rocambole, 

aprendendo a bater a massa, espalhar na forma de maneira correta, tempo de forno e 

modelagem. 

Ferramentas metodológicas: Utensílios e equipamentos de cozinha usados nessa 

preparação: forno, fogão, panelas, formas batedeiras, colheres, espátulas e facas. 

Avaliação: A oficina aconteceu bem tranquila, com uma ótima participação dos usuários, que 

aprendeu a bater massa, espalhar na forma e modelar. 

 

Oficina de Esporte, Cultura e Lazer 

Facilitadora: Elaine Cristina (Educadora Social) 

http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo Geral: Aproximar estimular os usuários às práticas voltadas para o esporte, cultura 

e lazer. 

Data: 02/03 

Atividade Realizada: Jogo de bola de Gude. 

Objetivo: Ensinar, ofertar e disponibilizar aproximação a jogos infantis. 

Ferramentas Metodológicas: bolinhas de gude. 

Avaliação: Houve grande participação e os usuários se divertiram bastante. 

Data: 09/03 

Atividade Realizada: táticas de jogo de futebol 

Objetivo: Demonstrar táticas e recursos para definir posicionamentos durante o jogo.  

Ferramentas Metodológicas: Bola do futebol e campo 

Avaliação: A avaliação foi positiva tendo em vista que o esquema tático construído contribuiu 

muito para a fluidez do jogo. 

Data: 16/03 

Atividade Realizada: Futebol de areia. 

Objetivo: Aproximar os usuários de atividades esportivas e desenvolver neles hábitos 

saudáveis. 

Ferramentas Metodológicas: Bola do futebol, botijão de água, copos descartáveis, campo 

de futebol de areia. 

Avaliação: Atividade bastante produtiva, onde os usuários conseguiram identificar o esporte 

como uma estratégia de redução de danos. 

Data: 23/03 

Atividade Realizada: Excursão para o teatro. 

Objetivo: Inserir os usuários em novos contextos sociais e estimulá-los a construir novas 

relações com o mundo. 

Ferramentas Metodológicas: Exibição da Peça Teatral “A vida de um fumante”. 

Avaliação: Momento positivo onde os usuários puderam acessar um espaço onde muito 

nunca tinham ido. No que diz respeito à peça, os mesmos conseguiram fazer um paralelo 

com a vida deles.   

http://www.institutoensinar.org/
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Oficina “Movimente-se” 

Facilitadora: Alessandra Alves (Educadora Social) 

Objetivo Geral do Grupo: Proporcionar uma melhor qualidade de vida através de um 

programa de exercícios e técnicas especifica e adaptadas, respeitando o nível individual de 

aptidão. 

Data: 03/03 

Atividade realizada: Treino de força. 

Objetivo: Compreender a relação do exercício e o músculo acionado no processo de 

reestruturação fisiológica, tendo em vista que a estimulação dos exercícios contribui na 

produção de massa óssea, que por sua vez auxilia na sustentação esquelética. 

Ferramentas Metodológicas: Pares de halteres, banco do refeitório, som, aparelho de DVD 

e pen drive. 

Avaliação: A percepção da importância da prática de exercício é o ponto chave, sendo assim 

avalio positivo tendo em vista que os usuários verbalizaram durante as atividades a 

necessidade de se cuidar. 

Data: 10/03 

Atividade realizada: Corrida e caminhada 

Objetivo: Compreender a importância da corrida e caminhada no processo de limpeza do 

pulmão, uma vez que a maioria dos usuários faz uso de cigarro e outras drogas.  

Ferramentas metodológicas: Espaço amplo 

Avaliação: Foi positiva tendo em vista que todos participaram e conseguiram compreender a 

importância da atividade para melhorar a qualidade de vida. 

Data: 18/03 

Atividade realizada: Jogo recreativo “sete cortes”. 

Objetivo: Apresentar a importância da atividade lúdica no processo de higienização mental. 

Ferramentas metodológicas: Bola e área extensa e aberta. 

Avaliação: Positiva, pois foi observado que o grupo conseguiu interagir e descontrair a partir 

da atividade física proposta. 

Data: 31/03 

http://www.institutoensinar.org/
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Atividade realizada: Treino funcional 

Objetivo: Apresentar através desta prática a dificuldade que os usuários apresentam em 

realizar movimentos simples como correr, saltar e elevar membros, que são consequências 

das condições e hábitos nada saudáveis em que os mesmos vivem. 

Ferramentas metodológicas: Cones, bola, par de halteres, step, espaço amplo e arenoso. 

Avaliação: Positiva. Tendo em vista que o objetivo foi alcançado e trouxe uma reflexão de 

como era a condição física dos usuários anteriormente, sem uso de SPA’s, e como está no 

momento atual. Com base nisso os usuários verbalizaram querer melhorar as resistências 

fisiológicas. 

 

Grupo Qualidade de Vida 

Facilitadora: Maria do Livramento (Técnica Social em Qualidade de Vida). 

Objetivo Geral: Informar, orientar e sensibilizar os usuários sobre questões referentes a 

doenças e problemas relacionados com a saúde.  

Data: 03/03 

Atividade realizada: Foi colocado um vídeo no qual Dr. Flávio Isaias aborda o de conceito 

Câncer de Pênis, sinais, sintomas, diagnóstico e tratamento. 

Objetivo: Esclarecer os usuários sobre assuntos relacionados a Câncer de Pênis. 

Ferramentas Metodológicas: Exibição de vídeo e roda de debate. 

Avaliação: Positiva para o cotidiano dos usuários, pois maioria não sabia o que era Câncer 

de Pênis nem como identificar os primeiros sinais. 

Data: 10/03 

Objetivo: Sensibilizar os usuários sobre a importância do bom uso da fluoxetina, diminuindo 

seu uso indiscriminado. 

Atividade realizada: Através de slides, foram explicados as indicações, reações adversas e 

perigo do uso sem orientação da substância fluoxetina. 

Ferramentas metodológicas: Data show, exibição de slides e roda de debate. 

Avaliação: Os usuários interagiram e conseguiram assimilar as informações durante a 

discussão do tema. 

Data: 17/03 

http://www.institutoensinar.org/
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Atividade realizada: Debate sobre a importância do auto-exame de mamas, sintomas, sinais, 

diagnóstico e tratamento. 

Objetivo: Esclarecer os usuários sobre assuntos relacionados ao câncer de mama, tornando-

os multiplicadores da informação. 

Ferramentas metodológicas: Exibição do vídeo e roda de debate. 

 Avaliação: Os usuários demonstraram interesse, realizando questionamentos e debatendo 

sobre o tema. 

Data: 24/03 

Atividade realizada: Debate sobre a ansiedade: Causas e tratamentos.  

Objetivo: Esclarecer e orientar os usuários a cerca da ansiedade. 

Ferramentas metodológicas: Exibição de vídeo e roda de debate. 

Avaliação: Positiva para cotidiano dos usuários, já que este tema é recorrente na fala deles. 

Os mesmos interagiram sobre o tema, levantando questionamentos e tirando dúvidas. 

Data: 28/03 

Objetivo: Esclarecer e orientar a cerca de assuntos relacionados à cirrose hepática.  

Atividade realizada: Exibição da reportagem onde o médico João Chequer explica o que é 

cirrose, seus sintomas, causas e tratamentos. 

Ferramentas metodológicas: Exibição de reportagem e roda de debate. 

Avaliação: Momento bastante proveitoso já que os usuários mantêm hábitos que aumentam 

a probabilidade de desenvolver a doença. Os mesmos demonstraram interesse, realizando 

questionamentos e tirando dúvidas. 

 

Grupo Auto Estima  

Facilitadora: Juliana Falcão (Técnico Social em Psicologia) 

Objetivo Geral: Desenvolver nos usuários a elevação da autoestima a partir da identificação 

de habilidades, aptidões e potencialidades. 

Data: 04/03 

Atividade realizada: Dinâmica “Lembranças do Passado” 

Objetivo: Propiciar a partilha de sentimentos dentro do grupo. 

Ferramentas Metodológicas: Papel figuras de mulheres e homens, caixa. 
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Avaliação: O grupo conseguiu refletir sobre as relações familiares, sobre o porquê em muitos 

casos os laços familiares estão fragilizados, e como isso a autoestima fica fragilizada. 

Data: 11/03 

Atividade realizada: Debate sobre o tema “Como as substâncias afetam as suas relações”. 

Objetivo: Identificar e orientar os usuários a lidar com os problemas de relacionamentos 

causados pelo uso de SPA´s. 

Ferramentas Metodológicas: Questionamentos pré-elaborados e roda de debate. 

Avaliação: O grupo refletiu sobre seus comportamentos e posturas quando estão sob efeito 

de SPA’s ou fissura. Os próprios usuários deram exemplos de como percebem os outros 

integrantes do grupo, o que ajudou a perceberem e visualizar como eles afetam aqueles que 

fazem parte do seu cotidiano. 

Data: 18/03 

Atividade realizada: Dinâmica “Cinco coisas que quero lhe dizer”. 

Objetivo: Proporcionar aos membros a ampliação da comunicação e estimular o exercício do 

diálogo. 

Ferramentas Metodológicas: Texto impresso e roda de diálogo. 

Avaliação: O grupo teve um pouco de resistência em interagir e executar as orientações, 

principalmente quando necessitava diálogo com os usuários novatos. 

Data 25/03 

Atividade realizada: Dinâmica “Mãos entrelaçadas”. 

Objetivo: Desenvolver e estimular a importância da comunicação nas relações interpessoais. 

Ferramentas metodológicas: Roda com movimentos previamente ensaiados e roda de 

diálogo.  

Avaliação: O grupo refletiu sobre as dificuldades e ruídos de comunicação e como isso afeta 

diretamente os relacionamentos interpessoais. 

 

Grupo Exercendo a Cidadania 

Facilitadores: Viviane Lima (Técnica Social em Serviço Social). 

http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo Geral do Grupo: Proporcionar aos usuários um espaço de reflexão sobre a 

construção e fortalecimento da cidadania, relacionando sempre as temáticas abordadas com 

o contexto atual em que estão inseridos. 

Data: 05/03 

Atividade realizada: Exibição do filme “O despertar da Cidadania”. 

Objetivo: Repassar para os usuários as noções básicas sobre cidadania e direitos humanos, 

de maneira clara através do filme apresentado. 

Ferramentas metodológicas: Filme, TV e pen drive. 

Avaliação: Atividade exitosa, levando em consideração que muitos usuários desconhecem 

seus direitos e deveres enquanto cidadãos. 

Data: 11/03 

Atividade realizada: Roda de conversa sobre direitos humanos e usuários de drogas. 

Objetivo: Difundir conhecimento e informações, focando a discussão para o despertar da 

consciência de que usuários de drogas têm os mesmo direitos dos demais cidadãos. 

Ferramentas metodológicas: Roda de diálogos 

Avaliação: Atividade bastante positiva com grande participação dos usuários, onde foi 

possível esclarecer dúvidas e refletir sobre direitos x deveres.  

Data: 18/03 

Atividade realizada: Debate sobre o momento que cada um está vivendo: objetivos e 

perspectivas. 

Objetivo: Estimular nos usuários a construção de objetivos e projetos de vida, desenvolvendo 

posturas otimistas em relação ao contexto de vida atual. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Atividade muito produtiva onde foi possível identificar potencialidades e encontrar 

soluções, desenvolvendo posicionamentos otimistas junto aos usuários. 

Data: 25/03 

Atividade realizada: Dinâmica de grupo “Autógrafo”. 

Objetivo: Mostrar a importância de cada um no espaço e facilitar a integração e convivência 

entre eles a partir de posturas cidadãs. 

Ferramentas metodológicas: Papel e caneta. 
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Avaliação: Atividade exitosa, onde os usuários conseguiram reconhecer no outro uma 

potencialidade a partir da compreensão de que juntos podem melhorar o ambiente e o 

contexto social em que vivem. 

 

Oficina Multicultural 

Facilitadores: Jeferson Alves e Gilmara Santos (Educadores Sociais) 

Objetivo geral: Aprofundar uma consciência pluricultural fomentando o respeito e a 

tolerância face às diferenças culturais. 

Data: 10/03 

Atividade realizada: Debate sobre a música “Cala Boca Menino”, de autoria de Capiba.  

Objetivo: Utilizar o frevo de Capiba como ponto de partida para reflexão sobre a violência 

contra a mulher através da óptica masculina - maior público atendido pelo Programa. 

Ferramentas metodológicas: Data show, exibição do curta-metragem “Volta pra Casa”, 

equipamento de som e roda de debate. 

Avaliação: Discussão rica, onde os usuários conseguiram desenvolver pensamentos críticos 

com relação à violência. 

Data: 26/03 

Atividade realizada: Rodada de conversa abordando a temática LGBT. 

