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CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO – NÚCLEO: Jaboatão                

 MÊS/ANO: NOVEMBRO/ 2015 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

 Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

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

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

profissional, qualificando o serviço ofertado.  

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

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

Telefones de contato: 3468-0058 / 989235524 

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

Executora: IEDES 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA PRISCILA CRISTINA LINHARES DE CARVALHO 

SUPERVISÃO  

TÉCNICO EM PSICOLOGIA CRISTINA CHAGAS PATRIOTA 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA DENISE DE FARO FERNANDES 

TÉCNICO EM SERVIÇO 

SOCIAL 
LAIS BATISTA BOTELHO 

TÉCNICO EM QUALIDADE 

DE VIDA 
ANTONIA EDISLANDIA DA SILVA 

CUIDADORES CRISTIANE LINS DE LIRA 

CUIDADORES IVANEIDE MARIA DOS SANTOS 
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EDUCADOR SOCIAL MARCIA MARIA DE OLIVEIRA 

EDUCADOR SOCIAL CRISTIANO JOSÉ DA SILVA 

EDUCADOR SOCIAL DAYANE PATRICIA BOYER OLIVEIRA DE MORAES 

EDUCADOR SOCIAL - 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO MAYARA SUELLE MARIA DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLAUDIA XAVIER DE OLIVEIRA BEZERRA 

AUXILIAR DE COZINHA MARIA JOSE DOS SANTOS DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLÁUDIA LIMA 

SERVIÇOS GERAIS LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS 

MOTORISTA ERIVAN LIRA DO NASCIMENTO 

MOTORISTA ERISVALDO MENDES 

VIGIA JOSÉ ALVES BARBOSA IRMAO 

VIGIA SILVIO GOMES DA SILVA 

VIGIA JADILSON RAMOS DE FREITAS 

VIGIA JONES GOVEIA 

4. PROGRAMA DE ATIVIDADES 
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4.1 GRUPO DESPERTAR  

Facilitadores: Denise de Faro Fernandes e Cristina Chagas 

Objetivo Geral: Trabalhar assuntos referentes ao cotidiano dos usuários neste 

equipamento, bem como trazer temáticas que sirvam para despertar os 

participantes para iniciar as atividades do dia. 

 

Data: 05/11/2015 

Facilitador: Denise de Faro Fernandes 
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Atividade Realizada: Este grupo foi realizado tendo por finalidade informar a 

mudança no cronograma do grupo família, passando assim para a terça pela 

manhã. Foi feito um trabalho de sensibilização com os participantes, tendo por 

objetivo fazê-los compreender a necessidade deste grupo, bem como 

compreender que é importante convidar os familiares para se envolverem mais 

nas atividades da casa. Foi informado que essa mudança é uma tentativa de 

atrair mais os familiares, tendo em vista que no domingo, dia do grupo, poucas 

famílias tem frequentado o serviço. Objetivo: Trabalhar a importância da 

temática família neste serviço.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Os usuários concordaram que é importante a família estar mais junto 

do serviço e se prontificaram a se engajar nesse movimento de prospecção.  

 

Data: 09/11/2015 

Facilitador: Cristina Chagas 

Objetivo: Favorecer um momento de escuta sobre as vivências do  final de 

semana, relacionadas às demandas  interacionais e atividades de rotina no 

espaço. 

Atividade Realizada: Foi feita uma roda de conversa, na qual foi pontuado 

inicialmente, que ainda temos visto desleixo dentro dos quartos, banheiros e no 

refeitório. Exibimos um vídeo de curta metragem, sobre a sensibilização da 

importância da ajuda mútua para a manutenção de um ambiente tranquilo para 

a convivência em grupo.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, pendrive e vídeo. 

Avaliação: Os usuários trouxeram algumas queixas de que nem todos os 

participam da limpeza do espaço, provocando tensões no relacionamento. 

Pontuamos a importância da auto avaliação em seu momento de vida e que cada 

um procure colaborar como puder e quiser. 

 

Data: 16/11/2015 

Facilitador: Denise de Faro Fernandes 
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Atividade realizada: neste encontro o objetivo foi conversar sobre o final de 

semana. Um a um, os usuários foram relatando suas atividades, tendo saído ou 

não do serviço. Aqueles que permaneceram nesta unidade puderam falar da 

visita de seus familiares, bem como das atividades realizadas no Intensivo. Ao 

final, foi realizada a distribuição dos voluntários para participarem do mutirão de 

limpeza do serviço. Esse mutirão ocorre nas segundas-feiras e faz-se necessário 

porque a auxiliar de serviços gerais trabalha apenas de segunda a sexta. Sendo 

assim no final de semana, a unidade não recebe a limpeza adequada, ficando 

um trabalho mais intenso para a segunda-feira. Por esse motivo os usuários se 

voluntariam para ajudá-la.   

Objetivo: Conversar sobre o final de semana e sobre o mutirão de  

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa  

Avaliação: os usuários, em sua maioria, se voluntariaram para ajudar na limpeza 

do espaço.  Alguns trouxeram o incomodo de não receber suas visitas.  

 

Data: 23-11-2015 

Facilitador: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: no despertar dessa data, foram abordados dois assuntos. 

Primeiro o uso de SPA na unidade (maconha) e em segundo o furto de um 

aparelho celular da unidade. Iniciamos a atividade conversando sobre o uso de 

maconha dentro do serviço. Foi pontuado que o uso de drogas não é visto pela 

equipe como certou ou errado, ressaltando que entendemos ser essa uma 

escolha de cada um. Todavia, dentro deste equipamento esse uso trona-se 

inadmissível e que aquele que quiser fazer uso de algum tipo de SPA deverá 

fazê-lo fora do espaço. Em segundo foi conversado sobre o furto de um dos 

celulares do serviço, no dia 22/11/2015. Foi pontuado que esse também era um 

ato inadmissível e que inclusive se poderia fazer um boletim de ocorrência sobre 

o fato. Por fim, foi questionado o propósito de estarem nesse espaço, já que esse 

deveria ser um espaço provocador de mudanças.  

Objetivo: Refletir com os usuários sobre o uso de SPA e furto no serviço  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa.  
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Avaliação: os participantes externaram surpresa com esses atos e verbalizaram 

que os responsáveis por essas situações são pessoas que não deveriam estar 

neste intensivo, porque estão demonstrando que não desejam trabalhar uma 

mudança em seu estilo de vida. Todos demonstraram estranheza com o fato 

acontecido.  

 

Data: 26-11-2015 

Facilitador: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Foi feita uma roda de conversa sobre a festividade da 

consciência negra em parceria com a equipe do Apoio Jaboatão. Os usuários 

fizeram uma avaliação da atividade, destacando os pontos fortes e os pontos de 

melhoria. Ao final, foi conversado sobre uso de maconha no espaço mais uma 

vez, pois foi encontrada uma “bituca” de maconha no banheiro feminino. As 

meninas informaram que provavelmente foi alguma usuária do Apoio, pois 

muitas usaram o banheiro feminino.  

Objetivo: Avaliar com os participantes sobre a festividade da consciência negra 

e sobre o uso de SPA na unidade.   

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes mais uma vez, demonstraram estranheza frente ao 

uso de SPA no serviço. A maioria revelou que adorou a festividade, mas que 

gostariam, de que, mais famílias tivessem vindo participar do evento.  

 

4.2 GRUPO DE USUÁRIOS DE REFERÊNCIA (UR’s)  

Facilitadores: Denise de Faro Fernandes, Cristina Chagas e Laís Botelho 

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

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

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

 

Data: 06/11/2015 

Facilitadora: Laís Botelho 

Atividade Realizada: roda de conversa sobre aspectos gerais do 

acompanhamento 
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Objetivo: reforçar regras e algumas condutas necessárias a permanência dos 

mesmos no espaço. Trabalhamos, ainda, a relação dos UR’s com o plantão 

noturno, esclarecendo sobre os benefícios de relações saudáveis (tanto entre 

eles, quanto com a equipe), baseadas no diálogo. Outras questões também 

foram abordadas, como a necessidade de preservação dos equipamentos 

eletrônicos, bom uso da TV, apresentação de notas fiscais quando trouxerem 

compras; foram pontuados, mais um vez, sobre a impossibilidade de celulares e 

uso ou porte de drogas no espaço. Retomamos a importância de cumprir as 

pactuações do PIA, finalizando com a necessidade de programar melhor os dias 

e horários de ligação.  

Ferramenta metodológica: roda de conversa 

Avaliação: os UR’s interagiram de forma satisfatória, questionando algumas 

regras, porém, de forma tranquila. Demonstraram compreensão diante do que 

foi explanado, contudo, em determinados momentos, alguns usuários 

apresentaram posturas irônicas.  

 

Data: 07/11/2015 

Facilitador: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Feita uma roda de conversa estimulando às falas e 

interações entre os participantes. 

 Objetivo: Reflexão sobre as regras de convivência com o grupo, principalmente 

por termos pessoas novatas, evidenciando a necessidade e importância do auto 

cuidado, com o espaço e com os objetos de uso coletivo. Foram informados 

sobre o horário da Técnica de Referência e os temas dos grupos que serão 

trabalhados durante o presente mês, deixando-os cientes que poderão dar 

sugestões. 

Ferramenta metodológica: Roda de conversa 

Avaliação: Os participantes novatos fizeram algumas perguntas sobre o 

funcionamento do espaço, os quais foram devidamente esclarecidos, os demias 

se mantiveram atentos e interessados pelos assuntos expostos. 

 

Data: 16-11-2015 
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Facilitador: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Nesse encontro foi conversado com os usuários sobre o 

planejamento do PIA, destacando que se fazia necessário um maior 

engajamento para cumprir com o que estabelecem como metas e objetivos, pois 

muitas articulações estão sendo descumpridas. Também foi realizada uma 

conversa sobre a necessidade da técnica de referente em se ausentar do serviço 

por alguns dias, por motivos pessoais.  Foi pontuado que a equipe técnica estaria 

a par do planejamento de cada usuário e que inclusive, faria as intervenções 

necessárias na ausência da TR.  

Objetivo: Conversar com os usuários de referência sobre o PIA e sobre a 

ausência temporária da TR  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: os usuários demonstraram preocupação com a ausência temporária 

da TR, por temerem que seus acordos e planejamentos não pudessem ser 

realizados, já que a técnica estaria fora do Intensivo. Todavia, foi pontuado que, 

as demais Técnicas do serviço iriam manter o planejamento individual e que 

somente aqueles que descumprissem com o pactuado é que poderiam ter uma 

suspensão em seus projetos.   

 

Data: 16/11/2015 

Facilitadora: Laís Botelho 

Atividade Realizada: roda de conversa sobre a importância de cumprir os 

planejamentos. 

Objetivo: promover reflexão sobre a formulação de planejamentos coerentes, 

com cumprimento de metas e buscando atingir de forma saudável os objetivos 

planejados; conversar sobre o sentimento da equipe diante dos frequentes 

episódios de descumprimento do PIA.  

Avaliação: os UR’s trouxeram situações que representam risco a manutenção 

do PIA. Neste sentido, pontuamos a importância de relações mais transparentes 

com a equipe como estratégia de fortalecimento do acompanhamento.  

 

Data: 19/11/2015 
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Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade Realizada: Foi feita uma roda de conversa, onde os usuários 

trouxeram queixas quanto à falta de colaboração dos demais usuários na rotina 

de limpeza da casa; foi enfatizada a quebra nos planejamentos e a 

responsabilidade diante do fato. Houve queixas também sobre o horário de 

abertura da casa pela manhã. 

Objetivo: Favorecer uma escuta sobre a demanda individual na relação com o 

coletivo; reflexão sobre as regras de convivência; colaboração com a 

higienização do espaço; descumprimento do planejamento e horário da abertura 

do espaço pela manhã. 

Avaliação: Os participantes mostraram algumas indagações e críticas sobre a 

dinâmica do espaço, sendo refletido sobre as razões pelas quais existem as 

regras, pois servem para facilitar a convivência e o bem-estar de todos. Em 

seguida, foi pontuada a importância da prática do diálogo para favorecer 

melhores condições no processo de mudança. 

 

4.3 GRUPO FAMÍLIA 

Facilitadoras: Cristina Chagas e Denise de Faro Fernandes  

 

Data: 12-11-2015 

Facilitador: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: nesse grupo, foi feita uma apresentação em PowerPoint 

sobre conceito e tipos de família. Dando sequencia foi trazido o conceito de 

família dentro da CF/88. Após essa explanação, foi aplicada uma dinâmica de 

grupo intitulada “Família Ideal X Família Real”. A dinâmica consistia em que cada 

participante refletisse inicialmente sobre quem era sua família. A partir de então 

que pensasse como a mesma se apresenta na realidade e como gostariam que 

fosse e se comportassem em relação a eles. Com essa dinâmica é possível 

visualizar o desejo e a fantasia dos usuários sobre seus entes.   

Objetivo: Refletir sobre o conceito de família  

Ferramentas metodológicas: Apresentação em PowerPoint e dinâmica de 

grupo 
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Avaliação: Não houve participação de familiares nesse encontro.  