Objetivo geral: Proporcionar aos usuários um momento de conversação para discutir 

preconceitos relacionados às orientações sexuais minoritárias e manifestações de 

identidades de gênero divergentes do sexo designado no nascimento. 

Ferramentas metodológicas: Celular, música e roda de conversa. 

Avaliação: Momento muito positivo, onde os usuários do gênero LGBT conseguiram se 

posicionar diante dos demais participantes do grupo, colaborando com o debate de forma 

bastante respeitosa. 

 

Grupo Boa Noite 

Data: 02/03 

Atividade Realizada: Dinâmica “lei do retorno”. 
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Objetivo: Desenvolver a reflexão nos usuários da necessidade de repensar algumas 

tomadas de decisões. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de debate. 

Avaliação: Bastante positiva.  Os usuários conseguiram identificar que todos têm uma 

historia de vida que se entrelaçam com as consequências. Também trouxeram na fala as 

infinitas possibilidades que teriam tido caso tivessem feito outras escolhas. 

Data: 07/03 

Atividade realizada: Dinâmica do “Momento feliz e momento triste” 

Objetivo: Buscar a desenvolver no grupo posturas mais otimistas, driblando as dificuldades 

para almejar novas conquistas. 

Ferramentas metodológicas: Lápis, folhas de papel e roda de debate. 

Avaliação: Positiva. Os usuários verbalizaram momentos felizes e triste de suas vidas, 

pontuando como lidaram com as determinadas situações e como estas influenciaram nos 

seus contextos de vidas atuais. 

Data: 09/03 

Atividade: Roda de diálogo. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de diálogo. 

Objetivo: Sensibilizar os usuários sobre a necessidade da limpeza e higienização do espaço, 

desenvolvendo neles posturas de cuidado e reconhecimento da importância do equipamento. 

Avaliação: Positiva, já que o grupo criou estratégias para melhorar a organização e limpeza 

do espaço. 

Data: 14/03 

Atividade Realizada: Dinâmica do “Arranca Rabo”. 

Objetivo: Buscar a reflexão da necessidade de cada um priorizar seu projeto individual, 

evitando comparações com a história de vida do outro. 

Ferramentas Metodológicas: Fitas de TNT e roda de debate. 

Avaliação: Os usuários reconheceram que é muito difícil focar e desenvolver o seu projeto 

quando se está “ocupado” avaliando o projeto do outro. Debate bastante produtivo. 

Data: 16/03 

Atividade Realizada: Dinâmica da Laranja. 
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Ferramentas Metodológicas: Cadeiras, uma laranja e roda de debate. 

Objetivo: Integrar o grupo de forma leve e lúdica. 

Avaliação: O objetivo do grupo foi alcançado. O grupo conseguiu se divertir e interagir de 

forma muito positiva. 

Data: 21/03 

Atividade realizada: Dinâmica “A união faz a força” 

Objetivo: Desenvolver a percepção da importância de cada um para resolver problemáticas 

coletivas. 

Ferramentas metodológicas: Espaço amplo e roda de diálogo. 

Avaliação: Avaliação é bastante positiva. De forma lúdica, a dinâmica trouxe a reflexão do 

quanto um precisa do outro para melhorar a convivência no ambiente coletivo. 

DATA: 24/03 

Atividade Realizada: Roda de diálogo sobre a convivência em espaços coletivos. 

Objetivo: Trazer para os usuários a importância da ajuda mútua, do diálogo e da resolução 

de problemas de forma pacífica. 

Avaliação: Avaliação positiva.  Os usuários conseguiram perceber o quanto ambientes 

conflituosos podem ser prejudicial para suas vidas, seja ela pessoal, amorosa, profissional, 

etc. 

Data: 26/03 

Atividade realizada: Grupo da Páscoa. 

Objetivo: Resgatar o sentido real da páscoa com base em relatos bíblicos. 

Ferramentas metodológicas: Folhas de oficio em branco, lápis piloto preto e rolo de fita 

adesiva transparente. 

Avaliação: Avaliação satisfatória. Os usuários conseguiram compreender o surgimento da 

data e seu sentido para além dos ovos de chocolate. Desenvolveram cartazes com a temática 

da data, expondo o material confeccionado. 

 

Grupo Família  

Facilitadores: Juliana Falcão (Técnica Social em Psicologia), Andreza Miranda e Viviane 

Cardoso (Técnicas Sociais em Serviço Social) 
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Objetivo Geral do grupo: Proporcionar um espaço de apoio, orientação e reflexão às 

referências familiares dos usuários acompanhados pelo Programa Atitude. 

Data: 12/03 

Atividade realizada: Realizamos uma roda de conversa com o tema “Qual o seu papel 

dentro da família”. 

Objetivo: Estabelecer um debate autocrítico onde os usuários possam se auto avaliar sobre 

o seu papel dentro da família, levando em consideração as diversas constituições de família e 

vínculos que por eles são estabelecidos. 

Ferramentas metodológicas: Realizado um roda de conversa.  

Avaliação: Neste grupo obtivemos uma avaliação positiva, conseguindo minimamente que 

cada um refletisse e externasse sobre a sua família, além de perceber que todos trabalharam 

coletivamente, observando e respeitando a fala do outro. Entretanto, sentimos falta da 

participação das famílias, visto que o grupo foi realizado apenas com os usuários. 

Data: 19/03  

Atividade realizada: Diálogo sobre vínculos familiares e a importância deles no processo de 

cuidado dos usuários. 

Objetivo: Sensibilizar e construir estratégias para o fortalecimento/ restabelecimento dos 

vínculos. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Momento muito rico onde foram expostos vários depoimentos e trocas de 

experiência. 

 

 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal - 50hs  

Oficina de Letramento 05 – 20hs  

Oficina de Culinária 04 – 16hs 

Oficina de Esporte, Cultura e Lazer 04 – 16hs  

Oficina Multicultural  02 – 08hs  

Oficina Movimente-se  04 – 16hs  

Total - (Meta 50hs)  19 – 76hs 
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6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO APOIO 

 

6.1 Família  

No mês supracitado continuamos o trabalho de aproximação com as famílias através de 

contato telefônico e atendimentos individuais, estimulando sempre uma reflexão acerca da 

importância do papel da família e sua responsabilidade no processo de cuidado dos usuários. 

Contudo, ainda não conseguimos atrair um número significativo de familiares para o 

equipamento, o que revela a necessidade de repensar novas estratégias, como visitas 

domiciliares e novas abordagens. É importante salientar que o Grupo Família tem sido um 

grande aliado no processo de sensibilização e restabelecimento das relações entre familiares 

e usuários, assim como, da vinculação entre familiares e o Programa. 

 

6.2. Saúde  

No mês de março foram realizadas atividades multidisciplinares. Com o suporte dos 

educadores sociais, conseguimos realizar atividades de aferição de pressão, temperatura, 

administração de medicação, curativos, atendimento e acolhimento aos usuários e 

identificação das suas principais demandas clínicas. 

Foram realizados encaminhamentos nos mais variados níveis de complexidade da Rede 

SUS, como: atendimentos SAE, PSF, urgências e emergências, consultas com especialistas 

(clínico geral, ortopedista, pneumologista, infectologista, cardiologista, psiquiatra e 

odontologia), ações de diagnóstico e prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis, além de exames ambulatoriais. Como de rotina, também foram encaminhados 

vários usuários para triagem no CAPS’ad. 

Seguindo a proposta de desenvolvimento de atividades voltadas para o coletivo, foram 

realizados grupos com temáticas atreladas a qualidade de vida, além da importância de 

ressignificação de práticas que remetam ao bem estar, colocando em prática ações de 

prevenção e recuperação da saúde. 
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6.3. Inserção sócia produtiva  

No mês de Março continuamos o trabalho de estímulo dos usuários para organização e 

estímulo na busca de oportunidades de emprego seja ele formal ou informal.  Como 

resultado, um número significativo de usuários conseguiu gerar renda através de trabalhos 

autônomos como vendedores de água mineral e bombons, cabeleireiro, carga e descarga de 

mercadorias e auxiliar de estacionamento (flanelinha). 

Tivemos ainda uma inscrição de uma usuária para concorrer à vaga na LOCAR, empresa de 

recolhimento de lixo do CABO, no entanto, a seleção foi adiada para o mês de Maio. 

Vale salientar que a baixa escolaridade, falta de documentação e poucas experiências 

profissionais são grandes agentes dificultadores da inserção no mercado formal de emprego.  

 

6.4. Cultura, esporte e lazer 

Neste mês permanecemos com o planejamento de desenvolver grupos e oficinas 

socioeducativas, com intuito de valorizar e estimular a arte, cultura e o esporte. Destacamos 

também que a utilização de espaços externos, como o campo do Centro Social Urbano, 

possibilita a inserção dos usuários em espaços saudáveis e à convivência comunitária.   Vale 

destacar que nesse mês os usuários foram levados ao Teatro a partir de articulações feitas 

nos meses anteriores com o município.  

 

6.5. Educação  

No mês de Março continuamos a ofertar oficinas de alfabetização e letramento dentro da 

unidade. Já é possível perceber que a atividade vem despertando nos usuários o desejo de 

retorno à vida escolar. Neste mês temos a inserção de um usuário inserido no EJA cursando 

o 8º e 9º anos a noite, com boa adesão e assiduidade. Contudo, a rotatividade do serviço é 

um dificultador, haja vista que a necessidade de organização e o tempo de sensibilização não 

são tão breves quanto à permanência de parte considerável dos usuários. 

 

6.6. Assistência Social  

No mês supracitado realizamos reuniões, articulações, discussões de casos e diversos 

encaminhamentos para CREAS, CRAS e Secretaria de Municipal de Programas Sociais no 
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intuito de garantir aos usuários o atendimento às necessidades básicas e proporcionar o 

desenvolvimento pessoal, familiar e social, bem como, oportunizar a capacitação, facilitando a 

inserção no mercado de trabalho e a geração de renda. Nesse sentido, também estamos 

realizando ações de sensibilização junto aos usuários para a retirada de documentos civis. 

Em março articulamos a retirada de duas Carteiras de Trabalho e Previdência Social, um  

Certificado de Alistamento e um Título de Eleitor. 

 

 

7. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS  
 

RELATÓRIO QUALITATIVO – ATITUDE NAS RUAS 

 

1. Atendimento individual 

 

Os atendimentos realizados de forma individual ou através de estratégias de aproximação em 

grupo, foram realizados no contexto dos usuários de SPA’s (Substancia Psicoativas) e em 

locais de vulnerabilidade e risco social. Intensificamos ações de sensibilização, redução de 

danos e garantias de direitos, intervindo diretamente com indivíduos e familiares que 

convivem em condições de vida afetadas pela violência e a negação dos seus direitos e 

cidadania. 

Foram realizadas ações de busca ativa a alguns usuários que não vinham frequentando o 

serviço. Realizamos também visitas domiciliares a usuárias gestantes acompanhadas no 

território - Centro do Cabo e Ponte dos Carvalhos, com o objetivo de garantir o acesso ao pré 

natal, previsto no PIA, fazendo ressalva a questão do uso de SPA’s relacionado a redução de 

danos e risco social; considerando a condição de saúde das usuárias. Ressaltamos a visita 

domiciliar de suma importância, visto que possibilita além do acolhimento aos usuários, 

empoderamento e integração familiar. 
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2. Abordagem nas ruas 
 
Foram realizadas ações sistemáticas de abordagem na Praia de Gaibú, Enseadas dos 

Corais, no entorno do Intensivo - Cabo de Santo Agostinho, em bares do centro do Cabo e 

em praças de Ponte dos Carvalhos com entrega de insumos (preservativo masculino e gel), 

tendo em vista a divulgação do Programa com indivíduos e grupos. Através da abordagem, 

iniciamos vinculação com novos usuários no território de Gaibú e Centro do Cabo, o que 

viabilizou novos acolhimentos às unidades Apoio e Intensivo. Também realizamos rodas de 

diálogo com jovens usuários no Parque do Eucalipto, em Ponte dos Carvalhos, na Praça do 

“Maconhão”, em Pontezinha, que tiveram como tema a redução de danos e uso de 

substâncias psicoativas. Desenvolvemos também ação de abordagem e panfletagem na Ação 

de Impacto, ocorrida no bairro de Ponte dos Carvalhos. 

Destacamos estas ações como positivas uma vez que proporciona a divulgação e visibilidade 

do Programa, fortalece o vínculo com os usuários atendidos no território e, amplia a relação 

com a população in loco, e com sujeitos multiplicadores de informações. 

 

3. Mapeamento do território 

Neste mês, demos continuidade ao mapeamento do território de Ponte dos Carvalhos e das 

comunidades que têm vulnerabilidade de uso de SPA’s, no Centro do Cabo. Intensificamos o 

diálogo com a rede socioassistencial do município, principalmente com a equipe técnica do 

CREAS. Além dos equipamentos formais, continuamos com o mapeamento da rede informal 

de serviços. Desse modo destacamos o Assentamento Luís Inácio, relacionado ao Movimento 

dos Trabalhadores Sem Teto – MTST, o qual tem o suporte da Entidade 'União Nacional por 

Moradia', que tem como objetivo regularizar a habitação dos assentados fixados no bairro de 

Garapú. A equipe do Atitude nas Ruas vem ofertando atendimento a uma família no referido 

local, contudo vem encontrando dificuldade em acessar os demais moradores pois a 

comunidade não se sente a vontade de estabelecer vínculo com o Programa devido ao tráfico 

intenso na área. Para tanto, estamos estabelecendo parcerias e montando estratégias de 

aproximação e construção de vínculos com a comunidade, a fim de garantir direitos e 

promover a cidadania. 
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4. Articulação com a rede 

Tendo em vista o planejamento da ação de impacto, foi realizada articulação com a 

Secretaria de Programas Sociais do município e, por sua vez, com os CRAS e CREAS de 

Ponte dos Carvalhos. 

Com o objetivo fortalecer a rede, identificamos e acessamos os PSF’s I e II da Charneca, 

assim, como realizamos reunião com a Escola Modelo do bairro, com a finalidade de 

fortalecer a parceria e identificar novas demandas de usuários de SPA’s e seus familiares. 

Realizamos ainda visita ao CAPS ad, já que o serviço se encontra em novo endereço. Na 

oportunidade discutimos fluxo de encaminhamentos e discutimos casos acompanhados tanto 

pelo Programa Atitude quanto pelo referido serviço.  

Essas ações têm proporcionado o estreitamento com a rede, fortalecendo a efetivação do 

trabalho, além de proporcionar a divulgação e visibilidade do programa. 

 

6. Palestras/seminários 

No mês de março, o Atitude nas Ruas, através do educador Adroaldo Leitão, promoveu 

palestra de redução de danos na unidade do Intensivo – Cabo de Santo Agostinho.  Com o 

objetivo de socializar informação e experiências de trabalhos, neste momento foi possível 

integrar o núcleo Cabo, empoderando e fortalecendo o grupo. Planejamos também realizar 

palestra no assentamento Luís Inácio, bairro de Garapú – MTST, através da articulação com 

a Entidade União Nacional por Moradia, a qual foi agendada para o dia 17 de março. No 

entanto, devido às fortes chuvas, o evento foi adiado para o mês de abril uma vez que o 

assentamento encontra-se numa área que não dispõe de estrutura física adequada. 

6. Oficinas educativas 

Na ação de impacto, realizada em Ponte dos Carvalhos, foi possível proporcionar oficina 

redução de danos, ministrada pela equipe; além de oficinas de percussão, dança artesanato, 

origami, as quais tiveram como facilitadores os usuários do Atitude, tanto do Apoio como do 

Intensivo. Esse momento proporcionou o exercício do protagonismo dos usuários do 

Programa e também a integração das unidades Apoio e Intensivo, uma vez que houve a 
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participação das equipes no planejamento e na execução da atividade. Além de termos 

ofertado a comunidade um atrativo que pode gerar fonte de renda, as oficinas tiveram a 

finalidade de divulgar o programa através dos trabalhos realizados pelos usuários e 

profissionais do serviço. 

7. Ações Integradas de Impacto 

No mês de março, a “Ação Integrada de Cidadania" foi realizada na Escola Municipal José 

Clarindo Gomes na comunidade de Ponte dos Carvalhos - Cabo de Santo Agostinho. O local 

foi definido por apresentar alto índice de CVLI (apontado pelo Pácto pela Vida) e grande 

consumo SPA’s não exposto, o que dificulta a realização da abordagem social de rua e a 

aproximação com os usuários. A ação teve como objetivo geral oferecer à comunidade 

atividades que gerassem informações, oferta de serviços e ações culturais, divulgação do 

Programa Atitude além de proporcionar integração social.  

O evento teve a articulação com a Prefeitura do Cabo, através da Secretaria de Programas 

Sociais, e parceria com a SDS, Defensoria Pública, Celpe, CRAS, CREAS, Bolsa Família, 

Rede SUS e atores informais. Os Serviços oferecidos, para além das oficinas proporcionadas 

pelo Programa Atitude foram: exame cardiológico em crianças; nutricionistas; teste de 

anemia; cadastro Bolsa Família; cadastro Cartão SUS, registro de nascimento, casamento, 

divórcio, teste de DNA, aferição de pressão, cadastro de Baixa Renda da Celpe e serviços de 

beleza. 

Destacamos a ação como positiva uma vez que proporcionou a divulgação e visibilidade do 

Programa em áreas que as equipes apresentam dificuldades para acessar, além do 

estabelecimento de vínculo com a população in loco e com sujeitos multiplicadores de 

informações, efetivando o trabalho em rede e fortalecendo a cidadania. 

 

8. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

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

CAPACITAÇÕES). 
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DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

01/03 
Reunião 
Técnica 

Coordenações   

Apoio 
Recife 

Coordenação dos 
apoios do Cabo, 
Caruaru e Recife e 
Intensivos de 
Caruaru, mulher e 
Jaboatão;  

Situação atual 
de disparidade 
entre as 
intervenções 
nos 
equipamentos;  

Ficou estabelecido que as coordenações 
fossem trocar os seus instrumentais e 
acordo de convivência; 

 Serão realizadas reuniões por seguimentos 
Apoios e Intensivos;  

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

02/03 
Reunião 
técnica  

Apoio 
Cabo 

Adroaldo Rocha 
Alcione 

Alessandra Alves 
Andreza Miranda 

Cícera Moura 
Cleison Cavalcanti 

Elaine Cristina 
Gabriela Medeiros 
Jacqueline Oliveira 
Juliana Carvalho 
Juliana Falcão 

Maria Livramento 
Rosineide Felício 

Informes; 
 
Saídas dos 
usuários: 
 
Estudo de 
caso – Andreia 
Juliete e André 
de Souza; 
 
Avaliação de 
saída dos 
usuários; 
 
Ação de 
impacto ANR; 
 
Presentes dos 
usuários;  
Guarda de 
objetos;  
 
Acordo de 
convivência.  
Instrumento 
norteador. 

 
 
 
 

Informes; 
Será realizada a manutenção do 
equipamento. 
Foi discutido ainda no colegiado a 
disparidade das intervenções realizada nos 
equipamentos. 
Será realizada uma reunião com a secretaria 
e as coordenações técnicas para expor as 
dificuldades das unidades, para tentar 
alinhar os procedimentos de intervenções. 
Estudo de caso: Andréia Juliete  
Será realizado um atendimento em equipe 
para Andréa, encaminhá-la para 
atendimento no CREAS e em seguida 
articular o conselho tutelar para e juntos 
articular ministério público para monitorar o 
período de conclusão da gestação.  
André - “Conclusão do PIA previsto para 
(07/03) com encaminhando para o CREAS, 
CRAS e Centro Social Bido Krause.  
Avaliação de saída dos usuários; 
Apenas pelo TR de cada usuário; 
Só serão permitidas “Saídas” para os 
usuários que estejam pactuados e 
registradas no livro/prontuário, bem como a 
avaliação de pernoite; 
O usuário que for encaminhado para o 
“Intensivo” ficará de 10 a 15 dias sem 
permissão de saída, quando o mesmo será 
reavaliado pela equipe do intensivo. 
A equipe do ANR (tarde) realizará uma ação 
de impacto no dia 12/03/2016 (sábado) 
horário: 8h às 12h, juntamente com a 
secretaria de ações sociais do Cabo.  
Presentes dos usuários: 
Foi reforçado que NÃO é permitido que 
nenhum funcionário recebesse nenhum tipo 
de presente dos usuários, seja: carta, cartaz, 
objetos, comida e etc. 
Guarda de objetos: Foi verbalizado 
novamente que nós não podemos guardar 
objetos de nenhum usuário. 
Acordo de convivência: Foi realizada uma 
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leitura do antigo contrato de convivência, na 
revisitação foram feitas algumas alterações, 
que serão alteradas digitalmente 
posteriormente, visto que, não dispomos do 
arquivo digital no momento. 

02/03 
Reunião com 

Creas 
municipal  

Creas 
Pontes 

dos 
Carvalho

s  

Jacqueline Oliveira 
– Coordenação 

Atitude 
Rafaela – 

Coordenação do 
Creas  

Cícera Maria – 
Educadora A.N.R.   

Caso - Andrea 
Julieta 

Foram tirados os seguintes 
encaminhamentos:  
A equipe do Creas irá realizar uma escuta 
com o objetivo de ter propriedade do Caso;  
Articular o Ministério Público para intervir 
junto ao Conselho Tutelar;  

09/03 
Reunião 
técnica  

Apoio 
Cabo 

Adroaldo Rocha 
Alessandra Alves 
Andreza Miranda 

Cícera Moura 
Cleison Cavalcanti 

Elaine Cristina 
Gabriela Medeiros 

Gilmara Santos 
Jacqueline Oliveira 
Jandilson Florentino 

Juliana Carvalho 
Leilane Gomes 

Maria Livramento 
Mirts Lopes 

Rosineide Felício 
Viviane 

Informes; 
 
Contrato de 
convivência; 
  
Usuários 
encaminhados 
para Surubim; 
  
Plantão 
noturno; 
  
Ação do 
atitude nas 
ruas.  
 

Informes; 
No dia 10/03 haverá câmara técnica. 
Foi realizada a contratação dos funcionários 
feristas. 
Contrato de convivência;  
 A equipe discute sobre. 
Comunicar à cozinha que não ficará 
responsável por guardar comidas de 
usuários. 
Não é permitido receber presentes de 
usuários. 
Foi concluído nosso contrato de convivência. 
O dia que irá vigorar o novo contrato 
10/03/2016. 
Usuários encaminhados para Surubim; 
Equipe discute sobre os usuários que estão 
sendo encaminhados sem o perfil de 
alcoolista em nível alto. 
A coordenação irá para Surubim discutir os 
casos que vem demandando dentro do 
hospital.  
Plantão noturno;  
A coordenadora Jacqueline pede mais 
atenção com os usuários no plantão noturno, 
pois vem havendo muitos comentários 
sobrea atuação da equipe. 
Ação do atitude nas ruas; 
Sábado dia 12 de Março haverá uma Ação 
das 8h da manhã ás 12h da tarde, na Escola 
José Clarindo Gomes em Ponte dos 
Carvalhos. Haverá oficinas, de artesanato, 
percussão e redução de danos.  

16/03 
Reunião 
técnica  

Apoio 
Cabo 

Adroaldo Rocha 
Alessandra Alves 

Cícera Moura 
Cleison Cavalcanti 

Elaine Cristina 
Gabriela Medeiros 
Jacqueline Oliveira 
Juliana Carvalho 
Leilane Gomes 

Maria Livramento 
Pedro França 

Rosineide Felício 
Viviane Lima 

Informes; 
  
Feriados;  
 
Acordo de 
Convivência; 
  
Grade de 
atividade; 
 
Suporte na 
casa; 
 
Estudo de 
caso, Danilo e 

Informes; 
Não houve colegiado no dia 15/03/2016, por 
conta da chuva forte no Recife;  
No dia 15/03/2016 foi realizado seleção na 
sede em Recife á tarde para a escolha da 
nova técnica da tarde do Apoio Cabo, a 
selecionada já iniciara com a equipe hoje. 
Feriados; 
Sexta da Paixão 25/03/2016 – Rosineide e 
Juliana 
Tiradentes 21/04/2016 – Rayane e 
Alessandra 
Dia do Trabalhador 01/05/2016 – Andreza e 
Beltrand 
Aniversário do Cabo 13/06/2016 – Elaine e 
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Hitalo;  
 
Instrumental 
TQV; 
 

Viviane 
Emancipação do Cabo 09/07/2016 – Juliana 
e Rosineide  
Acordo de Convivência; 
Foi corrigido e reconstruído junto com o a 
equipe. 
Estudo de caso:  Danilo e Hitalo; 
Hitalo, após reflexão coletiva, Jacqueline 
coordenadora propõem que a técnica de 
referencia junto ao técnico do intensivo para 
discutir o caso, propor em chamar o CAPS 
Ad e Creas para discutir juntos. 
Danilo: o Caso ficou de ser discutido na 
próxima reunião 
Instrumental TQV;  
A técnica qualidade de vida trouxe um novo 
instrumental de controle de medicamento. 