 

Data: 26/11/2015 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Justificativa: Não foi realizado o grupo nesta data, porque o mesmo foi 

antecipado, com o momento de integração da família e usuários, durante a festa 

para a comemoração da Consciência Negra no dia anterior. 

 

4.4 GRUPO CIDADANIA 

Objetivo Geral: trabalhar temas que abordem os  valores sociais que 

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

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

na formação do processo de autonomia dos usuários.  

Facilitadora: Laís Botelho 

 

Data: 09/11/2015 

Atividade realizada: apresentação da cartilha “Som Sim, Barulho Não” do 

MPPE e roda de conversa 

Objetivo: promover reflexão sobre o tema “Poluição Sonora” e apresentar as 

principais legislações que versam sobre o tema, bem como algumas campanhas 

educativas. 

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

Avaliação: os usuários participaram ativamente, realizando questionamentos e 

contribuindo com suas experiências individuais. Realizaram analogias com 

algumas situações vivenciadas no centro de forma bem humorada, porém, 

bastante pertinente.  

 

Data: 16/11/2015 

Atividade Realizada: exibição dos vídeos:  “Vista minha pele” (curta-metragem), 

“Dia 20/11- dia nacional da consciência negra” e leitura do texto “Crime de 

Racismo X Injúria Racial”  

http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: trabalhar o tema “Racismo e Descriminação Racial no Brasil”  

Ferramentas metodológicas: TV, texto e roda de conversa 

Avaliação: grupo bastante produtivo, haja vista a intensa participação dos UR’S. 

na ocasião, fomentaram o debate trazendo questionamentos sobre temas 

polêmicos, a exemplo do sistema de cotas, e relatando situações de preconceito 

vivenciadas pelos mesmos. Portanto, avalia-se que o grupo conseguiu refletir 

satisfatoriamente sobre o tema proposto.  

 

Data: 24/11/2015 

Atividade Realizada: leitura do cordel Maria da Penha; apresentação dos 

vídeos: “Campanha Mulheres e Direitos”, da ONU e UNICEF, “Hoje recebi 

flores”, e “Lei Maria da Penha em cordel”. 

Objetivo: trabalhar o tema desigualdade e violência de gênero. Estimular 

reflexão sobre o machismo. Apresentação dos serviços da rede socioassistencial 

que trabalham com a temática.  

Ferramentas metodológicas: TV, cordel e textos informativos.  

Avaliação: os usuários trouxeram suas opiniões sobre as relações de gênero, 

com alguns discursos machistas, que ensejaram reflexões importantes sobre 

preconceito e tipos de violência contra as mulheres.  

Data: 30/11/2015 

Justificativa: o grupo não foi realizado em decorrência das atividades do 

Novembro Azul.  

 

4.5 GRUPO EXPRESSÃO 

 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Objetivo geral: Trabalhar o repensar sobre valores, significados, importância do 

planejamento, resgates e sobre o processo de cuidado como um todo; incluindo 

as relações familiares, sociais e produtivas. 

 

Data: 04/11/2015 
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Atividade realizada: Utilizamos um vídeo denominado, “Acorda Raimundo, 

acorda”, no qual demonstrou a inversão de papéis do homem e da mulher, 

posturas, conceitos e preconceitos. Pedimos que falassem do sentimento e a 

percepção do gênero masculino.   

 Objetivo: Dentro da temática, Novembro Azul, que favorece um olhar de 

cuidado com o gênero masculino, trabalhamos a auto-percepção do que  “é ser 

homem” na relação consigo e com o outro.  

Ferramentas metodológicas: Tv, vídeo e pendrive. 

 Avaliação: Os participantes denotaram envolvimento, trazendo algumas 

identificações com posturas culturalmente chamadas  machistas e de 

desrespeito com a mulher; reconhecimento de que a intolerância e a 

desigualdade ainda existe no nosso cotidiano. Grupo participativo e motivado. 

 

 

Data: 12/11/2015 

Atividade realizada: Realizada a exibição de um curta metragem sobre a 

história do poeta chamado Gentileza e sua proposta de vida. Em seguida, 

mostramos uma música de Marisa Monte, dentro deste tema. Para finalizar, os 

participantes construíram um cartaz escritos gestos de gentileza para ser 

exposto na área de convivência.  

Objetivo: Foi trabalhada a temática: Dia Mundial dos Atos de Gentileza; visando 

a sensibilização e reflexão sobre a importância e significado das atitudes gentis 

entre as pessoas. 

Ferramentas metodológicas: Tv, pendrive, cartolina e lápis hidrocor. 

Avaliação: Alguns usuários se colocaram trazendo situações de intolerância 

entre as pessoas no meio social, como também dentro deste espaço de 

convivência. Foi  

sugerido que, se cada um fizer sua colaboração com pequenos gestos de 

gentileza, com certeza tornará a convivência  mais agradável.  

 

Data: 19/11/2015 
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Atividade realizada: Exibimos um filme chamado: “Qual é a minha cor”. Foi feita 

inicialmente uma pergunta sobre a identificação da própria cor, favorecendo uma 

ampla discussão bastante positiva entre os participantes. 

Objetivo: Trabalhada a temática, Consciência Negra, em evidência durante o 

presente mês; favorecendo no grupo a reflexão sobre o reconhecimento da 

própria cor, vivências e histórias de cada um nas relações sociais. 

Ferramentas metodológicas: TV, Vídeo e roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários interagiram com motivação, trazendo experiências de 

terem sido vítimas de preconceitos devido à cor da pele, evidenciando uma 

percepção coerente dentro do tema e o desejo de mudança. 

 

 

 

 

Data: 24/11/2015 

Atividade realizada: Inicialmente foram exibidos filmes de curta metragem, os 

quais retratavam situações de Violência  sofrida pelas mulheres; o envolvimento 

da Justiça e as  relações conjugais.  

Objetivo: Reflexão sobre à  comemoração do dia vinte e cinco de novembro, 

onde será lembrado o “Dia Internacional da Não Violência à Mulher”.  

Ferramentas metodológicas: TV, pendrive e vídeo. 

Avaliação: Os usuários se mostraram mobilizados com o tema, trazendo 

episódios pessoais e na família; suas opiniões sobre a questão da punição que 

deveria haver para ambos os sexos, dentre outros aspectos do cotidiano. 

 

4.6 GRUPO PREVENÇÃO DE RECAÍDAS 

Facilitadora: DENISE DE FARO FERNANDES 

Objetivo Geral: Provocar e sensibilizar os usuários sobre a importância de 

trabalhar e adotar estratégias de prevenção de recaída, objetivando evitar lapsos 

ou recaídas 

 

Data: 06/11/2015 
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Atividade realizada: Não houve encontro nesta data porque foi realizada a 

desratização do serviço.   

 

Data: 13/11/2015 

Atividade realizada: Nesse grupo foi iniciado o manual de prevenção de 

recaídas de Paulo knapp. Foi apresentado aos usuários o manual e o objetivo 

do mesmo. Os usuários ficaram curiosos em ver o manual e por isso o mesmo 

foi passado de mão em mão.  

Objetivo: Apresentar o manual de prevenção de recaídas   

Ferramentas metodológicas: Apresentação em PowerPoint e roda de conversa  

Avaliação: os participantes gostaram de folhear o manual e ficaram 

interessados em iniciar as tarefas propostas pelo autor. 

 

Data: 27/11/2015 

Atividade realizada: Apresentação em PowerPoint sobre a continuidade do 

manual de prevenção de recaídas. Conversamos sobre situação de riscos e 

como é importante aprender a reconhecê-las e traçar estratégias de 

enfrentamento para dribla-las. Em seguida iniciamos a primeira tarefa proposta 

pelo autor. A escala de motivação para mudança. Nesse exercício o participante 

deverá aferir seu grau de motivação, em uma escala de 0-10 para mudar seu 

comportamento de adicto. O interessante que refletissem realmente sobre essa 

motivação.  

Objetivo: Refletir sobre situações de risco e estratégias de enfrentamento. 

Iniciar as atividades propostas pelo autor.  

Ferramentas metodológicas: Data show e roda de conversa.   

Avaliação: os usuários gostariam de iniciar as tarefas por ser algo mais prático, 

saindo assim um pouco do teórico. 

 

4.7 GRUPO QUALIDADE DE VIDA 

Facilitadora: Antônia Silva 
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Objetivo: Estimular os participantes a reflexão a cerca da qualidade e estilo de 

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

da saúde e a prevenção de doenças / agravos. 

Data: 03/11/15 

Tema: Abertura do Novembro Azul. 

Atividade realizada: Foram prestadas informações e esclarecimentos sobre a 

finalidade da campanha Novembro Azul e como ela surgiu, destacando a 

importância do exame para a prevenção do Câncer de Próstata aliado ao auto 

cuidado. 

Objetivo: Trabalhar a conscientização dos usuários através dos exames 

preventivos, para prevenção do câncer de próstata. 

Ferramentas metodológicas: Computador, data show, som e roda de 

conversa. Com a exibição de um vídeo explorando o tema de como surgiu o 

novembro azul, visando dirimir o preconceito do exame de prevenção, com 

esclarecimentos e informações sobre a prevenção e o tratamento do câncer de 

próstata. 

Avaliação: O grupo foi bem participativo, demonstrando conhecimento sobre o 

tema discutido. Alguns relataram que tem familiares com esse tipo de câncer, e 

por isso fazem esses exames todo ano. E que eles incentivam seus familiares a 

procurar o médico. Foram orientados sobre o câncer e onde procurarem 

avaliação médica. Ficou assimilado pelo grupo que a prevenção é o melhor 

cuidado. 

Data:10/11/15 

Tema: Cuidados e prevenção de doenças no homem, dando continuidade ao 

tema anterior visando os cuidados da saúde através da prevenção. Falamos 

sobre o que é HIV? 
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Atividade realizada: Apresentação do vídeo: “O lado positivo de Fabricio.” 

Trabalhou a conscientização e os cuidados de saúde e os métodos de prevenção 

dessa doença. Trabalhado também o preconceito. 

Objetivo: Refletir sobre os cuidados de saúde, principalmente com o uso de 

camisinha e a importância da mesma na prevenção dessa e outras doenças. 

Ferramentas metodológicas: usado computador, data show, mostrado um 

vídeo sobre um jovem infectado pelo Vírus HIV. Realizado um debate através de 

uma roda de conversa entre os participantes do grupo. 

Avaliação: Os usuários trouxeram na discussão, falas construtivas e que se 

conscientizaram dos riscos que correm quando não usam o preservativo, e que 

o problema vem depois no outro dia, tendo como consequência o medo de ter 

contraído a doença e de fazer o exame de sangue. Eles relataram que é 

importante prevenção sempre, mas que as vezes não dá ou não possuem o 

preservativo. Foi mostrada a atuação do vírus no organismo, como ele se 

desenvolve e as formas de tratamento e cuidados. 

4.8 OFICINA DE CAPOEIRA 

Facilitadora: Márcia Maria de Oliveira 

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

seus conhecimentos teóricos e práticos resgatando a auto-estima dos participantes, 

divulgando nossa cultura na intenção de formar multiplicadores da arte desenvolvida. 

Data: 04/11/15 

Atividade Realizada: vídeo documentário (abolição da escravatura). 

Objetivo: compreender o significado da Consciência Negra. 

Ferramenta Metodológica: aparelho de multimídia e roda de conversa. 

Avaliação: houve pouca interação, porém participação foi efetiva pois não tinha total 

conhecimento do conteúdo apresentado. 

Data: 10/11/15 

Atividade Realizada: alongamento, práticas da capoeira Angola  

http://www.institutoensinar.org/


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

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

www.institutoensinar.org 

Objetivo: desenvolver a coordenação motora e preparar o corpo para as atividades 

físicas da capoeira. 

Ferramenta Metodológica: som, multimídia e roda de conversa. 

Avaliação: pelo grande grupo ser novato e iniciante, percebeu-se dificuldades na 

coordenação motora, sendo o primeiro contato com a arte da Capoeira. 

Data: 16/11/15 

Atividade Realizada: documentário Ubutu  

Objetivo: trabalhar o respeito ao próximo 

Ferramenta Metodológica: som, multimídia e roda de conversa. 

Avaliação: o grupo trouxe a reflexão da gentileza e de como é importante para o espaço 

coletivo. 

Data: 18/11/15 

Atividade Realizada: prática de exercícios de alongamento e aulas práticas de 

Capoeira da Angola. 

Objetivo: conhecer e valorizar a prática dos alongamentos aplicados à Capoeira da 

Angola 

Ferramenta Metodológica: Som e Timbau. 

Avaliação: percebi que alguns não entendiam qual era a função do alongamento para 

o corpo. A roda de conversa trouxe grandes esclarecimentos para os participantes, 

motivando-os a valorizar os exercícios de alongamento antes da prática da capoeira. 

Data: 24/11/15 

Atividade Realizada: prática de exercícios de alongamento. 

Objetivo: trabalhar o corpo com exercícios localizados 

Ferramenta Metodológica: roda de conversa. 

Avaliação: com a roda de conversa os participantes puderam esclarecer e falar sobre 

a desmotivação para atividade, pois muitos não tinham interesses em praticar o 

alongamento. 

Data: 25/11/15 
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Atividade Realizada: encerramento da culminância da Consciência Negra. 