23/03 
Reunião 
técnica  

Apoio 
Cabo 

Adroaldo Rocha 
Andreza Miranda 
Alessandra Alves 

Cleison Cavalcanti 
Elaine Cristina 

Gabriela Medeiros 
Gilmara Santos 

Jacqueline Oliveira 
Jandilson Sousa 
Juliana Carvalho 
Leilane Gomes 

Maria Livramento 
Mirts Lopez 

Priscila Linhare 
Pedro França 
Rayana Alves 

Rosineide Felício 
Viviane Lima 

Informes; 
 
Financeiro e 
RH;  
 

 Suporte 
Atitude Nas 
Ruas na casa;  
 
Férias;  
 
Materiais de 
higiene 
pessoal; 
 

Informes; 
Dia 01 Abril haverá uma reunião do Governo 
presente em Gaibu, devido ao alto índice de 
violência no Cabo. Foi solicitado a presença 
do atitude nas ruas, a priori o horário da 
reunião será pela manhã. Priscila vai passar 
o endereço e o horário. 
Vamos construir uma pauta para levar ao RH 
na sede para esclarecimentos. 
Já foi autorizado a fabricação das camisas 
com o antigo layout do Atitude. A priori é 
apenas para o Atitude nas Ruas. 
Financeiro e RH; 
Dissídio; 
Diárias; 
Auxilio Creche;  
Suporte Atitude Nas Ruas na casa; 
A equipe do Atitude nas ruas deverá dar 
suporte no equipamento durante o período 
que os mesmos estiveram no equipamento. 
Férias; 
Funcionários que saíram de férias em Abril: 
Materiais de higiene pessoal; 
Equipe ter mais atenção com os usuários em 
equipamento. 

30/03 
Reunião 
técnica  

Apoio 
Cabo 

Adroaldo Rocha 
Andreza Miranda 
Alessandra Alves 

Cleison Cavalcanti 
Elaine Cristina 

Gabriela Medeiros 
Jacqueline Oliveira 
Juliana Carvalho 
Juliana Falcão 
Leilane Gomes 

Maria Livramento 
Pedro França 
Rayana Alves 

Rosineide Felício 
Viviane Lima 

Informes;  
 
Número de 
Pernoite;  
 
Instrumental 
de saída;  
 
Estudo de 
caso - Marcos 
Danilo;  
 
Pauta de 
Rosineide; 
 
 

Informes; Sem informe.  
Coordenadora pede atenção dos 
funcionários com a carga horaria, pois vem 
percebendo o descumprimento desta; 
Número de Pernoite; 
O número de usuários para pernoite seria de 
18 o máximo. Foi ultrapassado na Semana 
Santa para 21 usuários. Equipe discute 
sobre. 
Instrumental de saída; 
Foi criado um instrumental para facilitar a 
liberação do usuário, e a comunicação entre 
os técnicos. 
Estudo de caso - Marcos Danilo;  
Foi definido junto com a equipe, para pactuar 
os dias que irá frequentar o espaço. Onde 
após será afastado.  
Pauta de Rosineide;  
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 Rosineide Educadora Social, conversa com 
equipe do fato acontecido na ultima reunião. 

 

 

c. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, EXECUTORAS E 
SECRETÁRIA) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

03/03 

Reunião de 
monitoramento 

Núcleos, executora 
e secretária.  

Sede 
Dantas  

Coordenações 
Técnicas do Cabo e 

Jaboatão 
Angélica Brandão    

Relatório 2016; 
 
Necessidades 
das unidades: 
  
Segurança; 
Utensílios de 
cozinha; 
 
Departamento 
de pessoal;  

Termos um dia especifico para assinar 
o relatório; 
Será realizado em cada equipamento 
um levantamento das demandas para 
manutenção;  
Iremos fazer um levantamento de 
segurança nos equipamentos para 
colocação de cerca elétrica ou 
concertina e etc.; 
Enviar uma lista dos utensílios para 
troca; 
Iremos fazer um levantamento das 
diárias em aberta; 

31/03 
Reunião  

monitoramento de 
relatório  

Sede 
IEDES 

Jacqueline Oliveira  
Suelen Lopes  
Ana Campelo 

Relatório; 

Realizar releitura e ajuste do formato, 
fonte e ortografia; 
Unificar e encaminhar no prazo 
estabelecido;  

 

 

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

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 06 

REUNIÃO INTERSETORIAL 01 

ESTUDO DE CASO 47 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 01 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 02 

TOTAL 57 

 

 

 

 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

COLEGIADO 02 02 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 05 
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10. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / PERNOITES: 
 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

Acolhimento dia (Total de atendimentos no mês) 900 atend. Mês 916 

Acolhimento Noturno (Pernoites no Mês) 450 atend. Mês (15 por noite) 460 

 

11. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO APOIO 
 

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 15 23 33 17 01 00 89 

F 00 04 04 08 00 00 00 16 

 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

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) 

460 979 10 

 

 

POPULAÇÃO DE RUA  

FEMININO MASCULINO TOTAL 

09 70 79 

 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

01 00 01 

 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

01 00 01 
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TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 
 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 

Heterossexual Homossexual Bissexual Não Informado 
105 

Travesti Transexual 
00 

96 05 04 00 00 00 

 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 
 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA BRANCA PARDA AMARELA INDÍGENA  
105 22 20 61 01 01 

 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 

 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 82 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 04 

½ SALÁRIO MÍNIMO 04 

01 SALÁRIO MÍNIMO 10 

02 SALÁRIOS MÍNIMOS 03 

03 SALÁRIOS MÍNIMOS 01 

ACIMA DE 03 SALÁRIOS MÍNIMOS 01 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL 105 

 

 

TABELA VI – ATENDIMENTOS REALIZADOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 05 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 04 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 04 

TOTAL 13 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 389 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 495 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 95 

TOTAL 979 
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Observação: Não foi possível atingir a meta de Grupo Família, pois estávamos com duas 
técnicas sociais, uma de férias e a outra de atestado médico.   
 
 

AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM, ACOLHIMENTO DE NOVOS USUÁRIOS E 
USUÁRIOS RE- ACOLHIDOS 

10 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL À FAMÍLIA 108 

VISITA DOMICILIAR 00 

ASSEMBLÉIA 03 

ATENDIMENTO NO TERRITÓRIO (EM CONJUNTO COM O ATITUDE NAS 
RUAS) 

00 

OUTROS/QUAIS? 00 

TOTAL GERAL 13 

 
 
TABELA VII SUBSTANCIA PSICOATIVA  
 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 79 

ÁLCOOL 19 

MACONHA 04 

COCAÍNA 03 

SOLVENTE 00 

TOTAL GERAL 105 

 

 

TABELA VIII ORENGEM DAS DEMANDAS  
 

TIPO Total 

ESPONTÂNEA 44 

ATITUDE NAS RUAS 16 

REDE SUAS 26 

REDE SUS 04 

SEGURANÇA PÚBLICA 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

MÍDIA 00 

OUTRO USUÁRIO 12 

OUTRA ORIGEM (QUAIS?) 03 

0800 (OUVIDORIA) 00 

Total Geral 105 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

OFICINAS 50hs  76hs 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 108 

GRUPO FAMÍLIA 04 01 
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TABELA IX – ORIGEM DAS DEMANDAS DE ACORDO COM AS ARÉAS INTEGRADAS 
DE SUGURANÇA – AIS 
 

ÁREAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA QUANTIDADE 

AIS 01 12 

AIS 02 00 

AIS 03 01 

AIS 04 00 

AIS 05 00 

AIS 06 11 

AIS 07 00 

AIS 08 00 

            AIS 09 00 

AIS 10 78 

AIS 11 00 

AIS 12 00 

AIS 13 01 

AIS 14 02 

TOTAL GERAL 105 

 

TABELA XI - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 02 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 01 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO 00 

RELAÇÃO SEXUAL 00 

USO DE DROGAS 00 

CONCLUSÃO DO PIA 00 

OUTROS 06 

TOTAL 09 

 

TABELA X – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 42 

NÃO 63 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 105 

 
 

 

 

 

 

 

 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 63 

NÃO 42 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 105 

DÍVIDAS COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 50 

NÃO 55 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 105 
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TABELA XII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 05 

CREAS 09 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA POPULAÇÃO DE RUA 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 10 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 00 

CENTRO POP 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

CENTRO DA JUVENTUDE 00 

OUTROS? 00 

TOTAL 24 

 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS 00 

CTA 15 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 23 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 00 

POLICLÍNICA 09 

HOSPITAL GERAL 08 

UPA 06 

OUTROS? 00 

TOTAL 61 

 

 

DEMAIS POLÍTICASSETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 07 

INSS 01 

AGÊNCIA DO TRABALHO 02 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 01 

ONG 00 

OUTROS? 00 

TOTAL: 11 
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INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS 

INCLUSÕES 
QUANT. 
TOTAL 

EDUCAÇÃO FORMAL 00 00 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 00 

TRABALHO FORMAL 00 00 

TRABALHO INFORMAL 39 39 

OUTROS? 00 00 

TOTAL: 39 39 

 

 

12. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS  
 

 

AÇÕES  
META MÍNIMA  MEAS 

EXECULTADAS  

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 86 

ABORDAGEM NAS RUAS (PESSOAS) 600 1532 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 19 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 14 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 09 03 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 09 04 

 

 

DEMAIS POLÍTICASSETORIAIS QUANT. 

BUSCA ATIVA 04 

VISITA DOMICILIAR 12 

ABORDAGEM DE RUA 24 

REUNIÕES 11 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 27 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 07 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 19 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 15 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 65 

OUTRAS AÇÕES 17 

AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO REALIZADAS 00 

TOTAL: 201 

 

 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste mês podemos ressaltar alguns avanços em relação às articulações com a rede SUAS e 

SUS que vem se fortalecendo as ações no âmbito interno do equipamento.  
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A participação no Fórum de Saúde Mental do Município vem trazendo a possibilidade de 

construção de uma parceria no cuidado ao publico em vulnerabilidade social, mediante um 

uso abusivo de drogas, e a pessoa com transtorno das quais estão o nosso público.  

O espaço da reunião técnica vem sendo aos poucos modificado, onde estamos saindo do 

silêncio e fazendo o exercício da fala, colocando os entraves para fora e conseguindo diluir 

conflitos antigos. 

De modo geral podemos avaliar que o mês foi bastante positivo isto no que se refere aos 

atendimentos realizados e a convivência da equipe.    

    

 
 

Jacqueline Oliveira 
Coordenação técnica 

 

 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente IEDES 
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14.QUADRO DE Cis. MÊS E ANO (Acompanhamento) 
 
 

ITEM  Nª DA CI  DATA  DESTINATÁRIO  ASSUNTO SITUAÇÃO 

      

Não houve solicitações no referido mês. 
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15. ANEXOS 

Arquivo fotográfico - Atitude Apoio  

 

 

 
Oficina - Movimente-se  

 
 

 
Grupo - Qualidade de Vida  

 
 

 
Articulação com a Rede  
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Arquivo fotográfico - Atitude Nas Ruas 

  

 
Ação Integrada  

 
 

 
Divulgação do Programa  

  
 

 
Visita domiciliar  

 
 

http://www.institutoensinar.org/
http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php


 

                                                                                                                              

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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 

  41 

 

 
Acompanhamento de grupo  

 
 

 
Palestra  
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CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO – NÚCLEO: CABO MARÇO/2016 
 

7. APRESENTAÇÃO 
 

 Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de Acolhimento 

Intensivo durante o mês de Março. Trata-se de uma estratégia a ofertar visibilidade ao 

cotidiano de trabalho e, assim, suscitar reflexões sobre a prática profissional, qualificando o 

serviço ofertado.  

 

8. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

Endereço: Quadra 01, Setor 03, Lote 41, s/n, Enseada dos Corais, Cabo de Santo 

Agostinho/PE. 

Telefone de contato: 98923 9621 (CLARO) 98448 9691 (OI) 3522 6677 (FIXO) 

E-mail da unidade: intensivocabo@gmail.com 

Executora: Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES 

 

9. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Suelen Lopes 

SUPERVISÃO Marina Félix 

APOIO ADMINISTRATIVO Jailson da Silva Filho 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Welumma Francilyne 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Mamedes Gonçalves da Silva 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Janair Araújo De Santana 

TÉCNICO EM QUALIDADE DE VIDA Maria do Livramento Da Silva Irmã 

CUIDADORES Kátia Rosangela Carnaúba de Souza 

CUIDADORES Cristiane Maria da Silva 

EDUCADOR SOCIAL Andréa Barbosa da Silva 

EDUCADOR SOCIAL Cleópatra Dominique Cavalcanti do Carmo 

EDUCADOR SOCIAL Ana Paula Patrício de Souza 

EDUCADOR SOCIAL Sônia do Espírito Santo Souza 

AUXILIAR DE COZINHA Marilene Maria Da Silva 

AUXILIAR DE COZINHA Ercílica Maria Da Silva 

SERVIÇOS GERAIS Edvaldo Francisco de Oliveira 

MOTORISTA Simone Fernanda Da Silva Barbosa 

MOTORISTA Valdeci José da Silva 

VIGIA Valdemir Aureliano da Silva 

VIGIA Marcos Kennedy Nascimento 

VIGIA José César Belo 

VIGIA Aílton Galdino Da Silva 
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10. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 
 

FUNÇÃO NOME 

ASSISTENTE SOCIAL Mirts Lopes Vasconcelos 

MOTORISTA Jandilson Florentino de Souza 

 

 

11. PROGRAMA DE ATIVIDADES 
 

 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar 

Café da  
manhã 

Café da manhã Café da 
manhã 

Café da  
manhã 

Café da 
manhã 

Café da 
manhã 

Café da 
manhã 

Bom dia 
Welumma 

Bom dia 
Livramento 

Bom dia 
Mamedes 

Bom dia 
Educador 

Plantonista 

Bom dia 
Educador 

Plantonista 

 
Livre 

 
Livre 

 
 

LIVRE 

 
Grupo 

Bem-Estar 
Livramento 

CINE 
INTENSIVO 

 
Grupo 

“Sobre drogas” 
Welumma 

 

Reunião de 
Supervisão  

 
LIVRE 

 
 

 
LIVRE 

 Assembléia 
(Quinzenal) 

CINE 
INTENSIVO 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

Livre Livre Livre Livre Livre Livre Livre 

Grupo 
Janair 

 
Reunião de 
Supervisão 

 

Reunião 
Técnica 

Encontro de 
UR’s 

 
Grupo 

Conheça-se 
Mamedes 

Grupo 
Família 

Percussão 

Visita família Visita família 

LIVRE LIVRE 
Oficina do 

Cuidar 
Cuidador 

Encontro de 
Quinta 

Educador 

 
LIVRE 

 
LIVRE LIVRE 

 

 

GRUPO BOM DIA 

Objetivo geral: Proporcionar momentos de interação e reflexão entre os usuários seja a 

partir de uma música, mensagem, dinâmica, entre outras possibilidades. No momento do 

“Bom Dia” também procuramos estimular os usuários quanto a importância da organização do 

espaço e da manutenção deste. 

Data: 01/03 

Facilitadora: Livramento 

Atividade realizada: Diálogo sobre o convívio no espaço coletivo. 

Objetivo: Refletir sobre a importância de manter uma boa relação com todos da casa. 
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Ferramentas metodológicas: Conversação. 

Avaliação: Os usuários, em sua maioria, participaram da atividade e argumentaram 

contribuindo com o grupo. 

Data: 02/03  

Facilitador: Mamedes Gonçalves 

Atividade Realizada: Bom dia produzido pelo usuário Tiago Martins.  

Objetivo: Através do desenho (Pintura) em cartaz passar uma mensagem positiva ao coletivo 

no intensivo.  

Ferramentas Metodológicas: Música: Cartaz com desenho e roda de conversa.   

Avaliação: Em grupo os usuários acolheram positivamente a mensagem de união passada 

no cartaz contendo o desenho de um grupo de mãos dadas.  

Data: 03/03  

Facilitadora: Ranielle Santana 

Atividade Realizada: Realizado um texto para reflexão “Não estrague o seu dia”. 

Objetivo: Refletir sobre como podemos melhorar nosso dia a dia. 

Ferramentas metodológicas: Texto. 

Avaliação: Houve a participação de alguns os usuários que estavam na casa. Na ocasião 

realizamos uma crítica sobre a temática trabalhada. 

Data: 07/03 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade realizada: Conversa. 

 Objetivo: Sensibilizar os usuários para que todos tenham uma semana produtiva, de 

cuidado com si mesmo, com o próximo e com o meio em que esteja inserido. 

Ferramentas metodológicas: Fala/Roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários se mostraram bastante empenhado em se organizar, e conseguir 

produzir nesse novo momento. 

Data: 08/03 

Facilitador: Mamedes Gonçalves  

Atividade realizada: Grupo realizado pelo usuário Jamerson. 
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Objetivo: Foi utilizada a música: “Se tu lutas, tu conquistas” como estimulo para que os 

usuários se mobilizarem para o foco em seus objetivos.  

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários demonstraram interesse no que diz respeito a reflexão proposta. 

Acolhendo positivamente e associando a questões ligadas as suas vidas.  

Data: 10/03 

Facilitadora: Ranielle Santana 

Atividades Realizadas: Realizada leitura de um texto de reflexão intitulado de “Coragem”. 

Objetivo: Identificar e refletir sobre os caminhos percorridos em busca dos verdadeiros 

sonhos e o comprometimento em colocá-los em prática. 

Ferramentas metodológicas: Texto Reflexivo 

Avaliação: Os usuários participaram e se colocaram no grupo, refletindo sobre a temática 

trabalhada. 

Data: 11/03 

Facilitadora: Andrea Barbosa 

Atividade Realizada: Leitura e reflexão do texto “Como vejo meu dia” 

Objetivo: Levar os usuários a refletir como cada um se vê no dia-dia. 

Ferramenta Metodológica: Roda de conversa. 

Avaliação: A avaliação foi positiva, com a participação da maioria dos usuários, na ocasião 

os usuários refletiram sobre o que foi falado no grupo. 

Data: 14/03 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade realizada: Música – Jorge Vercílo – Amanheceu. 

Objetivo: Argumentar que todos tenham em mente que o momento em que se encontram é o 

momento de se organizar, mesmo com dias ruins sempre terá um novo dia. 

Ferramentas metodológicas: Áudio/música. 

Avaliação: O movimento foi de reflexão, onde tantos se mostram desestimulado. 

Data: 15/03 

Facilitadora: Livramento 
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Objetivo: Iniciar o dia de uma maneira mais leve e tranqüila diluindo, por ventura, 

acontecimentos que provoque incômodos. 

Atividade realizada: Leitura de uma mensagem. 

Ferramentas metodológicas: Mensagem de reflexão de Paulo Coelho 

Avaliação: foi produtivo para o momento, visto que a maioria dos usuários estava no espaço 

e dialogaram sobre a mensagem lida no grande grupo. 

Data: 16/03 

Facilitador: Mamedes Gonçalves  

Atividade realizada: “Bom dia Utilizado para organização do Grupo externo” 

Objetivo: Foi realizado um encontro para organizar data, local e formato de um grupo externo 

por solicitação dos usuários.  

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: O encontro foi visto como positivo. Junto aos usuários a equipe pode determinar 

data, local (praia) e o formato do grupo em piquenique.  

Data: 17/03 

Facilitadora: Andréa Barbosa 

Atividade Realizada: Divisões de tarefas. 

Objetivo: Contribuir com a limpeza e organização da casa. 

Ferramenta Metodológica: Roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários contribuíram com a limpeza da casa e puderam compreender a 

importância da realização dessa atividade. 

Data: 18/03 

Facilitadora: Ranielle Patrícia 

Atividades Realizadas: Foi realizada uma leitura de um texto intitulado de “Mudar”. 

Objetivo: Orientar os usuários que as mudanças são constantes em nossas vidas. 

Ferramentas metodológicas: Foi utilizado um texto. 

Avaliação: Houve a participação de todos os usuários, que estiveram bastante atentos a todo 

o momento da leitura. 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Data: 21/03 
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Atividade realizada: Música – Marcelo D2- Desabafo. 

Objetivo: Expor aos usuários que é possível conviver em coletivo sem invadir o espaço do 

outro, falando se necessário e sabendo realizar a fala. 

Ferramentas metodológicas: Música. 

Avaliação: Como os usuários muitas vezes vêm de um momento em que vivia em um 

espaço do ‘não desabafo’, tal música foi bastante produtivo para que os mesmos possam 

falar quando sentir desejo de expor alguma situação. 

Data: 22/03 

Objetivo: Promover uma reflexão sobre os problemas diários. 

Atividade realizada: Foi utilizado um vídeo breve: “cada um com sua cruz”, realizamos uma 

comparação com os nossos próprios problemas para ampliar a visão geral. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo educativo (Augusto Cury). 

Avaliação: Foi trabalhado o tema em questão de forma ampla possibilitando a participação 

de todos. 

Data: 23/03 

Facilitador: Mamedes Gonçalves  

Atividades Realizadas: Bom dia reservado para discussão da organização da “Paixão de 

Cristo” do Intensivo.  

Objetivo: organizar personagens, ornamentação entre outros para a peça “Paixão de Cristo.” 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Em conversa foram parcialmente resolvidos os preparativos da peça em questão. 

Data: 24/03 

Facilitadora: Ranielle Santana 

Atividades Realizadas: Foi realizada uma conversa sobre a s regras da casa e fora do 

espaço. 

Objetivo: Mostrar que as normas da casa permanecem mesmo em atividades externas. 

Ferramentas metodológicas: Acordo de Convivência 

Avaliação: Todos os usuários participaram, na ocasião houve um momento de retirada de 

dúvidas. 

Data: 25/03 
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Facilitadora: Ranielle Santana 

Atividades Realizadas: Foi realizada uma fala com os usuários sobre a organização do 

espaço onde cada um precisa ter a consciência e se disponibilizar para manter o espaço 

limpo e organizado, feito uma lista onde deram o nome para ficar fixo e contribuir. 

Objetivo: Conscientizar os usuários a contribuir com a limpeza da casa e suas 

responsabilidades dentro do espaço. 

Ferramentas Metodológicas: Caneta e ofício. 

Avaliação: Houve a participação de todos os usuários que estavam na casa e todos se 

prontificaram de organizar e limpar o espaço. 

Data: 28/03 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade realizada: Roda de conversa. 

Objetivo: Mobilizar os usuários a cuidar dos pertences que usufruem. 

Ferramentas metodológicas: Fala/Roda de conversa. 

Avaliação: O grupo alcançou o objetivo diante da reflexão apresentada. 

Data: 29/03 

Facilitadora: Maria do Livramento 

Atividade Realizada: Discussão sobre “Bom Dia” produzido pelos usuários.  

Objetivo: Discutir a possibilidade dos usuários se mobilizarem para produção do próprio 

“Bom Dia.”. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa  

Avaliação: Em grupo, os usuários se mostraram interessados na produção do “Bom Dia.” 

Formando um grupo de três usuários já para a produção do próximo encontro.  

Data: 30/03 

Facilitadora: Ranielle Santana 

Atividades Realizadas: Foi realizada uma conversa sobre a organização do espaço. 

Objetivo: Objetivo de montar uma planilha com alguns nomes e lugares da casa para os 

usuários organizar e limpar o espaço, destacando que a participação de todos é 

imprescindível.  

Ferramentas metodológicas: Papel e caneta. 
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Avaliação: Houve a participação de todos os usuários e a maioria se comprometeu e 

participar da limpeza e organização do espaço. 

 

 

GRUPO SOBRE DROGAS 

Objetivo geral: O grupo se propõe trabalhar a relação com a droga, discutir estratégias de 

redução de danos, prevenção de recaídas, entre outras propostas relacionadas à temática. 

Para isso será necessário a utilização de distintas ferramentas metodológicas, como por 

exemplo, vídeos educativos, músicas, dinâmicas de grupo, rodas de conversa, entre outros. 

Facilitador/a: Welumma Francilyne 

Data: 03/03 

Atividade realizada: Roda de conversa. 

Objetivo: De que os usuários compartilhassem com trabalham o seu uso no momento que 

saem para trabalhar. 

Ferramentas metodológicas: Conversa. 

Avaliação: A participação dos que trabalham informalmente foi positiva para os que está pra 

iniciar o seu trabalho. 

Data: 17/03 

Atividade Realizada: Dinâmica. 

Objetivo: Para que todos consigam solucionar de forma adequada, quando tiverem diante de 

um problema. 

Ferramentas metodológicas: Dinâmica do livro – Dinâmica de grupo. 

Avaliação: Positiva com a participação de todos e com disponibilidade de adquiri as novas 

orientações. 

Data: 24/03 

Atividade Realizada: Dinâmica. 

Objetivo: Reformular o conceito de limite. 

Ferramentas metodológicas: Dinâmica do livro – Dinâmicas de grupo. 

Avaliação: Proporcional para o momento de que muitos não tenham o limite necessário 

diante de momentos vividos.  
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GRUPO ASSISTÊNCIA E VOCÊ 

Objetivo Geral: Proporcionar ao usuário conhecimento sobre proposta de trabalho e serviços 

oferecidos pelo Sistema Único da Assistência – SUAS, bem como trabalhar temáticas que 

possam ressaltar a garantia de direitos, retirada de documentação e a inserção no mercado 

de trabalho. 

Facilitador/a: Janair Araújo 

Data: 11/03 

Atividade Realizada: Utilizando o texto “O Idiota e a Moeda” de Arnaldo Jabor, que traz a 

reflexão de sempre se colocar no lugar do outro, valores culturais e pessoais, mostrando-se 

verdadeiramente que você é. 

Objetivo: Refletir sobre quem você é, sem querer “tirar” vantagem do outro. 

 Ferramentas Metodológicas: Leitura, o diálogo e a escuta. 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado, visto que, os usuários refletiram suas ações 

no dia a dia da unidade e nas suas vidas.  