Objetivo: encerrar as atividades do mês com atividades lúdicas.  

Ferramenta metodológica: berimbau, timbau, instrumentos de percussão, aparelho de 

som. 

Avaliação: momento de interação entre o núcleo Jaboatão, usuários, familiares e 

equipe, onde todos participaram de maneira efetivas. 

Data: 26/11/15 

Atividade Realizada: aulas práticas de Capoeira da Angola. 

Objetivo: conhecer e praticar à Capoeira da Angola 

Ferramenta Metodológica: Som, multimídia e roda de conversa. 

Avaliação: um número reduzido de participantes, pois o grande grupo não demonstrou 

interesse, mesmo havendo um momento de mobilização e motivação para tal atividade. 

Data: 30/11/15 

Não foi possível realizar a atividade de Capoeira, pois houve o evento do Novembro 

Azul. 

4.9 OFICINA: CINE ATITUDE  

Facilitadores: Cristiane Lins 

Objetivo Geral: Este grupo pretende trabalhar a partir da exibição de vídeos temas da 

atualidade, utilizando o filme como ferramenta para reflexões e provocando 

questionamentos e debates de diversos temas de cunho humanista e social. 

 

Data: 21/11 

Atividade realizada: exibição de filme (Os Trapalhões) 

Objetivo: proporcionar um momento entretenimento aos usuários, focando no bem 

estar físico e emocional. 

Ferramentas Metodológicas: data show, computador, aparelho de som, lanche 

(pipoca). 

 

 

4.10 OFICINA DE ESPORTE E LAZER  

Facilitador: Cristiano Silva 
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Objetivo Geral: Estimular a atividade Física e esportiva aproveitando as 

potencialidades já existentes nos participantes do grupo e utilizando o ambiente da praia 

para a execução das atividades. 

 

Data: 27/11 

Atividade realizada: atividades lúdicas com: jogos, caminhadas. 

Objetivo: facilitar aos usuários momentos lúdicos para brincar, conversa e correr. 

Ferramentas metodológicas: apito, cones, água e cartões. 

Avaliação: Os participantes gostaram da atividade e se divertiram muito e colocaram 

que esse momento foi bem prazeroso. 

 

 

4. 11 OFICINA DE PERCUSSÃO 

Facilitador: Cristiano Silva 

Objetivo Geral: Transmitir aos participantes o conhecimento da linguagem percussiva, 

buscando motivar o sentimento de identidade cultural, contribuindo assim para 

promover o respeito á diversidade e singularidade humana. 

 

Data: 03/11 

Atividade realizada: Ensaio do grupo de percussão. 

Ferramentas metodológicas: Os instrumentos da percussão, roda de conversa e 

técnica de dinâmica de grupo. 

Avaliação: Os participantes gostaram da atividade e se divertiram em aprender um 

pouco mais sobre os ritmos dos instrumentos. A técnica de dinâmica de grupo utilizada 

promoveu um melhor entrosamento. 

 

Data: 05/11 

Atividade realizada: foi explanado sobre o Dia 20 de Novembro que é comemorado o 

Dia da Consciência Negra e pensado no que seria apresentado para o dia. Realizado 

troca de sugestões entre os usuários sobre o que poderíamos tocar, chegando à 

conclusão de uma mistura de músicas utilizando-se os instrumentos. 

Ferramentas metodológicas: O instrumento da percussão Roda de conversa e 

dinâmica de grupo. 

Avaliação: foi bastante construtivo, principalmente pelo fato dos próprios usuários 

terem criado os toques, tanto com contribuições individuais quanto em conjunto. 
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Data: 17/11 

Atividade realizada: Momento lúdico de trocas de ideias de toques do que íamos criar 

de toque neste dia. 

Ferramentas metodológicas: O instrumento de percussão, roda de conversa e 

Técnicas de dinâmica de grupo. 

Avaliação: Na verdade nas oficinas de Percussão tudo que e criado pelo os usuários e 

bom, pois eles se sentem criadores de ideias.  

 

Data: 19/11 

Atividade realizada: Foram mostrados alguns vídeos relacionados à Consciência 

Negra que nesses vídeos falava das Danças, Comidas, Religiões entre outros 

subtemas. Esse vídeo falava claramente da Resistência negra, da Escravidão e sobre 

o Preconceito. 

Ferramentas metodológicas: roda de conversa, TV, Xerox, fita adesiva, técnica de 

dinâmica de grupo, músicas, vídeos e cartazes. 

Avaliação: Os participantes gostaram da atividade, se divertiram muito verbalizando 

que esse momento além de motivador prazeroso, pois o conteúdo foi novo. 

 

Data: 23/11 

Atividade realizada: conclusão das músicas que iremos apresentar no dia 25/11 na 

culminância do Intensivo. 

Ferramentas metodológicas: O instrumento da percussão Roda de conversa e 

dinâmica de grupo. 

Avaliação: A oficina foi bem produtiva e cansativa ao mesmo tempo para o usuário, 

pois nos fizermos todos os ajustes nos toques. 

 

 

4.12 OFICINA COMISSÕES 

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

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

serviço. 

 

Data: 25/11/2015 
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Atividade realizada: Reunimos todos os usuários, para dividir tarefas 

espontaneamente na casa. Refletimos a importância de ter uma casa limpa e 

organizada. 

Objetivo: Refletir a importância para o bem-estar coletivo, como também para prevenir 

as doenças provenientes dos insetos que se aproveitam dos ambientes domésticos 

sujos ou com armazenamento de alimentos em local inadequado. 

Ferramentas metodológicas: roda de conversa. 

Avaliação: a resistência de alguns do grupo permanece, o que foi reforçado a 

importância a importância das comissões na garantia de uma melhor qualidade de vida 

dentro e fora do espaço, assim como a participação de todos. 

 

Data: 27/11 

Facilitadora: Cristiane Lins 

Objetivo: construir materiais para ornamentação do Espaço 

Ferramentas Metodológicas: gliter, cola, tesoura e papel 40 kg 

Avaliação: houve uma grande interação e participação dos usuários para construção 

de materiais que foram utilizados na ornamentação da comemoração do “Novembro 

Azul”. 

 

Data: 30/11 

Facilitadora: Cristiane Lins 

Objetivo: promover saúde, instruir contra a prevenção do câncer de próstata 

melhorias e qualidades de vida e elevação da auto estima. 

Ferramentas Metodológicas: data show, preservativos, material informativo de saúde, 

som, roda de dialogo e corte de Cabelo. 

Avaliação: percebeu-se, a princípio, um pouco receio referente ao assunto, mas 

no decorrer da apresentação houve a possibilidade da quebra de “tabu” em 

relação ao exame de próstata, foram retiradas dúvidas e trabalhado os 

preconceitos. No momento, também, comemorou-se os aniversariantes do mês, 

sendo oferecido o corte de cabelo, o que elevou a auto estima e para encerrar 

foi realizado o sorteio de brindes. 
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Oficina: CULINÁRIA 

Facilitadora: Patrícia Barkokébas 

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

partir dos conhecimentos adquiridos durante as oficinas de culinária. 

Data: 04/11/15 

Atividade realizada. Cupcakes (massa, recheio e decoração) 

Ferramentas metodológicas: leitura da receita, demonstração de como pode ser feito, 

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

Avaliação: uma participação bem positiva, com todos bem empenhados em aprender 

e dedicados no preparo. 

Data: 18/11/15 

Atividade realizada. Torta de cenoura, frango e ricota (preparo da massa, recheio e 

decoração) 

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

deve ser feito, e acompanhamento do preparo, utilização de utensílios e ingredientes 

culinários. 

Avaliação: ótima participação de todos, atentos e empenhados. 

Data: 25/11/15 

Atividade realizada. : bobo de peixe, cocada, cuscuz de tapioca e acarajé. 

Ferramentas metodológicas: leitura da receita, demonstração de como deve ser 

preparado, e acompanhamento da execução da receita. Utilizado utensílios e 

ingredientes culinários. 

Avaliação: uma boa participação de todos, bem interessados em aprender e 

empenhados no preparo das receitas. 

 

GRUPOS REALIZADOS QUANTITATIVO MENSAL 

GRUPO DESPERTAR 05 

GRUPO DE UR´S 05 

GRUPO FAMÍLIA 01 

GRUPO CIDADANIA 03 

GRUPO EXPRESSÃO 04 

GRUPO PREVENÇÃO DE RECAIDAS 02 

GRUPO QUALIDADE DE VIDA 02 
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Total de Grupos 22 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal  

Capoeira  7h  

Cine Atitude 3h 

Percussão 20h 

Culinária 9h 

Esporte e lazer 5h 

Comissão  3h 

Total de oficinas 47h 

 

6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO 

DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

         6.1. Família  

Tivemos como novidade no presente mês, a realização de um evento 

cultural, com a temática “Consciência Negra”. Para o qual houve a mobilização 

de todos os funcionários e usuários no decorrer do mês. Realizadas ligações 

telefônicas para os familiares convidando para este momento de integração 

dentro do Programa. Tivemos apresentações do grupo de percussão, danças  e 

comidas típicas dentro do tema. Houve a participação de funcionários e usuários 

do Apoio Jaboatão, favorecendo um clima de descontração, integração e bem-

estar de todos.   

Continuamos com o trabalho de sensibilização sobre a importância da 

presença familiar no processo de cuidado de seu usuário. Realizando contatos 

telefônicos e durante os dias de visita, visando o acompanhamento em consultas 

médicas, dentre outras necessidades, dentro dos planejamentos individuais. 

Durante este mês, tivemos atendimentos direcionados à articulação de saídas 

para os usuários visando o contato familiar, favorecendo assim a reaproximação 

gradativa dos mesmos.  

6.2. Saúde  

 Tivemos como acréscimo, durante os planejamentos dos usuários 

acompanhados, o caso de uma usuária, a qual iniciou um acompanhamento pelo 

CISAM, (Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros), para receber o 
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anticonceptivo IMPLANON, que será implantado na subderme; a mesma 

também faz tratamento para DST. Os demais usuários continuam contando com 

a rede de saúde do município para marcação de médico clínico, ortopedista e 

oftalmologista e UPA, (Policlínica Carneiro Lins, Posto Galba Matos, Centro de 

Testagem e Aconselhamento, Centro de Atenção Psicossocial em álcool e 

outras drogas). 

Através de parceria com a Faculdade Guararapes um de nossos usuários 

conseguiu iniciar psicoterapia na clinica escola desta instituição.  

Foi feito um encaminhamento ao CAPS ad, de Piedade, cujo usuário já 

iniciou o acompanhamento.  

6.3. Inserção Sócio-Produtiva  

Tivemos a inserção de cinco usuários no mercado de trabalho informal, 

um como pintor de parede, motorista de taxi, mecânico de motos, flanelinha e 

ajudante de cozinha em bar na praia. Os demais mantêm-se no serviço informal 

com artesanatos e como flanelinhas. Esse último ofício é geralmente executado 

nos finais de semana, por apresentar maior quantitativo de automóveis nas vias 

públicas.  

Ressalta-se que um dos usuários que está trabalhando como autônomo, 

fabricando e vendendo seus artesanatos (quadros e origami), nos finais de 

semana, recebeu a proposta de trabalhar em um bar na praia de Piedade nos 

sábados e domingos como garçom, tendo iniciado atividade dia 28/11/2015.  

Um dos artesãos continua vendendo as maquetes de casas, e o outro na 

venda de pipas na orla de Candeias e Boa Viagem. Um usuário permanece na 

função de diarista, informalmente, em um lava jato no bairro de Candeias.  

6.4. Cultura, esporte e lazer  

Não houve encaminhamentos neste eixo. 

6.5. Educação  

Há usuários com planejamento em se inserirem na Educação Formal de 

Ensino, porém, estão aguardando o encerramento do ano letivo, para poder 

realizar as matrículas a partir do próximo ano, inclusive o que concluiu o 

Programa Paulo Freire.  
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6.6. Assistência Social  

Importante frisar que, neste período, dois de nossos usuários se 

inscreveram no Programa Bolsa Família, em parceria com o CRAS Praias e 

aguardam liberação do beneficio.  

Ainda nesse período, dois usuários conseguiram retirar o documento de 

identidade (2ª e 3ª via); um deles se dirigiu até a casa da cidadania do Recife e 

o outro retirou o RG no Expresso Cidadão do Shopping Rio Mar. Um usuário 

conseguiu resgatar sua certidão de nascimento, também na Casa da Cidadania. 

Em relação à reservista um usuário deu entrada neste documento e aguarda 

liberação do mesmo e outro conseguiu um documento de isenção de alistamento 

militar por ser portador de deficiência física.  

Vale salientar que conseguimos agendar uma perícia do INSS para uma 

de nossas usuárias que possui dificuldade e limitação de locomoção para inicio 

de 2016 (04/03/16).    

Foi realizado contato telefônico com o cartório civil da encruzilhada a 

respeito de uma busca ativa de uma certidão de nascimento de um usuário e nos 

foi dado o prazo de 20 dias para a finalização desse processo, tendo assim a 

necessidade de entrar novamente em contato com esse serviço em dezembro. 

Também foi feito um boletim de ocorrência online de um usuário que teve o 

documento de identidade extraviado.  