Data: 28/03 

Atividade Realizada: Convidados profissionais do Centro Maristela Just, para apresentação 

do tema: Violências – Violência Doméstica. 

Objetivo: Refletir com os usuários as diversas violências, com foco na violência doméstica;  

 Ferramentas Metodológicas: Apresentação em slides, dinâmica de grupo, o diálogo e a 

escuta (debate). 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado, visto que, os usuários refletiram suas ações 

no dia a dia relacionadas ao tema e trouxeram situações verídicas para a discussão. 

 

GRUPO: CONHEÇA-SE 

Objetivo Geral: O grupo tem por objetivo promover a facilitação terapêutica e o bem estar 

através dos mais variados elementos lúdicos. Visando a re-significação de pontos importantes 

da história de vida do usuário a partir da conscientização. 

Facilitador: Mamedes Gonçalves 

Data: 01/03 
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Atividade Realizada: Dialogar acerca do uso de SPA’s problemático e estratégias para 

minimizar os prejuízos. 

Objetivo: Promover um diálogo junto aos usuários procurando compreender como tem sido 

feito o seu uso de SPA’s. Orientando e buscando criar estratégias para o funcionamento de 

um uso organizado, baseado na política de Redução de Danos 

Ferramentas metodológicas: Roda de diálogo ao ar livre. 

Avaliação: Na atividade os usuários puderam verbalizar sobre a maneira pela qual fazem seu 

uso, o que utilizam, em que locais fazem uso entre outros. Sendo orientados quanto as 

estratégias redutoras de danos.  

Data: 07/03 

Atividade realizada: Apresentação do filme: “Duelo de Titãs” e roda de diálogo visando o 

tema respeito.  

Objetivo: Promover um diálogo junto aos usuários sobre o tema respeito as diferenças no 

espaço do intensivo, já que o filme em questão trata de racismo. O tema foi estendido a 

temáticas mais amplas.  

Ferramentas metodológicas: Apresentação do filme: “Duelo de Titãs” e Roda de dialogo  

Avaliação: Mesmo com certa dificuldade para aceitação do tema, foi feita uma reflexão sobre 

as escolhas e o jeito de cada pessoa. 

Data: 27/03 

Facilitador: Mamedes Gonçalves  

Atividade realizada: “Bom dia Utilizado para organização do Grupo externo” 

Objetivo: Foi realizado um encontro para organizar data, local e formato de um grupo externo 

por solicitação dos usuários.  

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: O encontro foi visto como positivo. Junto aos usuários a equipe pode determinar 

data, local (praia) e o formato do grupo em piquenique.  

Data: 30/03 

Atividade realizada: Utilizada técnica grupal “ O Deserto”. 
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Objetivo: Foi pedido aos usuários que pensassem em problemas cotidianos que pudessem 

ou ao não ter relação com o uso de drogas. Posteriormente os assuntos trazidos foram 

explorados em meio a uma conversa na área externa do espaço, sendo pontuadas pelo TR.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa ao ar livre.  

Avaliação: Na ocasião os usuários sentiram-se a vontade para expor situações cotidianas 

relativas não somente a problemas cotidianos, mas situações descontraídas de suas vidas. 

Verbalizando bem estar por o grupo ter fugido do contexto das drogas.   

 

 

GRUPO FAMÍLIA 

Objetivo geral: Discutir junto aos usuários e seus familiares, temáticas voltadas à conjuntura 

familiar, levando em consideração os prejuízos causados pelo uso abusivo de drogas e 

elaborar estratégias para aproximar o usuário de sua família. 

Facilitadores: Welumma, Janair e Mamedes. 

Data: 05/03 

Facilitador: Welumma  

Atividade realizada: Realizada uma roda de conversa com os familiares sobre a importância 

de se manterem presentes na unidade visitando seus parentes, visto que a aproximação 

familiar contribui com o êxito no processo de cuidado.  

Objetivo: Teve como objetivo refletir a importância dos familiares freqüentarem a unidade. 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa. 

Avaliação: Objetivo alcançado, visto que os familiares compreenderam o que foi trabalhado. 

Data: 12/03 

Facilitador: Mamedes Gonçalves  

Atividade realizada: Roda de conversa. 

Objetivo: Promover o acolhimento junto as famílias dando suporte no que diz respeito as 

dificuldades com o cuidado ao usuário.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: A intervenção pôde ser encarada como positiva. Tendo em vista que as famílias 

puderam externalizar suas dificuldades, sendo facilitadas pelo TR.  
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Data: 13/03 

Facilitadora: Welumma 

Atividade realizada: Roda de conversa. 

Objetivo: Conscientizar os familiares sobre a importância da atenção no cuidado do seu 

familiar usuário. 

Ferramentas metodológicas: Conversação 

Avaliação: Os familiares se mostraram dispostos a estar mais presente no processo de 

cuidado do usuário ou no que for possível. 

Data: 23/03 

Facilitador: Janair 

Atividade realizada: Realizada uma roda de conversa com os familiares sobre a importância 

de se manterem presentes na unidade visitando seus parentes, visto que a aproximação 

familiar contribui com o êxito no processo de cuidado.  

Objetivo: Teve como objetivo refletir a importância dos familiares freqüentarem a unidade. 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa. 

Avaliação: Os familiares aproveitaram o espaço para desabafar algumas questões pessoais 

que impossibilitam de estar mais presentes. 

Data: 26/03 

Facilitadora: Welumma 

Atividade realizada: Realizada uma conversa informal com os familiares dos usuários sobre 

Redução de Danos. 

Objetivo: Sensibilizar os familiares de que é possível os usuários ter uma vida social fazendo 

seu uso organizado. 

Ferramentas metodológicas: Conversa. 

Avaliação: É visível a falta de credibilidade dos familiares, porém ainda assim alguns se 

disponibilizam em estar mais próximo. 

 

GRUPO BEM ESTAR 

Objetivo Geral: Esclarecer assuntos relacionados à saúde que são de interesse e 

necessidade dos usuários e do espaço. 
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Facilitador/a: Maria do Livramento 

Data: 01/03 

Atividade realizada: Foi colocado um vídeo no qual Dr. Flávio Isaias falavam do conceito 

Asma, sinais, sintomas, diagnostico e tratamento. 

Objetivo: Esclarecer os usuários sobre assuntos relacionados a Câncer de Pênis que são de 

interesse dos usuários e necessidade do espaço. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo Dr. Flávio Isaias. 

Avaliação: Positiva para o cotidiano dos usuários, pois maioria dos usuários não sabia o que 

era Câncer de Pênis. 

Data: 08/03 

Atividade realizada: Foi colocado um vídeo no qual Dr. Flávio Isaias falavam do conceito 

Câncer de Útero, sinais, sintomas, diagnostico e tratamento. 

Objetivo: Esclarecer os usuários sobre assuntos relacionados a Câncer de Útero que são de 

interesse dos usuários e necessidade do espaço. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo Dr.Traduziu Varela 

Avaliação: Positiva para o cotidiano dos usuários, pois maioria dos usuários não sabia o que 

era Câncer de Útero. 

Data: 15/03 

Atividade realizada: O Vídeo fala sobre a Leucemia, sintomas, sinais diagnostico e 

tratamento.  

Objetivo: Esclarecer as usuárias sobre assuntos relacionados à Leucemia que são de 

interesse das mesmas e necessidade do espaço. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo de Palestra com Dr. Traduziu Varela. 

Avaliação: Os usuários, em sua maioria, participaram contribuindo para o momento do 

grupo. 

Data: 22/03 

Atividade realizada: Foi passado o vídeo com palestra com Dr. José Alberto no qual o 

médico explicava as causas da Cistite e seu tratamento. 

 Objetivo: O objetivo desse grupo foi sensibilizar os usuários sobre o que é Cistite. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo de Dr. José Alberto. 
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Avaliação: A maioria não sabia sobre o que causava essa patologia, os mesmos interagiram 

na discussão do tema. 

Data: 29/03 

Objetivo: Esclarecer assuntos relacionados à Depressão que são de interesse dos usuários 

e do espaço 

Atividade realizada: Foi passado o vídeo com Dr. João Chequer onde explicava o que é 

Depressão? Sintomas, causas e tratamentos. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo com Dr. João Chequer 

Avaliação: O grupo atingiu seu objetivo esperado, teve participação de todos os usuários que 

estava no espaço. 

 

 

OFICINA TROCANDO IDÉIAS 

Objetivo Geral: O grupo trocando idéias é formado para trabalhar com lazer e dinamismo, 

tantos as oficinas esportivas como também as oficinas de artes; Visando o protagonismo dos 

usuários. 

Data: 17/03 

Facilitadora: Andrea Barbosa 

Atividade Realizada: Foi realizado o grupo na praia, com jogos e banho de mar. 

Objetivo: Promover momentos de lazer, descontração e interação entre os usuários. 

Ferramentas Metodológicas: Jogos de futebol, vôlei e banho de mar. 

Avaliação: Os usuários participaram dos jogos e banho de mar, na ocasião houve 

descontração e interação dos mesmos. 

Data: 19/02 

Facilitadora: Ranielle Santana 

Atividades Realizadas: Realizado uma caminhada ate a praia na parte da manhã onde eles 

jogaram bola e tomaram banho de mar.  

Objetivo: Proporcionar um lazer diferente fora do espaço. 

Ferramentas metodológicas: bola. 

Avaliação: Houve a participação de alguns os usuários que estavam na casa. 
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Data: 27/03 

Facilitadora: Andrea 

Atividade Realizada: Jogos e brincadeiras, com premiação. 

Objetivo: Promover momentos de descontrações entre os usuários. 

Ferramentas Metodológicas: Por meio de jogos de caça ao tesouro, mímicas, corrida do 

limão, corrida com a caixa. 

Avaliação: O objetivo do grupo foi alcançado, visto que houve participação da maioria dos 

usuários nas brincadeiras, fazendo com que o domingo de páscoa fosse descontraído. 

 

 

OFICINA ENCONTRO DE QUINTA 

Objetivo Geral: Proporcionar um encontro semanal, em especial nas quintas-feiras, com o 

intuito de refletir sobre demandas atuais seja do serviço ou da própria dinâmica da vida do 

usuário. 

Facilitadoras: Ana Paula, Cristiane, Sônia e Kátia 

Data: 13/03 

Facilitadora: Cristiane 

Atividade Realizada: Foi realizada uma roda de conversa com todos os usuários presentes 

na unidade para explicar a importância da segurança pública. Na ocasião do grupo foi falado 

sobre as articulações com a polícia local como forma de fortalecimento da segurança de 

todos. 

Objetivo: refletir sobre nossas ações com o próximo e segurança pública. 

Ferramentas Metodológicas: roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários compreenderam que um programa com essa complexidade precisa 

se articular com a segurança pública local. 

Data: 24/03 

Data Facilitadora: Ana Paula 

Atividade realizada: Realizado um circulo com todos os usuários presentes na unidade, 

entregamos meia folha de papel oficio e lápis para cada um. Pedimos para que eles 

identificassem sua folha com seus nomes e na parte de baixo da folha colocassem um nome 
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de outro usuário. Em seguida pedimos que eles desenhassem algo que lembrasse a pessoa 

que eles colocaram no final da folha. Depois recolhemos todas as folhas e fomos chamando 

um por um para imitar o desenho que eles desenharam para seu colega. Todos fizeram no 

centro do circulo o que desejariam que seus colegas fossem no desenho. 

Objetivo: Refletir sobre não desejar para os outros os que você não gostaria que fizessem 

com você. 

Ferramentas metodológicas: Papeis oficio, canetas, lápis grafite, borracha e lápis piloto. 

Avaliação: Todos resumiram que o “feitiço se virou contra o feiticeiro”. Pois falaram que esta 

dinâmica serve para o dia a dia deles nunca desejar aos outro o que não queremos para si. 

Data: 27/03 

Facilitadora: Kátia  

Atividade realizada: Realizamos uma roda de debates sobre o domingo de páscoa e o que 

essa data nos trás como reflexão. Na ocasião foi possível relembrar momentos sobre a 

história da ressurreição de CRISTO e de como essas passagens podem contribuir em nossas 

vidas nos dias atuais. E ao final do debate foi distribuído bombons para os usuários. 

Objetivo: Refletir sobre a Páscoa sem falar de religião 

Ferramentas Metodológicas: Cartolina, piloto e chocolate. 

Avaliação: Foi possível interagir com o grupo a ponto de estimular a reflexão. Não foi 

possível tirar todas as dúvidas sobre o tema abordado, mas a equipe se comprometeu de 

pesquisar e trazer mais detalhes sobre o contexto abordado. 

 

 

OFICINA: O CUIDAR 

Objetivo Geral: Discutir sobre o cuidado pessoal e coletivo a fim de prevenir problemas 

físicos e mentais relacionados à saúde. 