6.7. Avanços e desafios  

Frisamos que neste mês de novembro tivemos como destaque a 

festividade da consciência negra, onde familiares, funcionários e usuários 

puderam usufruir de um momento juntos.   

Em relação às dificuldades enfrentadas, continuamos com algumas já 

anteriomente citadas em outros relatórios. Dificuldades estas que se referem à 

falta de material de expediente (papel ofício, caneta esferográfica, lápis grafite e 

etc), bem como questões pertinentes a própria estrutura da unidade (banheiros 

com vazamentos e entupimentos, interruptores de luz sem funcionamento, 

ventiladores quebrados, inexistência de campanhia na unidade, telefones 

celulares sem crédito e etc).  
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Associado a essas dificuldades, temos a insatisfação dos funcionários 

frente ao atraso salarial. Ocorre que, neste mês, além do atraso já previsto, 

contamos também com a discrepância na data de pagamento, onde alguns 

funcionários receberam seus salários no dia 26/11/15, enquanto outros ficaram 

com a probabildiade para o início de dezembro. Esse fato gerou desconforto na 

equipe e vale frisar que fere o princípio da isonomia, garantido na CF/88, onde 

lê-se no Art. 5°  “... Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes”. Por fim, versamos que, enquanto equipe, 

esperamos que essa situação seja, de imediato, solucionada. 

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 Durante o mês de novembro, com o objetivo de dar continuidade às ações de 

gestão da equipe, foram realizadas reuniões de junto à supervisão do equipamento, à 

Secretaria Executiva, participação em colegiados, reunião de matriciamento em rede, 

reuniões técnicas gerais, reuniões de turno e reuniões individuais de avaliação da 

equipe.  

 Diante dos problemas enfrentados em relação ao atraso dos proventos dos 

trabalhadores do Programa, em decorrência da atual crise econômica e financeira que 

atinge todo o pais e consequentemente o Estado de Pernambuco, a gestão da equipe 

se dedicou também em buscar estratégias de cuidado junto à Executora e Secretaria 

Executiva na tentativa de fomentar maior aparato para as equipes nestes momentos 

difíceis, buscando ainda agilização e transparência em relação aos repasses financeiros 

para o pagamento dos salários dos profissionais. 

 Como mencionado no relatório do mês anterior, após a solicitação de demissão 

da Supervisora Marcia por motivos pessoais, foi realizado no corrente mês processo 

seletivo para contratação de uma nova Supervisão. E é com grande felicidade que 

recebemos a nova Supervisora Jeane Toneo, que antes compunha a equipe do Apoio 

Jaboatão como Técnica Social e chegou para somar junto à equipe do Intensivo 

Jaboatão. 

 Com a saída de Rafael West da Superintendência de apoio à usuários de drogas 

e seus familiares da SDSCJ, a convite de trabalho da SENAD, Malu Freire é convidada 
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pela Secretaria para assumir o cargo a partir do mês de Dezembro de 2015. A partir 

disto, o Núcleo Gestor de Jaboatão sofre modificações, visto que a Coordenação 

Técnica do centro foi convidada para assumir o cargo de Coordenadora de Técnica de 

Gestão junto a SDSCJ-SEPOD. Diante do exposto venho parabenizar Malu Freire pela 

merecida ascensão profissional e agradecer imensamente o convite mencionado à 

Coordenação. 

  Além do processo seletivo para supervisão, houve ainda seleção para as vagas 

em aberto para os cargos de Vigia (com o objetivo de cobrir licença médica de um dos 

vigias noturnos), Educador e Apoio Administrativo. 

 

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

CAPACITAÇÕES). 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

03/11 
Reunião de 
Colegiado 

CEPAD 

Malu e Vivian 
(SEPOD); Roberta 

(CERCAP); Gislaine 
(Coord. Caruaru); 

Erika (Coord. 
Caruaru); Aiala 
(Coord. Apoio 

Jaboatão); Priscila 
(Coord. Intensivo 

Jaboatão); 
Jacqueline (Coord. 

Intensivo Cabo);  

- Seleções para 
vagas em aberto; 

- Confraternização; 

Representação de 
Malu, enquanto 
Programa Atitude no 
Congresso da 
Abrand; 

- Situação dos 
Núcleos; 

- Metas de 
Atendimento; 

- Encaminhamento 
ao Cisan; 

- Agendar datas das 
seleções junto às 
Executoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/11 

Processo 
Seletivo – 

Profissionais 
do Núcleo 
Jaboatão 

IEDES 

Malu (SEPOD); 
Edna (IEDES); 
Priscila (Coord. 

Intensivo Jaboatão). 

- Entrevistas para os 
cargos de Vigia, 
Apoio 
Administrativo, 
Educador, Técnico 
Social em Psicologia 
e Auxiliar de 
Cozinha. 

- Encaminhamentos das 
pessoas selecionadas ao 
departamento pessoal do 
IEDES. 

19/11 

Reunião com 
o Aluguel 
Social do 

Núcleo Recife 

Intensivo 
Mulher 

Equipe do Aluguel 
Social do Núcleo 

Recife, Supervisão 
do Intensivo Mulher 
– Raissa e Coord. 

Intensivo Jaboatão - 
Priscila. 

- Discussão de casos 
para 
encaminhamento ao 
Núcleo Recife. 

 

- Definição de casos 
prioritários e 
agendamento de reunião 
com os Técnicos de 
Referência no Intensivo 
Jaboatão. 

24/11 
Reunião de 
Colegiado  

CEPAD 
Malu, Sandreane, 
Aldilene e Vivian 

(SEPOD); Roberta 

- Informes; 

- Ouvidorias; 

 

- Aldilene se apresenta 
como atual responsável 
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(CERCAP); Edna 
(IEDES) Fernanda 

(Coord,. Núcleo 
Caruaru); Gislaine 
(Coord. Caruaru); 

Erika (Coord. 
Caruaru); Aiala 
(Coord. Apoio 

Jaboatão); Priscila 
(Coord. Intensivo 

Jaboatão); 
Jacqueline (Coord. 

Apoio Cabo); 
Suelen (Coord. 

Intensivo Cabo). 

- Novas 
configurações de 
equipe na SDSCJ e 
SEPOD. 

- Convênio 41. 

pelos encaminhamentos 
das ouvidorias do 
Programa Atitude. 

- Com a saída de Rafael 
West da Superintendência 
de apoio à usuários de 
drogas e seus familiares, 
Malu é convidada pela 
secretaria para assumir o 
cargo. 

- Priscila Linhares (atual 
coordenação Técnica do 
Intensivo Jaboatão) é 
convidada para assumir a 
coordenação técnica de 
gestão na 
SDSCJ/SEPOD. 

25/11 

Reunião de 
Rede com o 

CAPS ad 
Jaboatão 

CAPS ad 
Jaboatão 

Coordenadoras 
Técnicas do Núcleo 
Jaboatão: Aiala – 
Apoio e Priscila – 
Intensivo, 
Supervisora do 
Apoio Jaboatão – 
Cris Tadu; Técnicos 
do CAPS ad : Marcia 
Neto, Maria Moura e 
Coordenadora - 
Paula. 

- Discussão de casos 
em 
acompanhamento. 

- Agendadas intervenções 
em conjunto, equipe do 
CAPAS ad junto à equipe 
do Programa Atitude. 

25/11 
Reunião de 

Núcleo 
Intensivo 

Coordenadoras 
Técnicas do Núcleo 
Jaboatão: Aiala – 
Apoio e Priscila – 
Intensivo, 
Supervisora do 
Intensivo Jaboatão – 
Jeane. 

- Boas vindas e 
orientações à nova 
Supervisora do 
Intensivo Jaboatão. 

 

- Manutenção e 
planejamento das 
próximas reuniões de 
núcleo. 

 

a. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

04/11 
Reunião 
Técnica  

Intensivo  

Coordenadora 
Técnica Priscila 
Linhares e Toda 

Equipe. 

- Informes; 

- Encaminhamentos 
para o CISAM; 

- Dedetização e 
Desratização; 

- Possibilidade de 
reunião com o Reduz; 

 

- Haverá uma reunião 
de Colegiado com 
uma representante 
do Ambulatório da 
Mulher no CISAM 
com participação dos 
Técnicos de 
Qualidade de Vida. 
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- Grupo Família; 

- Casos; 

- Aluguel Social. 

 

04/11 
Reunião 
Técnica  

Intensivo  

Coordenadora 
Técnica Priscila 
Linhares e Toda 

Equipe. 

- Informes; 

- Planejamento de 
atividades em grupos e 
oficinas; 

- Casos; 

- Aluguel Social. 

-Sem 
encaminhamentos 
para esta reunião. 

18/11 
Reunião 
Técnica  

Intensivo  

Coordenadora 
Técnica Priscila 
Linhares e Toda 

Equipe. 

 

- Informes; 

- Planejamento conjunto 
da Culminância da 
Consciência Negra e 
Novembro Azul. 

- Casos; 

- Aluguel Social – 
reunião com o Núcleo 
Recife. 

 

 

 

- foram retiradas 
comissões de 
organização para a 
realização das 
culminâncias. 

18/11 

Reunião 
com o 
Apoio 
Adm. 

Intensivo  

Coordenadora 
Técnica Priscila 

Linhares e 
Apoio 

Administrativo 
Mayara. 

- Organização dos 
materiais 
Administrativos. 

-Realizado 
planejamento de 
organização para a 
transferência de 
Mayara para o Apoio 
Jaboatão e a 
chegada de um novo 
profissional para o 
serviço Intensivo.  

25/11 
Reunião 
Técnica  

Intensivo  

Coordenadora 
Técnica Priscila 

Linhares, 
Supervisora 

Jeane Tonéo e 
Toda Equipe. 

- Informes; 

- Boas vindas a nova 
supervisora; 

- Convênio 41. 

- Agendamento de 
reunião com todos os 
trabalhadores do 
núcleo cabo e 
Jaboatão sobre as 
demandas trazidas 
pela equipe quanto 
aos atrasos salariais. 

 

b. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

05/11 
Reunião 

coma 
Executora 

IEDES 
Dantas 
Barreto  

SEPOD: Malu e 
Vívian. 

 

- Padronização dos 
horários da equipe 
técnica; 

- Férias e pagamentos; 

 

- Será enviado um e-
mail com as pessoas 
responsáveis pelos 
encaminhamentos de 
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IEDES: Ana 
Paula, Moisés e 
Edna Monteiro. 

 
Coordenações 
Técnicas dos 

Núcleos Cabo e 
Jaboatão: 

Jackeline, Aiala e 
Priscila. 

- Fluxos de 
encaminhamentos e 
procedimentos; 

 

 

cada setor junto ao 
IEDES. 

- Agendada reunião 
para definição de 
férias para o início de 
Janeiro.   

 

 

8. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO 

DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

a. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 

 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES 

INTERNAS 
00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 02 

REUNIÃO INTERSETORIAL 03 

ESTUDO DE CASO 28 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

EXTERNOS 
00 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 01 

TOTAL 34 

 

 
 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO 2 02 

REUNIÃO TÉCNICA DA 

EQUIPE 
4 04 
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TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 

 

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 0 4 6 10 4 1 0 25 

F 0 0 3 0 0 0 0 3 

 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

0 0 0 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

0 0 0 

 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL / IDENTIDADE GÊNERO 

 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 

20 adolescente 
28 
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Heterossexual 

25 

Homossexual 

3 

 

Bissexual 

0 

 

Não 

Informado 

0 

28 
Travesti 

0 

Transexual 

0 
0 

 

 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 

 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

10 

BRANCA 

4 

PARDA 

14 

AMARELA 

0 

INDÍGENA 

0 

 

28 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

SITUAÇÃO 

SOCIOECONÔMICA 
TOTAL 

SEM RENDA 14 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 5 

½ SALÁRIO MÍNIMO 3 

1 SALÁRIO MÍNIMO 3 

2 SALÁRIO MÍNIMO 3 

3 SALÁRIO MÍNIMO 0 

ACIMA DE 3 SALÁRIO 

MÍNIMO 
0 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL 28 

 

TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

 

MOTIVAÇÃO TOTAL 
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CRACK 23 

ÁLCOOL 2 

MACONHA 3 

COCAÍNA 0 

SOLVENTE 0 

TOTAL GERAL 28 

 

TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA 

PRISIONAL 
TOTAL 

SIM 11 

NÃO 17 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR 

AGRESSÃO FÍSICA 
0 

DESLIGAMENTO POR 

SOLICITAÇÃO 
3 

DESLIGAMENTO POR 

ABANDONO 
0 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 23 

NÃO 5 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 28 
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RELAÇÃO SEXUAL 0 

USO DE DROGAS 0 

CONCLUSÃO DO PIA 0 

OUTROS 0 

TOTAL 3 

 

TABELA IX - ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA – 04 

GRUPO PSICÓLOGO 16 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 4 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 2 

TOTAL 22 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA – 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 79 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 213 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 22 

TOTAL 314 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 47 
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 Justificativas: 

- No corrente mês houve mudança de configuração do grupo família, com o 

objetivo de tentar atender um maior número dos familiares, mudando o dia do grupo 

para o final de semana. No entanto mesmo assim percebemos que o número de 

familiares presentes nas visitas foi mínimo. Sendo possível apenas o acontecimento de 

um grupo família e uma culminância com participação dos familiares. 

 

 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 5 

CREAS 0 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 47 

GRUPO FAMÍLIA 4 02 

AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 22 

VISITA DOMICILIAR      00 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO DE 

NOVOS USUÁRIOS 
10 

SAÍDA TERAPÊUTICA 11 

ASSEMBLÉIA 02 

OUTROS/QUAL 00 

TOTAL GERAL 45 
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CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

(TRANSFERÊNCIA) 
0 

ALUGUEL SOCIAL 0 

CONSELHO TUTELAR 0 

OUTROS? 4 

TOTAL 9 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 0 

PSF/UBS 15 

CTA 3 

CAPS II 2 

CAPS III 0 

CAPS Adi 0 

CAPS AD 8 

EMERGÊNCIA 

PSIQUIÁTRICA 
1 

POLICLÍNICA 3 

HOSPITAL GERAL 0 

UPA 0 

OUTROS? 1 

TOTAL 33 

 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 1 

DHPP 0 

JUDICIÁRIO 0 

MINISTÉRIO PÚBLICO 0 

GOVERNO PRESENTE 0 

RETIRADA DE 

DOCUMENTAÇÃO 

12 

INSS 1 

AGÊNCIA DO TRABALHO 4 
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COMUNIDADE TERAPÊUTICA 0 

ONG 0 

OUTROS?(1-TRE) 1 

TOTAL: 19 

 

 

 

 

9. Aluguel Social-Núcleo Jaboatão– NOVEMBRO / 2015 

 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL 

SOCIAL 

 

      Em presente mês modalidade deu continuidade as atividades previstas 

conforme Termo de Referência do Programa, assim tem sido realizadas visitas de 

domiciliares, participação nas reuniões técnicas de modo quinzenal, como também 

Assembleia com usuários, pontuando atual panorama da modalidade, além de estudos 

de caso para avaliação de novas inserções. 

No dia 25 ocorreu Reunião entre coordenação e técnicos de referência 

objetivando discutir possíveis indicações para aluguel social, tendo a possibilidade de 

encaminhamento para Aluguel Social do Núcleo Recife. Reunião com técnica da 

modalidade de Recife foi agendada para dezembro, objetivando repassar os casos de 

usuários com perfil para inserção em Recife, quanto aos outros usuários com perfil para 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 

 

NOVAS 

INCLUSÕES 

QUANT. 

Inseridos nos meses 

anteriores 

EDUCAÇÃO FORMAL 0 00 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 0 00 

TRABALHO FORMAL 0 00 

TRABALHO INFORMAL 6 09 

OUTROS?  0  

TOTAL: 6 09 
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território de Jaboatão dos Guararapes equipe segue aguardando devolutiva da 

Executora para inserção. 

Segue abaixo os eixos trabalhados com usuário inserido KLEBER MIGUEL: 

9.1. Família: 

Nos atendimentos realizados o eixo Família tem sido trabalhado como estratégia para 

fortalecer usuário que se encontra com seus filhos, além de está fortalecendo vinculação 

com núcleo familiar da filha que reside no Bairro de Massangana/Jaboatão dos 

Guararapes. 

9.2. Saúde: 

Pontuado para usuário importância em cartão de vacinação dos filhos está sempre 

atualizado, reforçando os benefícios da imunização, além da condicionalidade do Bolsa 

Família. Reforçado cuidados clínicos do usuário em relação as suas demandas 

particulares, orientado a procurar Unidade de Saúde da Família no bairro onde imóvel 

está localizado. 

9.3. Inserção sócio produtiva: 

Usuário segue com atividades de cunha informal concertando eletrônicos, tem pontuado 

possível organização com renda. Pontua que clientela tem aumentado, assim como 

também credibilidade no Mercado. Surgindo novos clientes e quitando dividas anteriores 

com produtos entregues. 

9.4. Cultura, esporte e lazer: 

Seguem atividade em família, como: passeios nos imóveis de clientes, parques e Igreja 

que usuário frequenta desde o início da sua inserção. 

9.5. Educação: 

Destacado com usuário importância da rede de ensino dos seus filhos ser frequentada 

de modo regular, fato foi trazido pelo fato dos infantes terem sido reprovados. Usuário 

justifica reprovação por conta das faltas atreladas aos conflitos com os cuidados 

partilhados com genitora dos filhos, reconhece que ano letivo de 2016 adotará postura 

diferenciada, estando atendo ao controle das faltas. 

9.6. Assistência Social: 

Reforçada condicionalidades do Programa Bolsa Família para usuário, além de 

esclarecimentos referentes direitos sociais atrelados ao novo viés de políticas públicas 

com foco na dependência química. 
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9.7. Avanços e desafios 

Evidenciado o avanço de pactuações com Núcleo Recife para encaminhar usuários, 

além de estudos de caso de modo partilhados. Aprofundando casos dos usuários com 

indicação para inserção. 

       

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  10  01 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 20 06  

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 

SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 10 

Beneficiados 
02 

 

USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 

(MÊS/ANO) 

MOTIVO DE 

DESLIGAMENTO 

NO DE VISITAS 

REALIZADAS NO 

MÊS 

KLEBER 

MIGUEL  
JANEIRO/2015 Segue inserido; 06 

 

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No Mês de novembro como mencionado anteriormente, tivemos mudanças em 

relação ao Corpo Gestor e Técnico do Intensivo Jaboatão, certos que continuamos 

avançando dentro dos eixos de atuação do Programa, tivemos imenso cuidado na 

seleção e acolhimento destes novos profissionais com o objetivo de dar continuidade ao 

trabalho de cuidado voltado para os usuários e familiares atendidos. 

 No corrente mês, apesar das dificuldades enfrentadas com os atrasos de salários da 

equipe, os funcionários que fazem o Intensivo Jaboatão  não vem economizando 

esforços para manter a qualidade do trabalho ofertado. Aproveito a oportunidade para 
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então agradecer aos que permanecem lutando com compromisso junto ao Programa, 

em prol dos usuários e familiares assistidos. 

  Em relação ao Aluguel Social, estamos realizando reuniões com a Executora e 

também junto ao Núcleo Recife com objetivo de garantir a inserção dos usuários com 

perfil de encaminhamento. O que diante da atual redução do número de vagas do 

Núcleo Cabo e Jaboatão vem sendo de estrema importância para as inserções previstas 

para os próximos meses nesta modalidade, aproximando-se assim das metas 

estabelecidas. 

 

 

____________________________________________ 

Priscila Linhares 
Coordenadora Técnica 

Centro de Acolhimento Intensivo Jaboatão 
Programa ATITUDE 

Assistente Social 
CRESS 5821 

 

 

 

 

   
11. ANEXOS 

  

  

   Oficina: Esporte e Lazer 
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          Oficina de Percussão 

    Atividade sobre o Dia da Consciência Negra  

    Encerramento do Novembro Azul  

    Encerramento do Novembro Azul             Dia da Consciência Negra 
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CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

NÚCLEO: JABOATÃO MÊS/ANO: NOVEMBRO/2015 

1. APRESENTAÇÃO 

 Este documento busca compartilhar, de maneira geral, as atividades 

desenvolvidas na unidade de Acolhimento e Apoio de Jaboatão dos Guararapes 

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

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

serviço, a fim de proporcionar maior esclarecimento e aproximação com a rotina 

deste Centro. 

 O trabalho proposto neste Apoio busca favorecer aos usuários do serviço 

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

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

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

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

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

atividades mais atrativas ao público atendido. 

 O Centro de Acolhimento e Apoio tem como princípio norteador a 

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

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

possibilidades de (res) significação da sua vida. 

 Ao lado do trabalho desenvolvido no Apoio, acontece o ATITUDE nas 

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

funcionamento autônomo e concomitante àquele serviço. Tal dispositivo 

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

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

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

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

psicoativas. 
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2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

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

Guararapes/PE. 

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

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

Executora: IEDES – Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social  

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

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

FUNÇÃO NOMES 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Aiala Frederick de Souza 

SUPERVISORAS Christiane Tadu de Souza Bosshard  

TÉCNICOS SOCIAIS 

Dayula Tácia dos Santos 
Magali Lucena 
Nathália Moura  
Noemi Glasner Coutinho 

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Antônia Edislândia da Silva 

EDUCADORES SOCIAIS 

Levi da Silva Lima 

Renato Mário da Silva 

Helaine Maria Silva Duarte 

Helder Marcio de Barros Almeida 

Paulo Queiroz Andrade 

Damiana Júlia Ferreira  

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mayara Suelle Maria da Silva Cavalcante 

AUXILIARES DE COZINHA 
Adriana Maria Aurelina 

Juvanere Carmo dos Santos Nascimento 

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS Angela Sales da Silva 

http://www.institutoensinar.org/


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

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

www.institutoensinar.org 

 

4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS 

EQUIPE FUNÇÃO NOME 

I 

TÉCNICO SOCIAL Jeane dos Santos Tonéo  

EDUCADOR SOCIAL Camila Yasmin do Rego Lima de 
Souza  

MOTORISTA Robson Sanclaudy de Jesus da Silva 

II 

TÉCNICO SOCIAL Tiago Queiroz Moura 

EDUCADOR SOCIAL Marina de Albertino Correia 

MOTORISTA Hallison Souza Barbosa 

Com objetivo de auxiliar na construção do relatório mensal deste núcleo segue 

as atividades realizadas no mês de novembro nesta unidade: 

PROGRAMA DE ATIVIDADES 

 

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES - APOIO JABOATÃO 

HORA Segund
a 

Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Doming
o 

8:00h às 
9:00h 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

9:15h às 
9:30h 

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

09:30h às 
10:30h 

Integraçã
o/ 
Atendime
ntos 

Atendime
nto 09:30 
às 10:00h. 

Integraçã
o/ 
Atendime
ntos 

Atendime
nto 09:30 
às 10:00h. 

Integração/ 
Atendiment
os 

Integraçã
o/ 
Atendime
ntos 

Integraçã
o/ 
Atendime
ntos 

10:00 às 
11:00h Grupo 

Qualidade 
de Vida 

Oficina de 
Artes 
 
 

Oficina de 
Atividade
s 
Lúdicas) 
(Helaine) 

Grupo 
Próximo 
Passo 

Grupo 
Redução de 
Danos 

Piscina / 
Jogos 
cooperati
vos 

Piscina / 
Jogos 
cooperati
vos 

VIGIAS 

 

Edson Vicente da Silva 

Paulo 

Jamilson 

Reginaldo 
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11:00h às 
11:50h Livre/ 

Descanso 
Livre/ 
Descanso 

Integraçã
o/ 
Atendime
ntos 

Piscina 
Integração/ 
Atendiment
os 

12:00h às 
13:00h 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

13:00h às 
14:00h 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Assemble
ia 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

15:00h às 
15:30h Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar 

Integraçã
o/ visita 
14:00h às 
16:00h 

Integraçã
o/ Visita 
Família 

15:30h às 
16:00h Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

Integraçã
o/ Visita 
Família 

Integraçã
o/ Visita 
Família 

16:00h às 
17:00h Grupo 

Educação 
Grupo 
Família 

Oficina de 
Culinária 

Grupo 
Direitos 
Sociais 

Oficina de 
Teatro(Dam
iana) 

Integraçã
o/ Visita 
Família 

Integraçã
o/ Visita 
Família 

17:00h às 
18:00h 

Integraçã
o/ 
Atendime
ntos 

Integraçã
o/ 
Atendime
ntos 

Integraçã
o/ 
Atendime
ntos 

Integraçã
o/ 
Atendime
ntos 

Integração/ 
Atendiment
os 

Integraçã
o/ 
Atendime
ntos 

Integraçã
o/ 
Atendime
ntos 

18:00h às 
19:00h 

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

19:00h às 
20:30h 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

20:30h às 
21:00h 

Boa Noite Boa Noite Boa Noite Boa Noite Boa Noite Boa Noite Boa Noite 

21:00 às 
21:30h 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

21:30h às 
23:00h 

Integraçã
o/ Dormir 

Integraçã
o/ Dormir 

Integraçã
o/ Dormir 

Integraçã
o/ Dormir 

Integração/ 
Dormir 

Integraçã
o/ Dormir 

Integraçã
o/ Dormir 

 

Grupos  

 

Grupos Semanais: Grupo Família, Próximo Passo, Direitos Sociais, Redução 

de Danos e Qualidade de Vida. Os grupos são planejados mensalmente, mas 

pode ocorrer alguma modificação, devido alguma situação mais emergente. Os 

temas são discutidos entre as técnicas e são escolhidos temas específicos, que 

são interligados, para serem trabalhados durante o mês vigente. 

 

Grupo: Qualidade de Vida 

Facilitadora: Antônia Edslândia 

Data: 09/11/15 

 

 

Atividade: trabalhar a representatividade do mês novembro azul 
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Objetivo: conscientizar o público alvo no cuidado e prevenção do Câncer de 

Próstata. 

Ferramentas metodológicas: Computador, Roda de conversa e 02 vídeos 

áudio visual. 