Facilitadora: Maria Josilda 

Data: 21/03 

Atividades Realizadas: Realizada uma palestra sobre HIGIENE BUCAL, na ocasião foi 

apresentado como fazer uma higiene bucal corretamente, o que causa ‘carie’ e como 
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podemos prevenir. Foi possível falar um pouco sobre doenças relacionadas pela escovação 

inadequada e as consequências causadas na boca pelo uso do crack. 

Objetivo: Aprender e adquirir informações sobre o cuidado bucal. 

Ferramentas Metodológicas: prótese dentaria para demonstração em palestras, escova de 

dente e computador. 

Avaliação: foi possível mostrar como é importante ter uma escovação adequada, os usuários 

se mostraram bastante interessados e atentos, surgiram algumas perguntas onde foi possível 

tirar duvidas. 

 

 

OFICINA DE CULINÁRIA 

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

dos conhecimentos adquiridos durante as oficinas de culinária. 

Facilitadora: Patrícia Barkokebas 

Data: 15/03 

Atividade realizada: Pão pizza 

Data: 22/03 

Atividade realizada: Torta de chocolate 

Data: 29/03 

Atividade realizada: Torta salgada 

Ferramentas metodológicas: leitura e explicação da receita, demonstração de como deve 

ser feito, e acompanhamento do preparo, utilização de utensílios e ingredientes culinários. 

Avaliação: Excelente participação de todos os usuários, na ocasião ficaram atentos e 

empenhados na atividade 

 

 

 

 

 

 

Grupos realizados Quantitativo mensal  

Bom Dia 20 

Assistência e Você 02 

Sobre drogas 03 

Bem Estar 05 

Conheça-se 04 

Família 05 

Total de grupos 39 
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6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

6.1. FAMÍLIA  

Foram realizados atendimentos às famílias dos usuários por telefone, atendimento 

individual e em conjunto com o usuário, trazendo as principais necessidades e 

comportamento do usuário dentro da unidade, como também, da importância da família neste 

processo de superação da vulnerabilidade que seu parente se encontra. Trabalho de 

sensibilização com a família referente a “proteção excessiva” com seu familiar. 

Diálogo com os familiares sobre os usuários que possuem documentação pendente, 

sendo necessário o apoio familiar através dos recursos financeiros para retirada. 

      Foram resgatados e fortalecidos alguns vínculos familiares, juntamente com visitas no 

espaço que são bastante valiosos para o processo de tratamento dos usuários, a família 

como base do cuidado do usuário fortifica a vontade dos mesmos se reorganizarem. Diante 

dessa importância, estamos trabalhando para estreitar cada vez mais a relação família – 

usuário. 

 

6.2. SAÚDE  

No mês de Março, a técnica de qualidade de vida e as cuidadoras realizaram 

atendimentos referentes à aferição de pressão, temperatura, glicose, administração de 

medicação, atendimento e acolhimento aos usuários buscando seu histórico de saúde e 

sinalizando as suas principais demandas clínicas.  

Foram marcadas consultas para as diversas áreas ambulatoriais, tais como 

ortopedista, Raios-X, Ultra-Sonografia Abdominal, Clinico Geral, Cardiologista, Psiquiatra, 

Exames de Citologia, Centro de Testagem e Acolhimento (CTA). Enfatizamos que o Intensivo 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal 

Trocando Idéias 04 – 12h 

Culinária 03 – 12h 

Encontro de quinta 04 – 16h  

Cuidar 04 – 12h 

Total de oficinas 15 – 52h 
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Cabo não tem dificuldades para articulação de atendimento ambulatorial. Os atendimentos de 

urgência e emergência foram encaminhados ao Serviço de Pronto Atendimento de Gaibu, 

Hospital Oswaldo Cruz, Hospital Correia Picanço, Hospital Mendo Sampaio e UPA. 

Destacamos que as articulações realizadas com a equipe do CTA, CAPS-ad e Mendo 

Sampaio, Manoel Gomes e PSF da Charneca são bastante positivas. No referido mês foi 

realizada articulação com Hospital Correia Picanço, Hospital Oswaldo Cruz, Secretaria Saúde 

Manoel Gomes para atendimento com clinico e dentista. Foram encaminhadas usuárias para 

realizar exame de sorologia e triagem no CAPS-Ad. A TQV realizou grupos voltados para a 

temática da saúde.  

 

6.3. INSERÇÃO SÓCIA PRODUTIVA 

        Alguns usuários estão inseridos no mercado de trabalho de maneira informal. Eles 

trabalham confeccionando e vendendo artesanatos, juntamente com outros usuários, 

utilizando a forma empreendedora, onde existe aquele que produz e o que comercializa. Em 

relação a cursos de qualificação, no momento a rede não dispõe de vagas para realização de 

inscrições. No que condiz a mercado formal, alguns usuários estão confeccionando currículos 

para distribuição nas empresas das redondezas. 

 

6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER.  

        A equipe vem realizando semanalmente atividades lúdicas de lazer com os usuários na 

praia local, visto que esta ação tem proporcionado divertimento entre eles e momentos de 

descontração. Além disso, foi ofertada uma peça teatral sobre “Tabagismo” na Escola Modelo 

de Garapú, buscando refletir sobre o uso abusivo do tabaco. 

 Neste mês de março, como forma de comemorar o dia internacional das mulheres, foi 

possível realizar uma articulação com a Associação Missão Adonay – AMA. O grupo esteve 

no equipamento para expor seus serviços e ofertar cuidado estético para os usuários e 

trabalhadores. 

 

6.5. EDUCAÇÃO  
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       Alguns usuários em acompanhamento não sentem o desejo do retorno a escola, alguns 

já estão com o ensino médio concluído e outros que tem o ensino médio incompleto e sentem 

o desejo do retorno escolar, a escola só fica no Centro da cidade, contudo, os alunos não 

possuem condições financeiras para custear o transporte e nem a rede dispõe do serviço.         

Realizado encaminhamentos de alguns usuários para a rede pública municipal local, bem 

como algumas transferências escolares, principalmente para aqueles oriundos de municípios 

distantes do Cabo de Santo Agostinho. 

         

6.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL  

        Realizado encaminhamentos para a rede SUAS, visando ofertar e garantir os direitos 

não só dos usuários, mas também aos familiares assistidos pelo programa. Efetuamos 

articulações no município com os CREAS, CRAS, Patronato Recife, entre outros órgãos que 

lidam com a assistência.  

       Agendamento no expresso cidadão para retirada de RG e agendamento no Ministério do 

Trabalho para retirada de CTPS. Contato com INSS sobre demandas de alguns usuários a 

respeito de auxílio – doença, e também com a Caixa Econômica Federal, referente a 

informações sobre PIS, FGTS e data de pagamento do Programa Bolsa Família. 

 

6.7. AVANÇOS E DESAFIOS 

       Está sendo um grande desafio a realização do trabalho, uma vez que a rede sócia 

assistencial do município não dispõe de programas e serviços para encaminhamento dos 

usuários; 

      A situação atual de falta de segurança na unidade, relacionadas às ações realizadas 

pelos usuários nas redondezas do equipamento, como também, atitudes dentro do serviço, 

uma vez que não aceitam as regras e acordos do espaço, sendo muitas vezes agressivos 

com a equipe; 

     Um dos desafios é sensibilizar o usuário que já se encontra bastante “desacreditado” e 

com seus vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos, do papel fundamental 
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que ele tem neste processo de superação de suas vulnerabilidades, mostrando-o a 

responsabilidade e compromisso consigo mesmo para a melhoria da qualidade de vida. 

 

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 

a. AGENDAS DE GESTÃO (COLEGIADO DE GESTÃO, REUNIÃO DE NÚCLEO E 
CAPACITAÇÕES). 

 

 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE). 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

01/03 
Colegiado de 

Gestão 
CEPAD 

Coordenações 
Técnicas; Malu 
Freire, Priscila 

Linhares, Vivian 
Lemos 

Supervisôes 
Técnicas:  

- Horário das 
Supervisoras das 

unidades do Programa. 

Foram discutidas em 
reunião as possibilidades de 
horário da Supervisão, na 
ocasião cada supervisora se 
posicionou falando sobre a 
dificuldade de trabalhar 
todos os sábados, entre 
outras incomodações que 
puderam ser discutidas no 
grande grupo. 

05/03 
Reunião com o 

líder 
comunitário 

Intensivo 
Cabo 

Marina, Mamedes e 
Leonel. 

 
.Na ocasião foi 

elucidado o porquê do 
surgimento do 

programa Atitude e 
uma breve 

apresentação sobre os 
impactos do programa 
e sua importância para 

a comunidade. 

 
O líder comunitário se 

responsabilizou de agendar 
um momento para que a 

equipe tivesse a 
oportunidade de explicar 

para os demais moradores. 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

02/03 
Reunião 
Técnica 

Intensivo 
Cabo 

Suelen Lopes 
Marina Félix 
Jailson Filho 

Welluma 
Livramento 

Janair Araújo 
Andrea Barbosa 

Ana Paula 
Jandilson 

Informes 
Faltas/Horários 
Planilha de 
Monitoramento 
Administrativo 
Cozinha 
Saúde 
Plantão Noturno 
Discussão de caso 

Iremos comemorar o dia 
internacional das mulheres 
junto ao Apoio. 
As faltas devem ser 
devidamente comunicadas 
à coordenação e 
supervisão. 
Orientações acerca da 
planilha de monitoramento. 
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Mirts Lopes 
Mamedes 

Maria Ercília 
Marilene 

André Amaro 
 

Utensílios da cozinha foram 
adquiridos. 
Orientações acerca do 
administrativo. 
Dados encaminhamentos 
ao caso dos usuários 
abordados. 

 
09/03 

 
Assembleia 

Intensivo 
Cabo 

Jaílson, Welumma, 
Mamedes, Ranielle, 

Marina. 
 

Usuários:  
Antônio, Jorge, 

Djanílton, Nivaldo, 
Júlio, Damiana, 
Jonas, Renata, 
Janyson, Luna, 
Elaine, Gilberto, 

Wellington, Wesley, 
Gabriel, Misael e 

Jamerson. 
 

 

Solicitação de jogos de 
diversão na casa, por 
exemplo: sinuca, totó, 
dominó, bingo, baralho, 
quebra-cabeça, entre 
outros. 
Solicitação de mais 
ventiladores nos 
dormitórios e a 
instalação de um 
ventilador na sala. 
Solicitação de excursão 
para lugares turísticos. 
Reivindicação sobre o 
horário de fechamento 
da casa nos domingos. 
Solicitação de biscoitos 
para o lanche e não 
apenas bolachas 
salgadas. 
Solicitação de um 
aparelho de DVD. 

 
 

 

Serão avaliados em equipe 
os jogos que poderemos 
solicitar a executora do 
programa. 
 No momento dispomos de 
ventiladores suficientes que 
foram devidamente 
revisados e instalados. 
Já realizado pela equipe 
passeios na localidade, 
podendo tentar articulação 
com o município transporte 
coletivo para esta finalidade. 
. No momento, a equipe não 
avalia positivo alterar o 
horário de fechamento da 
casa no domingo. 
Já é ofertado biscoito doce 
nos lanches, o que não 
poderemos ofertar no 
momento é biscoito doce 
recheado.  
Não temos previsão de 
quando receberemos da 
executora outro DVD, visto 
que o último que tivemos foi 
quebrado rapidamente pela 
má utilização. 

09/03 
Reunião de 

Equipe 
Intensivo 

Cabo 

Suelen Lopes 
Marina Félix 
Jailson Filho 

Welluma 
Livramento 

Cristiane Maria 
Janair Araújo 

Jandilson 
Mirts Lopes 
Mamedes 

Maria Ercília 
Hana Lúcia 

Kátia Carnaúba 
Valdeci José 
André Amaro 

Informes; 
Ouvidoria; 
Cozinha; 
Termo de Refeição; 
Grupo Família; 
Relatório; 
Aluguel Social; 
Saúde; 
Plantão Noturno; 
 
 
 

Informes acerca das metas 
e indicadores do Serviço. 
Relato e reflexão acerca da 
ouvidoria. 
Reflexão com a equipe da 
cozinha acerca do 
posicionamento junto ao 
usuário. 
Diálogo acerca do grupo 
família e sua finalidade. 
Reflexão sobre a 
importância dos relatórios 
circunstanciados dos 
usuários. 
Retomada vagas para o 
Aluguel Social; 
Os encaminhamentos de 
saúde estão sendo 
acompanhados pela TQV. 

16/03 
Reunião de 

Equipe 
Intensivo 

Cabo 

Suelen Lopes 
Marina Félix 
Jailson Filho 
Wellumma 
Livramento 
Ana Paula 

Informes; 
Cozinha; 
Saúde; 
Plantão Noturno 
Discussão de caso 
 

Reflexão acerca da inserção 
sócio produtiva 
Apresentação do cardápio 
de Páscoa 
Relatadas pela TQV as 
dificuldades de articulações 
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a. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, EXECUTORAS E 
SECRETÁRIA) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 

REUNIÃO 
ENCAMINHAMENTOS 

03/03 

Reunião de 
monitoramento 

Núcleos, 
executora e 
secretária.  