Avaliação: Os usuários que participaram do grupo relataram casos na família e 

como isso foi doloroso para seus parentes, devido as dificuldades quanto ao 

atendimento da rede pública de saúde e realização de exames. Os mesmos 

dizem que hoje os cuidados e exames estão bem mais eficientes, apesar da 

cirurgia ainda ser um fato doloroso para aqueles que necessitam, e que o apoio 

dos familiares é muito importante nesse difícil momento. Trabalhado que o apoio 

é tão importante quanto a prevenção. Eles conseguiram nessa atividade refletir 

sobre a importância da campanha, porque ainda hoje muitos homens têm 

preconceitos em procurar um profissional de saúde para realização do exame, e 

que a campanha do Ministério da saúde ajuda alguns a tirarem suas dúvidas e 

receios. Com essa atividade os mesmos apreendem com temas discutidos e 

levam isso para sua vida e família. 

 

 

Grupo: Próximo Passo 

Facilitadora: Dayula Tarcia 

Data: 12/11/2015  

. 

Atividade Realizada: A atividade fora realizada na área externa do serviço, na 

praia de Piedade. 

Objetivo: Promover a redução de danos. 

Ferramentas metodológicas: bola. 

Avaliação: A avaliação foi bastante positiva, os usuários participantes trazem 

que esse momento com a equipe é bom, solicitam para a equipe investir mais 

nessas atividades externas. 
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Grupo: Direitos Sociais. 

Facilitadora: Nathália Moura 

 Data: 26/11/2015 

Atividade realizada: O grupo iniciou com um debate sobre o que é cidadania, 

direitos e deveres. Em seguida foi realizada a técnica “Identificando os direitos e 

deveres do cidadão”. 

Objetivo: Fomentar a reflexão acerca dos direitos e deveres civis, políticos e 

sociais estabelecidos na constituição, e por estes serem constantemente 

violados. Identificar e diferenciar direitos e deveres. 

Ferramentas metodológicas: Roda de dialogo e Dinâmica de Grupo. 

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

dificuldade no inicio do grupo para exibir o vídeo ‘O mundo mágico da cidadania’. 

Este não foi apresentado, porém no fim do grupo os participantes elogiaram a 

dinâmica realizada, pois puderam compreender e diferenciar seus direitos e 

deveres.  

Grupo: Redução de Danos   

Facilitadora: Noemi 

Data: 13/11/15 

Atividade realizada: Colocamos a música, “O Gosto do Azedo” de Rita Lee: 

Para o sangue, sou o veneno/ Eu mato, eu como, eu dreno/ Para o resto da vida, 

sou extremo/ Sou o gosto do azedo/ A explosão de um torpedo/ Contaminação 

do medo/ Eu guardo o seu segredo/ Sou o HIV que você não vê/ Você não me 

vê/ Mas eu vejo você/ Sou a ponta da agulha/Tanto bato até que você fura/ É a 

minha a sua captura/ Sou dupla persona/ Seu estado de coma/ Sou o caos, sou 

a zona/ Seu nocaute na lona/ Sou o HIV que você não vê/ Você não me vê/ Mas 

eu vejo você/ Eu sou o livre-arbítrio/ Sem causa com efeito/ Sua força é meu 

grande defeito/ Sou a dor da tortura/ Uma nova ditadura/ Terminal da loucura/ 

Sou o vírus sem cura/ Sou o HIV que você não vê/ Você não me vê/ Mas eu vejo 

você. Após a música, fizemos “tempestade” de ideias sobre a letra. Depois foi 

pedido que cada um falasse da própria realidade sobre o uso de camisinha. Aos 

poucos fomos trabalhando as formas de uso, de colocar e retirar a camisinha, 

como também, outras maneiras de se contrair HIV/AIDS. Alguns usuários se 
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disponibilizaram para demonstrar com uma banana como se colocava e tirava a 

camisinha. Pontuamos algumas falhas, como abrir com a boca ou deixar o ar 

entrar, no final, mostramos a maneira mais segura de se usar o preservativo.  

Ressaltando o prazer e a criatividade. 

Objetivo: Desmistificar o uso da camisinha e conscientizar para que se torne um 

hábito. 

Ferramentas metodológicas: DVD, Caixa, CD, banana, camisinhas e celular, 

para registro. 

Avaliação: Percebemos a importância de tratar assuntos ditos tabus, de forma 

leve e natural. Os usuários trocaram experiências, riram e alguns se mostraram 

constrangidos por se falar de sexo. Vimos a ineficiência das campanhas e como 

é preciso trabalhar o uso da camisinha com ludicidade, para que seja atrativa e 

que se torne realmente um hábito em qualquer relação.     

 

Grupo Boa noite: 

facilitadores: Edson (Vigia),  Helder, Levi, Paulo, Renato e Reginaldo 

(Vigia). 

Data: 01/11/2015 

Atividade realizada: Atividades livres. 

Objetivo: Proporcionar momentos prazerosos através de atividades recreativas. 

Ferramentas metodológicas: aparelho de TV, aparelho de DVD, caixa de som, 

jogo de dominó. 

Avaliação: os usuários participaram de forma intensa das atividades. 

 

Data: 03/11/2015 

Atividade realizada: Grupo Boa Noite - Roda de Conversa sobre perspectivas 

de futuro.  

Objetivo: Sondarmos dos participantes, os possíveis encaminhamentos e os 

dispositivos que o programa atitude oferece. 

Ferramentas metodológicas: Roda de dialogo 

Avaliação: perceptível a criticidade dos usuários com relação ao assunto 

abordado. 
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Data: 05/11/2015 

Atividade realizada: exposição do Vídeo sobre a importância de viver de forma 

plena. 

Objetivo: Trabalhar a importância de viver de forma plena, vivendo 

intensamente o hoje sem esquecer o futuro.  

Ferramentas metodológicas: TV, aparelho de DVD e CD 

Avaliação: observamos os usuários bem atentos e focados na proposta do 

vídeo, comentando de forma positiva. 

 

 

Data: 07/11/2015 

Atividade realizada: Atividades livres. 

Objetivo: proporcionar um ambiente agradável e lúdico. 

Ferramentas metodológicas: TV, aparelho de DVD e aparelho de som. 

Avaliação: os usuários gostaram e participaram das atividades propostas. 

 

Data: 09/11/2015 

Atividade realizada: Roda de Conversa sobre o respeito. 

Objetivo: trabalhar o respeito e a amizade entre os participantes e a relação 

entre a equipe e os usuários. 

Ferramentas metodológicas: roda de dialogo 

Avaliação: os participantes trouxeram colocações pertinentes sobre a 

importância do respeito e da amizade num espaço coletivo como o nosso.  

 

Data: 11/11/2015 

Atividade realizada: Dinâmica musical de apresentação  

Objetivo: Trabalhar a criatividade, a memória, a autonomia e o desempenho em 

grupo. 

Ferramentas metodológicas: Cadeiras, equipe e usuários. 

Avaliação: observamos os usuários participativos e motivados na dinâmica 

proposta. 
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Data: 13/11/2015 

Atividade realizada: Roda de Conversa sobre angústias e a transferência de 

culpa. 

Objetivo: falar sobre as nossas angústias e o porquê de jogarmos as nossas 

culpas nos outros. 

Ferramentas metodológicas: roda de dialogo 

Avaliação: observa-se que os usuários participam de forma positiva, porém 

ficaram mais introspectivos.  

 

Data: 15/11/2015 

Atividade realizada: atividades livres.   

Objetivo: Estimular a práticas de hábitos saudáveis, sem uso de drogas. 

Ferramentas metodológicas: TV, aparelho de DVD, aparelho de som e domino. 

Avaliação: todos participaram das atividades propostas pela equipe. 

 

Data: 17/11/2015 

Atividade realizada:  Roda de Conversa sobre dois fatos marcantes recentes 

na mídia. 

Objetivo: Trazer os fatos marcantes (A tragédia em Mariana e O ataque 

terrorista na França) para uma reflexão com os usuários. 

Ferramentas metodológicas: roda de dialogo 

Avaliação: os usuários participaram, e opinaram de forma bastante crítica sobre 

os fatos. 

 

Data: 19/11/2015 

Atividade realizada: Roda de Conversa. 

Objetivo: Apresentar os usuários novos, sondarmos o dia, passarmos as regras 

e a programação da noite. 

Ferramentas metodológicas: roda de dialogo 

Avaliação: percebeu-se a interação a participação dos usuários no processo.  
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Data: 21/11/2015 

Atividade realizada: Atividades livres. 

Objetivo: proporcionar um ambiente agradável a todos, fugindo da rotina da 

semana da casa. 

Ferramentas metodológicas: TV, aparelho de DVD, aparelho de som, dominó 

e bola. 

Avaliação: observamos os usuários participativos e motivados nas atividades. 

 

Data: 23/11/2015 

Atividade realizada:  Dinâmica do Zip-Zap. 

Objetivo: Trabalhar a atenção, a concentração, a memória, a coordenação 

motora, o reflexo e o respeito. 

Ferramentas metodológicas: usuários e equipe interagindo no processo.   

Avaliação: observa-se que os usuários participam de forma positiva e se 

divertiram bastante.  

 

Data: 25/11/2015 

Atividade realizada: Roda de Conversa sobre a importância do ser humano. 

Objetivo: trabalhar a importância do ser humano destacando a complexidade da 

sua composição. 

Ferramentas metodológicas: roda de diálogo. 

Avaliação: os usuários participaram da atividade proposta, trazendo 

comentários pertinentes. 

 

Data: 27/11/2015 

Atividade realizada: Atividades livres. 

Objetivo: proporcionar um ambiente agradável a todos, fugindo da rotina da 

semanal. 

Ferramentas metodológicas: TV, aparelho de DVD, aparelho de som, dominó 

e bola 

Avaliação: observamos os usuários participativos e motivados nas atividades. 
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Data: 29/11/2015 

Atividade realizada:  Atividades livres. 

Objetivo: proporcionar um ambiente recreativo e possibilitando o direito de 

escolha a todos, fugindo da rotina da semana do Atitude. 

Ferramentas metodológicas: TV, aparelho de DVD, som, dominó e bola 

Avaliação: os usuários estavam participativos e motivados nas atividades. 

 

Data: 02/11/2015 

Atividade realizada: reflexão sobre a vida, o usuário Everson leu que tratava 

dessa fala. Dominó, TV (programação local), caixa de som e DVD (músicas). 

Objetivo: Favorecer um momento de reflexão para otimizar o tempo em prol de 

seus objetivos. Trazer momentos descontraídos através de atividades lúdicas, 

músicas, dança e no jogo de dominó, construir momentos divertidos sem uso de 

drogas. 

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

caixa de som, jogo de dominó. 

Avaliação: percebemos os usuários participando de forma positiva, onde eles 

ficaram bem reflexivos, também a um aumento da autoestima e mostraram 

objetivo e foco nas atividades. 

 

Data: 04/11/2015 

Atividade realizada: apresentação do planejamento, onde traz varias propostas 

sobre o mês da consciência negra foi lido um livro sobre Ganga zumba um 

grande guerreiro chamado zumbi. 

Objetivo: trazer momentos de reflexão e conscientização para o grupo sobre a 

luta dos negros, através da leitura.  

Ferramentas metodológicas: cadeiras, aparelho de som, TV, aparelho de DVD 

e livro. 

Avaliação: Observa-se que todos os usuários gostaram da atividade e se 

divertiram bastante de forma respeitosa, interagindo positivamente com a 

equipe. 
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Data: 06/11/2015 

Atividade realizada: Cine debate com o filme Hotel Ruanda que aborda o tema 

preconceito, logo após Roda de conversa sobre o filme.  

Objetivo: sensibilizar e refletir sobre as formas de preconceito.  

Ferramentas metodológicas: cadeiras, TV, aparelho de DVD. 

 Avaliação: observamos os usuários atentos, participativos e focados na 

proposta do filme, trazem reflexões de forma positiva. 

 

Data: 08/11/2015 

Atividade realizada: continuidade ao planejamento, formamos uma roda e 

lançamos duas perguntas aos participantes: “ Você é preconceituoso? E que cor 

tem o preconceito? ”. Onde a consigna era escrever na cartolina o seu 

pensamento e depois socializar. Tivemos uma boa participação dos usuários e 

vários colocaram que não tinham preconceito e que a cor do preconceito é preto. 

Foi explicado o significado da palavra preconceito.  

Objetivo: conscientizar e informar a todos como trabalhar o seu preconceito e 

respeito ao próximo.   

Ferramentas metodológicas: piloto e cartolina.  

Avaliação: observa-se que os usuários participam de forma positiva, trazem 

falas que não sabia que alguma prática que eles reproduziam não era 

preconceito, foi bem reflexiva para todos.  

 

Data: 10/11/2015 

Atividade realizada: trabalhamos com eles como conter a falta de paciência e 

como manter o foco no seu planejamento. Onde eles trazem muito a vida do 

outro dentro do espaço, pontuamos sobre a importância de respeitar a fala e o 

momento do outro.   

Objetivo: Estimulá-los a focar no seu planejamento, diluir várias situações de 

incômodos no espaço e criar um ambiente harmonioso. 

Ferramentas metodológicas: roda de dialogo 
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Avaliação: percebemos que vários usuários estavam sem foco e bastante 

intolerantes uns com os outros, após a atividade demonstraram-se bem 

reflexivos. 

 

Data: 12/11/2015 

Atividade realizada: resgatar de como foi o dia cada um deles. Fizemos uma 

roda de conversa com os usuários, onde participaram de forma bem 

descontraída.   

Objetivo: descontrair e perceber como cada um deles esta se organizando no 

serviço. Fortalecer o trabalho coletivo e em equipe.  

Ferramentas metodológicas: roda de dialogo 

Avaliação: observa-se que o dia foi monótono na visão deles mais percebemos 

muitos deles cansados. Na roda eles trazem falas positivas e formas de 

estratégias para viver no espaço coletivo e nas suas vidas. 

 

Data: 14/11/2015 

Atividade realizada: foi realizado uma fala para planejar a noite, com atividades 

livres. 

Objetivo: descontrair com a atividade lúdica e trocar experiências respeitando o 

momento de lazer. 

Ferramentas metodológicas: aparelho de TV, aparelho de DVD, caixa de som 

e domino. 

Avaliação: percebe-se que os usuários gostaram das atividades, focando na TV 

e dominó, falaram também como valorizar esses momentos de cuidado na sua 

vida. 

 

Data: 16/11/2015 

Atividade realizada: Foi realizado o Cine ATITUDE onde demos sequência ao 

nosso planejamento do mês, trazendo a proposta do filme KIRIKU, umas das 

histórias do povo africano e sua tribo, contos da sua mitologia, onde todos os 

personagens são negros, um desenho infantil que traz todo aspecto dos povos 

africanos.  Roda de conversa. 15 usuários participaram.    
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Objetivo: sensibilizar e refletir sobre quantas produções são feitas com esse 

olhar onde os negros são os protagonistas e a valorização da cultura dos povos 

africanos.  

Ferramentas metodológicas: TV, aparelho de DVD e filme. 

Avaliação: observamos que vários usuários gostaram do filme, verbalizaram 

que o pequeno kiriku era muito valente e também desacreditado pela sua tribo 

por ser pequeno, mais ele não desistia de lutar pelo seu povo. Eles ficaram 

comentando e fizeram um paralelo com a sua vida.   

 

Data: 18/11/2015 

Atividade realizada: roda de conversa sobre as normas da casa e como estava 

a participação deles nos grupos e na manutenção do espaço. Onde foi pontuado 

de como é importante estar dialogando com a equipe e fortalecer a organização 

externa e interna. 

 Objetivo: fazê-los refletir e valorizar as oportunidades em suas vidas e aproveita 

mais do espaço também para melhorar a sua autoestima.  

Ferramentas metodológicas: roda de conversa 

Avaliação: observamos os usuários participativos na construção das atividades, 

eles trazem como positiva para o seu planejamento e um momento de reflexões. 

 

Data: 20/11/201 

Atividade realizada: Foi realizado o Cine ATITUDE onde demos sequência ao 

nosso planejamento do mês, trazendo a proposta do filme 12 anos de 

escravidão, onde relata toda trajetória e o sofrimento do povo negro e o tempo 

que levou essa tortura. 

 Objetivo: sensibilizar e refletir e resgatando a memória histórica de como foi 

difícil para os negros viverem nessas condições, trazer o reflexo disso até os 

dias atuais.  

Ferramentas metodológicas: TV, aparelho de DVD e filme. 

Avaliação: observa-se que vários usuários ficaram chocados com algumas 

cenas impactantes e se colocaram positivamente nas falas. 
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Data: 22/11/2015 

Atividade realizada: Atividades Livres – TV, dominó, caixa de som e aparelho 

de DVD (músicas).  

Objetivo: trazer momentos descontraídos através de atividades lúdicas, 

músicas, dança competições no dominó, proporcionando uma reflexão sobre o 

que fazer em momentos livres.  

Ferramentas metodológicas: aparelho de TV, jogo de dominó, caixa de som e 

aparelho de DVD. 

Avaliação: percebemos os usuários participando de forma positiva, o aumento 

da autoestima e mostraram objetivo e foco nas atividades.  

 

Data: 24/11/2015 

Atividade realizada: Dinâmica da dança maluca.  

Objetivo: trabalhar expressão corporal, atenção e descontração através de cada 

forma de dançar. 

Ferramentas metodológicas: Aparelho de TV, aparelho de DVD e caixa de 

som. 

Avaliação: observamos que os usuários participaram de forma positiva e que 

houve um aumento da autoestima de todos. 

Atividade realizada: um usuário traz a dinâmica da rosa, todos participaram, ao 

pegar a rosa dedicaram ás pessoas importantes em sua vida.  

Objetivo: valorizar pessoas que ajudam em sua vida. 

 Avaliação: percebe-se que alguns usuários se emocionaram ao dedicar a rosa.  

 

Data: 26/11/2015 

Atividade realizada: refletir sobre a vida e a Música de FACÇÃO CENTRAL, 

“Estamos de Luto” Relata a história de muitos e diante de suas escolhas a vida 

se torna curta. Foi realizado roda de conversa sobre as perdas pela violência e 

por movimentações errada na vida.  

Objetivo: sensibilizar e refletir sobre as suas posturas e como aproveitar as 

oportunidades e o resgate de seus objetivos em quanto há tempo. 

Ferramentas metodológicas: aparelho de DVD, caixa de som e musica. 
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Avaliação: percebe-se alguns introspectivos, outros se emocionam por lembrar-

se dos seus amigos e familiares. Eles trazem falas positivas de suas vivências. 

  

Data: 28/11/2015 

Atividade realizada: atividades livres  

Objetivo: trazer momentos descontraídos através de atividades lúdicas, 

músicas, dança competições no dominó, proporcionando uma reflexão sobre o 

que fazer em momentos livres.  

Ferramentas metodológicas: aparelho de TV, jogo de dominó, caixa de som, 

aparelho de DVD e bola de futebol. 

Avaliação: percebemos os usuários participando de forma positiva, o aumento 

da autoestima e mostraram objetivo e foco nas atividades.  

 

Data: 30/08/2015 

Atividade realizada: Foi realizado o Cine ATITUDE Extra onde demos 

sequência ao nosso planejamento do mês e finalizamos, trazendo a proposta do 

filme Amistad que relata os navios Negreiros e a escravidão, toda trajetória e o 

sofrimento do povo negro e o tempo que levou essa tortura. 

Objetivo: Sensibilizar e refletir resgatando a memória histórica de como foi difícil 

para os negros viver nessas condições e a luta para se libertarem da escravidão, 

trazer o reflexo disso até hoje. 

Ferramentas metodológicas: TV e parelho de DVD. 

Avaliação: observa-se que vários usuários ficaram chocados com a luta do povo 

e teve cenas muito fortes que impactaram alguns. Eles se colocaram 

positivamente e gostaram muito do filme.  

 Oficinas: atividade lúdicas  

Facilitadora: Helaine Duarte 

 

Data: 04/11/2015 

Atividade realizada: Dinâmica qual é a música. 
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Objetivo: Fazer com que os usuários exercitem a mente, interagindo entre si. A 

dinâmica se dá, quando a pessoa fala uma palavra e os participantes tem que 

cantar uma música com a palavra citada. 

Ferramentas metodológicas: Caixa de som e microfone. 

Avaliação: Foi um momento prazeroso e de muita descontração, os usuários 

saíram alegres e verbalizaram que esse momento se repetisse. Essa dinâmica 

trabalhou a memorização e a concentração, fazendo com que eles possam 

experimentar novas possibilidades, nas adversidades do dia a dia. 

 

Data: 18/11/2015 

Atividade realizada: Relaxamento 

Objetivo: proporcionar reflexão dos desejos, em um ambiente tranquilo e ao som 

de música que induz o relaxamento. 

 Ferramentas metodológicas: Caixa de som, DVD e CDs de música. 

Avaliação: Os usuários puderam parar um momento para refletir sobre suas 

realidades, eles verbalizaram necessitar esvaziar a mente e que esses 

momentos lhes deram essa oportunidade. 

 

Data: 25/11/2015 

Atividade realizada: Oficina de artesanato 

Objetivo: Dar continuidade ao artesanato criado por eles. Uma decoração de 

parede em formado de peixe. 

Ferramentas metodológicas: Revistas, jornais, cola e tesoura. 

Avaliação: Momento onde puderam aprender mais uma atividade lucrativa que 

pode ser uma forma de trabalho informa 

.Grupos Realizados Quantitativo Mensal 

Qualidade de Vida 01 

Redução de Danos 01 

Próximo Passo 01 

Direitos Sociais 01 

Grupo Família 00 
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Grupo Boa Noite 30 

Total de grupos 04 

 

Desafios 

 Se motivar, diante das mudanças em que estamos passando, esse atraso 

de salário. 

 Falta de materiais para oficinas especificas.  

 Falta de alinhamento nos plantões.  

 Falta de Computador 

 Dá continuidade a programação, mesmo sem o quantitativo correto de 

profissionais nos plantões. 

 

Avanços 

 A mudança dos horários e a pontualidade da equipe. 

 A união da equipe perante a situação. 

 O quadro de profissionais completo 

 O empenho dos profissionais. 

 

Oficinas Realizadas Quantitativo  Mensal 

Oficina de Culinária 00 

Oficina de Artes 03 

Oficina de Teatro 00 

Oficina Cine ATITUDE 03 

Total de Oficinas 06 

 

5. ANÁLISE QUALITATIVADAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO 
CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

5.1 Família 

 

5.2 Saúde  
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Durante o mês de Novembro foram realizadas as atividades do Bom Dia. 

Realizado  grupo de qualidade de vida com tema Como surgiu o novembro azul 

e câncer de próstata, com um grupo de informação e conhecimentos sobre as 

práticas de saúde e de qualidade de vida. Objetivando esclarecer e informar, 

onde buscar os atendimentos necessários e fazer valer os direitos dos usuários 

do SUS. A finalidade dos grupos foi conscientizar e orientar sobre os cuidados 

que o usuário precisa ter com sua saúde. Trazer conhecimento sobre os temas 

que foram apresentados, visando a prevenção e proteção de tratamento para 

dependência química, diminuir o adoecimento do indivíduo, com qual o usuário 

possa criar suas estratégias de redução de danos, bem como, aprender a lidar 

com questões do dia a dia no cuidado consigo mesmo e com o próximo, 

respeitando a opinião dos outros participantes do grupo. Assim os usuários 

puderam se informar a respeito da prevenção de doenças e dos cuidados em 

relação à saúde, exercitar-se fisicamente e mentalmente. E onde buscarem 

tratamento. 

Realizados atendimentos de Qualidade de vida: Sinais vitais e Exames físicos 

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

para fazer diagnóstico de enfermagem e encaminhamentos específicos à cada 

usuário. 

Realizados encaminhamentos e articuladas consultas para alguns usuários no 

Caps-AD, encaminhamentos também foram realizados para o CTA (Centro de 

testagem e acolhimento), ESF/UBS para avaliação clínica, ginecológica e 

odontológica. Realizados encaminhamentos à UPA. Sendo realizadas como 

rotina diária do serviço, além de realizar triagens e acolhimentos aos novos 

usuários, bem como às retriagens, escutas e atendimentos diários de qualidade 

de vida. Foram administradas diariamente medicações prescritas com receitas 

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

que chegam ao serviço apresentando cefaléia, odontalgia, pirose e outros. Com 

a realização da reposição semanal das medicações. Com a continuação dos 

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

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

Feitos curativos em alguns usuários que chegaram ao serviço com ferimentos. 
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Feito encaminhamento para o ambulatório do CISAM articulado com equipe da 

maternidade junto com coordenação. Onde as usuárias irão iniciar cuidados em 

saúde e planejamento familiar. 

Participei de Reuniões com a coordenação e da Assembleia com os usuários. 

5.3 Inserção Sócio Produtiva  

5.3 Cultura, Esporte e Lazer 
5.4 Educação 
5.5 Assistência Social 
5.6 Avanços e Desafios 

A equipe da vigilância epidemiológica de Jaboatão iniciou no programa atitude 

exames e tratamento para DST`s, no início deste mês. Suprimir a dificuldade do 

usuário mediante inexistência de passagem, da distância do serviço para as 

redes de saúde do Município e em razão da falta de documentos para realização 

de exames, que alguns usuários não possuem. Mas quanto ao tratamento esta 

unidade encontra-se sem médico clínico para dá os devidos encaminhamentos 

e tratamento que os mesmos precisam. 

Dificuldades nos atendimentos no Hospital Jaboatão Prazeres, com falta de 

médicos no atendimento da emergência clínica e odontológica. E também pela 

falta de materiais para realização de alguns procedimentos que deveriam ser 

realizados pela unidade, deixando de atender às necessidades básicas da 

população.  