Sede Dantas  

Coordenações 
Técnicas do Cabo e 

Jaboatão 
Angélica Brandão    

Relatório 2016; 
 
Necessidades das 
unidades: 
  
Segurança; 
Utensílios de cozinha; 
 
Departamento de 
pessoal;  

Termos um dia especifico 
para assinar o relatório; 
Será realizado em cada 
equipamento um 
levantamento das demandas 
para manutenção;  
Iremos fazer um 
levantamento de segurança 
nos equipamentos para 
colocação de cerca elétrica 
ou concertina e etc.; 
Enviar uma lista dos 
utensílios para troca; 

Ranielle 
Jandilson 

Mirts Lopes 
Mamedes 

Maria Ercília 
Marilene 

Kátia Carnaúba 

 
 

com a rede de saúde. 
Diálogo com o plantão 
noturno acerca da dinâmica 
da casa. 
Discutido caso, para 
possível inserção no 
Aluguel Social  

23/03 
Reunião de 

Equipe 
Intensivo 

Cabo 

Suelen Lopes 
Marina Félix 
Jailson Filho 
Wellumma 
Livramento 

Adroaldo (Apoio) 
Mirts Lopes 
Mamedes  

Maria Ercília 
Hanna Lúcia 

 

Informes 
Palestra sobre 
Redução de Danos 
Discussão de caso 
 

Reflexão sobre a 
importância da 
comunicação com a família. 
Relato sobre a reunião 
realizada com a 
comunidade. 
Palestra com o Educador 
Social do apoio Cabo 
Adroaldo, sobre Redução 
de Danos. 
Realizada discussões e 
orientações acerca dos 
encaminhamentos ofertados 
aos usuários. 

30/03 
Reunião de 

Equipe 
Intensivo 

Cabo 

Marina Félix 
Jailson Filho 
Wellumma 
Livramento 
Mirts Lopes 
Mamedes 

Cristiane Maria 
Valdeci José 
Janair Araújo 

Ranielle  
Jandilson 

Informes 
Adminisrativo 
Saúde 
Aluguel Social 
Dinâmica do Serviço 
Plantão Noturno 
Discussão de Caso 
 

Pagamentos dos feristas 
estão disponíveis. 
Orientações sobre a folha 
de ponto. 
A TQV traz dificuldades de 
articulação com a rede de 
saúde. 
Imóvel foi alugado para o 
usuário Jorge. 
Orientação acerca da 
dinâmica do Serviço. 
Reflexão e diálogo dos 
encaminhamentos acerca 
dos usuários abordados. 
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Iremos fazer um 
levantamento das diárias em 
aberta; 

31/03 
Reunião 

monitoramento 
de relatório  

Sede IEDES 
Jacqueline Oliveira  

Suelen Lopes  
Ana Campelo 

Relatório; 

Realizar releitura e ajuste do 
formato, fonte e ortografia; 
Unificar e encaminhar no 
prazo estabelecido;  

 

 

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 04 

REUNIÃO INTERSETORIAL 01 

ESTUDO DE CASO 28 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 00 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 00 

TOTAL 35 

 

 

 

 

 

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 08 11 15 05 00 00 39 

F 00 01 01 04 0 00 00 06 

TOTAL 00 09 12 19 05 00 00 45 

 

 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

COLEGIADO 02 01 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 04 
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TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

0 01 01 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

0 0 0 

 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 
 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 

 
Heterossexual 

37 

 
Homossexual 

06 

 
Bissexual 

02 

Não 
Informado 

00 

 
45 

Travesti 

03 

Transexual 

00 

 
03 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 

 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

04 

BRANCA 

07 

PARDA 

32 

AMARELA 

00 

INDÍGENA 

02 

45 

 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 28 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 01 

½ SALÁRIO MÍNIMO 02 

01 SALÁRIO MÍNIMO 04 

02 SALÁRIOS MÍNIMOS 03 

03 SALÁRIOS MÍNIMOS 02 

ACIMA DE 03 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

NÃO INFORMADO 05 

TOTAL 45 

 

TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 44 

ÁLCOOL 01 

MACONHA 00 

COCAÍNA 00 
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SOLVENTE 00 

TOTAL GERAL 45 

 

 

TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 25 

NÃO 17 

NÃO INFORMADO 03 

TOTAL GERAL 45 

 

 

 

 

 

 

TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 01 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 03 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO 02 

RELAÇÃO SEXUAL 02 

USO DE DROGAS 03 

CONCLUSÃO DO PIA 04 

TRANSFERÊNCIA 02 

TOTAL 17 

 

 

TABELA IX- ATENDIMENTOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 36 

NÃO 09 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 45 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 07 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 03 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 05 

TOTAL 15 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50hs 52hs 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 105 

GRUPO FAMÍLIA 04 04 
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o 

* 

 

 

 

 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 18 

CREAS 03 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO (TRANSFERÊNCIA) 02 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

OUTROS? 14 

TOTAL 36 

 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 01 

PSF/UBS 05 

CTA 00 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 18 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 00 

POLICLÍNICA 18 

HOSPITAL GERAL 27 

UPA 06 

OUTROS? 14 

TOTAL 89 

 
 
 
 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 306 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 354 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 83 

TOTAL 743 

AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 83 

VISITA DOMICILIAR 01 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO DE NOVOS USUÁRIOS 19 

SAÍDA TERAPÊUTICA 261 

ASSEMBLÉIA 02 

OUTROS/QUAL? 00 

TOTAL GERAL 366 
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INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS INCLUSÕES QUANT. 

TOTAL 

EDUCAÇÃO FORMAL 09 12 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 01 

TRABALHO FORMAL 00 01 

TRABALHO INFORMAL 21 25 

OUTROS? 00 06 

TOTAL: 30 45 

 

 

 

 

 

 

 

10. ALUGUEL SOCIAL-NÚCLEO CABO – MARÇO 2016 
 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL 
 

Modalidade teve atividades retomadas, dando inicio aos processos de inserções dos 

usuários sinalizados após discussão em reuniões técnicas, assim usuários JORGE 

FERREIRA e MISAEL ALVES estão sendo trabalhados com demandas sociais, familiares e 

econômicas para acompanhamento na modalidade. Demais usuários JOÃO PAULO e 

MARCOS CRISTINO foram sinalizados, porém técnicos de referência destacaram a 

necessidade de trabalhar eixos do PIA ainda na modalidade do Intensivo. 

Foram realizadas visitas domiciliares, articulação com proprietária de imóvel a ser 

alugado no bairro de Gaibú/Cabo de Santo Agostinho para usuário JORGE FERREIRA, além 

de identificação de equipamentos sociais e da saúde para com território onde usuário será 

inserido. 

Segue abaixo os eixos trabalhados conforme PIA dos usuários indicados: 

 

9.1. Família: 

DEMAIS POLÍTICASSETORIAIS QUANTIDADE 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 02 

INSS 01 

AGÊNCIA DO TRABALHO 00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

ONG 00 

OUTROS? 00 

TOTAL: 03 
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Considerando eixo preconizado pela Assistência Social, foram realizadas visitas domiciliares 

visando fortalecer vínculos familiares, além de apresentar proposta da modalidade, 

considerando o momento dos usuários em seguirem para meio sócio comunitário. Visitas 

foram realizadas em Bairro Novo/Olinda e Charneca/Cabo de Santo Agostinho. Familiares 

destacaram importância da nova moradia de ambos os usuários, reforçando o apoio 

necessário para momento atual de ambos os usuários. 

 

9.2. Saúde: 

Usuário MARCOS CRISTINO indicação futura encontra-se com demandas de saúde que 

precisam de esquema medicamentoso de modo sistemático, em estudo de caso equipe 

técnica destacou necessidade de monitoramento futuro atrelando inserção a continuidade de 

cuidados para com suas demandas de saúde. 

 

9.3. Inserção sócio produtiva: 

Usuários com indicações futuras e previstas para mês de Fevereiro seguem com inserção de 

modo informal no mercado de trabalho, entre tais: manobrista de estacionamento, venda de 

água mineral e artesanatos em via pública. Usuário JORGE FERREIRA apresenta 

qualificação de segurança, tendo inúmeras experiências registradas na Carteira de Trabalho, 

em atendimentos pontuais usuário trouxe como PIA a retomada das atividades de cunho 

formal. 

 

9.4. Cultura, esporte e lazer: 

Atividades realizadas que remetam bem estar seguem sob escolha dos usuários, como: praia, 

visita aos familiares, além de saídas com proposta de redução de danos. 

9.5. Educação: 

Dentre usuários indicados, apenas 01 está matriculado na rede de ensino municipal MISAEL 

ALVES estando inserido no EJA (Educação de Jovens e Adultos). 
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9.6. Assistência Social: 

Eixo segue sendo trabalhado, esclarecendo usuários quanto o viés dos direito sociais 

condicionados por meio das políticas sociais no nível municipal e estadual. Usuários 

indicados seguem orientados quanto BOLSA FAMÍLIA, estando alguns já inseridos e outros 

em processo de retirada. 

 

9.7. Avanços e desafios: 

Considerando o avanço da retomada das inserções, modalidade toma como desafio 

proporcionar aos usuários através de condição de habitabilidade continuidade do PIA, 

favorecendo o processo de autonomia diante condução de novos projetos atrelados a relação 

com uso. 

 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 
 
 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  00 00 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 00 00 

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SOCIOASSISTENCIAL Para os 10 Beneficiados 00 

 

USUÁRIO INSERIDO DESDE (MÊS/ANO) 
MOTIVO DE 
DESLIGAMENTO 

NO DE VISITAS 
REALIZADAS NO MÊS 

    

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ALUGUEL SOCIAL 

 

  Ações realizadas seguem baseadas no Termo de Referência do programa, levando em 

consideração a possibilidade da condução de novos projetos de vida em meio sócio 

comunitário. Vale destacar o momento dos usuários indicados, estando assim com 

perspectivas de recomeço na modalidade do aluguel social. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O mês de março trouxe à tona algumas reflexões sobre o Programa em meio à 

comunidade de Enseada dos Corais, uma vez que pudemos iniciar um diálogo sobre a 

importância do Atitude na localidade como um dispositivo ofertado a acolher usuários de 

crack do munícipio, com a proposta de cuidado e resgate do protagonismo de suas vidas. 

Pudemos ainda refletir e desmistificar o estigma e permeia o usuário de drogas acerca da 

violência, levando as pessoas a acreditarem na capacidade de mudança do outro. 

Dessa forma, deu-se início algumas estratégias discutidas em reunião de núcleo para 

que pudéssemos diluir qualquer mal - estar causados com algumas situações provocadas 

pelos usuários. O Atitude nas ruas se engajou junto ao Intensivo, caindo em campo para 

sensibilizar moradores e comerciantes, apresentando a proposta do Programa, bem como a 

importância deste para o munícipio como um todo.  

Durante o mês, também tivemos a oportunidade de comemoramos o dia Internacional 

das mulheres, realizando um belo café da manhã para funcionárias e usuárias do núcleo. 

Articulamos ainda junto a AMA (Associação Adonay) um dia de beleza para que as mulheres 

pudessem cuidar do visual com escovação de cabelos, sobrancelha, massagem terapêutica e 

manicure. Fato este que proporcionou os usuários uma forma de cuidado diferenciada, com o 

intuito de elevar autoestima. 

 

Suelen Lopes 

Coordenação Técnica 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente IEDES 
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11. ANEXOS 
 

GRUPO “CONHEÇA-SE” TÉCNICO SOCIAL EM PSICOLOGIA MAMEDES 

 
 
 

GRUPO “ASSISTÊNCIA E VOCÊ” – TÉCNICA SOCIAL EM SERVIÇO SOCIAL JANAIR 

 
 

CENTRO MARISTELA JUST 
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GRUPO “ASSISTÊNCIA E VOCÊ” – TÉCNICA SOCIAL EM SERVIÇO SOCIAL JANAIR 
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CAPACITAÇÃO SOBRE REDUÇÃO DE DANOS 

EDUCADOR SOCIAL DO APOIO CABO 

 
 

GRUPO FAMÍLIA 
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ATIVIDADES DE LAZER NA PRAIA 

 
 
 

ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO 

 
 

GRUPO “TROCANDO IDEIAS” – EDUCADOR SOCIAL 
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QUADRO DE CI´S (COMUNICAÇÃO INTERNA). – MARÇO/2016 (Acompanhamento) 
 

ITEM Nº DA CI DATA DESTINATÁRIO ASSUNTO SITUAÇÃO 

      

Nenhuma CI encaminhada no presente mês 
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