A Policlínica Carneiro Lins tem dificuldades na realização de exames básicos 

para atendimentos aos usuários que dela necessitam, onde a mesma só vem 

entregando apenas 10 fichas por dia para realização desses exames e para 

liberarem medicações sejam elas psicotrópicas ou clínica, devido falta de 

documentos dos usuários. A farmácia desta unidade avisou que não irá mais 

liberar medicações sem documentação dos usuários, mesmo que equipe vá 

acompanhando. E principalmente para médicos especializados a exemplo do 

Pneumologista. Dificuldades para articulação com a rede de saúde para 

avaliação e consulta com Médico Psiquiatra no acompanhamento aos usuários 

que dela necessitam. O CAPS-AD de Prazeres (Recanto dos Guararapes), tem 
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encaminhado alguns usuários para atendimento psiquiátrico na Policlínica de 

Jardim Jordão. Devido às constantes demandas. 

 

6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

 

Neste mês o Equipamento do ATITUDE nas Ruas (equipe I e II), retornou as 

suas atividades nos territórios, contudo por estar apenas com um motorista, este 

ficou divido entre as duas equipes. Para além, as Equipes permaneceram no 

suporte na Unidade Apoio e Acolhimento de Jaboatão, quando não estavam em 

campo. 

6.1. Atendimento individual 

Seguem algumas considerações acerca de casos acompanhados 

pelas equipes e que merecem algumas pontuações. 

O Usuário J.L. 25 anos de idade, foi usuário de crack de modo intenso. 

No retorno da equipe as ruas, reencontramos o mesmo nas proximidades de sua 

residência, permanece sem uso de SPA’s e mantem seu trabalho, como 

proprietário de um pequeno negócio, “Lava Jato”, iniciou com uma máquina 

apenas, mas com suas estratégias de cuidados, conseguiu prosperar, não só 

seu empreendimento mais nos relacionamentos interpessoais reconquistando o 

apoio familiar. O sucesso, no momento, torna esse caso interessante de 

conquistas, visto que o usuário apresentava grandes dificuldades de manter-se 

em estratégias de redução de danos. 

O Usuário JB 526 é acompanhado pelo Programa ATITUDE desde 

11.02.2013.ha pouco mais de um ano tem sido acompanhado exclusivamente 

pelo ANR JB. Além do uso abusivo de SPA’s o usuário também tem demandas 

de saúde mental. Atualmente esta é a sua principal demanda. A equipe iniciou 

um processo de sensibilização do próprio usuário e da família com o objetivo de 

estimular estes cuidados de saúde/psíquicos. 

A equipe iniciou a articulação com o PSF da área e com o CAPS David 

Capistrano (referência de cuidado em saúde mental da área). Realizou-se uma 
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visita/atendimento conjunto no domicilio e agendou-se na unidade do CAPS. Foi 

realizado o deslocamento do usuário até o CAPS e acompanhado seu 

atendimento. Em seguida agendou-se mais um acompanhamento, porém junto 

a família também. No momento houve a admissão do usuário ao serviço 

frequentando por duas vezes na semana (com o deslocamento dividido entre o 

CAPS e a família). 

Por estar abstemico e sem demandas por uso de drogas a equipe 

pactuou com o usuário e família que seu acompanhamento passaria a ser 

quinzenal com o objetivo de manutenção e orientações para dar continuidade 

aos seus cuidados. 

6.2. Abordagem nas ruas 

6.3. Mapeamento do território 

Os mapeamentos, que se referem ao reconhecimento do território e 

identificação de equipamentos para possíveis articulações, locais com 

necessidades de ações e intensificação das intervenções das equipes, focou-se 

nesse momento em localizar os usuários e as redes existentes na divulgação do 

retorno do equipamento do ATITUDE nas Ruas. Abaixo seguem as localidades 

mapeadas pelas equipes. Mapeamento realizado na área de Cajueiro Seco, 

Cavaleiro, Pacheco, Massangana, Marcos Freire e Muribeca. 

6.4. Articulação com a rede 

Na perspectiva de fortalecimento e pactuação com a rede SUS/ SUAS e 

as demais organizações, as equipe reativaram diálogos com diversos 

equipamentos da Rede, focando na retomada das atividades. Articulando com: 

os CRAS (Jardim Jordão / Guararapes, Muribeca e Moreno), Estação do 

Governo Presente (Afogados), PSF (Petrônio Portela II e Vila do SESI), 

Conselho Tutelar 5ª Regional e da Muribeca, UPA (Barra de Jangada- Serviço 

Social), CAPS Transtorno David Capistrano e CREAS (Moreno), Associação de 

Moradores da Muribeca. 

6.5.Palestra/Seminário 
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No dia 16/11 realizado dialogo com os professores da Escola Municipal Luiz Lua 

Gonzaga, focando na desmistificação do conceito de usuário de drogas versus 

marginalidade, o encontro foi bastante produtivo.  

No que se refere a reuniões e eventos, no dia 25/11 houve o I Encontro 

Metropolitano de Ordem Pública e Segurança Cidadã, em Piedade, participaram 

neste encontro representante dos municípios da região metropolitana, 

dialogaram sobre segurança e apresentaram o modelo que Jaboatão está 

seguindo, ainda nesta data houve em Afogados sob a organização da Estação 

do Governo Presente, o Encontro sobre Segurança Preventiva, havendo a 

apresentação do 12º BPM e do Patronato. 

6.5 Ações Integradas de Impacto  

7.  DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 

Iniciamos o mês de novembro na perspectiva de pensarmos estratégias para 

motivar e acolher a equipe, pois ficou muito claro o cansaço e desgaste dos 

profissionais.  

Foi realizado vários momentos de acolhimento individual, para que o profissional 

pudesse falar do seu sentimento e de alguma forma minimizar todo o 

desgaste.Demos continuidade as reuniões setoriais para alinhar o 

serviço.Ocorreu reunião com a executora para alinhamento do fluxo. 

No dia 10-11 ocorreu colegiado, aonde contamos com a participação de Dr 

Laura, medica do CISAM. Este momento foi muito positivo, pois ela esclareceu 

algumas dúvidas referente aos encaminhamentos das usuárias que irão ser 

referenciadas. 

Realizamos também reunião com a equipe do CAPS AD Recanto dos 

Guararapes, para discussão de casos e fortalecimento da rede. 

A Secretaria, através de Malu e Sandriany esteve algumas vezes no 

serviço no intuito de estreitar os vínculos com os profissionais, tal situação está 

sendo avaliada pela equipe de forma muito positiva. 

Foi realizada a seleção dos profissionais para compor a equipe técnica e 

algumas pessoas já deram início ao trabalho. 
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Nesse mês realizamos no intensivo um momento de comemoração 

referente ao mês da consciência negra, usuários e familiares participaram. 

Momento muito positivo de fortalecimento de vinculo. 

A técnica de qualidade de vida, Atonia entrou de licença maternidade e 

recebemos outra profissional, Rosália que iniciou o trabalho no Apoio e Intensivo 

Participei da I jornada Pernambucana RAPS infanto juvenil, compondo a 

mesa, aonde pude falar do acolhimento desse público no Programa. 

Tivemos uma grande dificuldade neste mês que foi a ausência da 

realização de alguns grupos, pois estávamos com ausência de profissionais o 

que acarretou também sobrecarga de trabalho a alguns. 

 A Supervisão vem atuando junto a equipe com o principal objetivo de 

planejar e desenvolver estratégias para que o funcionamento do Centro ocorra 

de forma diretiva e propositiva às demandas surgidas, contribuindo com o bom 

desenvolvimento dos diversos setores. Orientar a equipe a desenvolver suas 

atividades dentro de determinadas normas para alcançar os objetivos do serviço.

  

 A comunicação interna é algo que é trabalhado constantemente, 

entendendo que este elemento é um facilitador para minimizar alguns ruídos ou 

entraves, tanto de ordem interpessoal como coletiva. Com a chegada dos novos 

profissionais, completando o quadro de funcionários, a equipe retoma suas 

atividades sem que haja acúmulo ou sobrecarga de tarefas. A questão do atraso 

salarial ainda é um ponto que está sendo sempre trabalhado, afim de diminuir as 

tensões e insatisfações por parte dos profissionais. Motivar, estimular, discutir e 

propiciar momentos de cuidados à equipe é algo proposto pela gestão para 

tornar o clima organizacional agradável e produtivo.  

04, 11, 18 e 25/11/15 - Reunião Técnica onde discutimos sobre o funcionamento 

do serviço, relações interpessoais da equipe, estudo de casos e os possíveis 

encaminhamentos. No dia 11/11 participou de nossa RT, Malu Freire. 

10/11/15 – Reunião no CEPAD com a Dra. Laura sobre atendimentos as 

usuárias do Programa ATITUDE no CISAM. 
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25/11/15 – Reunião com o CAPS AD Recanto dos Guararapes para discussão 

de casos de usuários acompanhados pelos dois serviços.  

26/11/15 – Reunião com a equipe da cozinha para alinhar os plantões 

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

NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 

 

DAT
A 

ATIVIDA
DE 

LOCAL 
PARTICIPANT
ES 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENT
OS 

10-
11 

Colegiado CEPAD 

Coordenadoras 
técnicas, 
Técnicas de 
Qualidade de 
vida, 
Supervisoras, 
Dra Laura  

Alinhament

o do fluxo 

CISAM 

Definiu-se fluxo de 
encaminhamentos 

 

16-
11 

Reunião 
intersetori
al CAPS 
AD 

CAPS AD 
Recanto 
dos 
Guararap
es 

Coordenadoras 
Apoio e 
intensivo JB, 
equipe técnica 
CAPS AD 

Articulação 

e 

fortalecime

nto da rede 

Aproximação e 
melhor 
comunicação 

 

 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DAT
A 

LOCAL 
PARTICIPANTE
S 

PAUTA DA REUNIÃO 
ENCAMINHAMENTO
S 

04/11 

Centro de 

Acolhiment

o e Apoio 

Jaboatão 

10 

Pauta 

administrativa – 

processos diários 

da unidade; 

Discussão dos 

casos em 

acompanhamentos

. 

 

Direcionamento dos 

casos discutidos 
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11/11 

Centro de 

Acolhiment

o e Apoio 

Jaboatão 

13 

Pauta 

administrativa – 

processos diários 

da unidade; 

Discussão dos 

casos em 

acompanhamentos

. 

 

Direcionamento dos 

casos discutidos 

18/11 

Centro de 

Acolhiment

o e Apoio 

Jaboatão 

09 

Pauta 

administrativa – 

processos diários 

da unidade; 

Discussão dos 

casos em 

acompanhamentos

. 

 

Direcionamento dos 

casos discutidos 

25 

/11 

Centro de 

Acolhiment

o e Apoio 

Jaboatão 

12 

Pauta 

administrativa – 

processos diários 

da unidade; 

Discussão dos 

casos em 

acompanhamentos

. 

Direcionamento dos 

casos discutidos 

 

c. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 

DAT
A 

ATIVIDA
DE 

LOCA
L 

PARTICIPANT
ES 

PAUTA 
DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMEN
TOS 

12-
11 

Seleção 
dos 
profission

IEDE
S 
Recife 

Coordenadora
s técnicas 

Seleciona

r 

Iniciar processo de 
contratação 
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ais para o 
apoio 

Jaboatão, Ana 
Paula e Edna 

profission

ais 

 

8.DESCRIÇÃO QUANTITATIVAGERALDASAÇÕESREALIZADAS NO 
CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 00 

REUNIÃO INTERSETORIAL 01 

ESTUDO DE CASO 00 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 02 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO COM A EXECUTORA 01 

TOTAL 04 

 

8.1. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / 

PERNOITES: 

TOTAL DE PESSOAS QUE 
PERNOITARAM 

TOTAL DE USUÁRIOS 
ATENDIDOS (atendimento 
individual 

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

52 94 15 

9. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOSDADOS DO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO E APOIO 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO  02 01 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 04 

AÇÕES 
META 
MÍNIMA 

METAS 
EXECUTADAS 

Acolhimento dia (Total de atendimentos 
no mês) 

900 atend. 
Mês 

682 
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TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 

28 32 60 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

0 05 01 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

01 0 01 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

Orientação Sexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

88 06 00 94 

Identidade de Gênero 

Travesti Transexual Total 

00 00 00 

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

 Cor/Raça Total 

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

358 

Sexo 

Usuários por Sexo e Faixa Etária 

0 a 

11 

12 a 

17 

18 a 

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

M 0 0 13 36 20 6 1 0 92 

F 0 0 6 3 5 4 0 0 23 

Total 0 0 18 39 25 9 1 0 94 
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Preta Branca Parda Amarela Indígena Não 

informado 
94 

22 22 47 3 0 0 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Situação Socioeconômica Qtd 

SEM RENDA 66 

1/4 SALÁRIO MÍNIMO 6 

1/2 SALÁRIO MÍNIMO 7 

1 SALÁRIO MÍNIMO 12 

2 SALÁRIOS MÍNIMOS 1 

3 SALÁRIOS MÍNIMOS 1 

ACIMA DE 3 SALÁRIOS 

MÍNIMOS 
0 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL 94 

TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grupos Operativos Meta Mínima - 04 

Grupo Psicólogo 2 

Grupo de Serviço Social 1 

Grupo de Qualidade de Vida 0 

Total 3 

Atendimento Individual Meta Mínima - 50 

Atendimento Assistente Social 158 

Atendimento Psicólogo 144 

Atendimento Qualidade de Vida 21 

Total 323 

AÇÕES 
Meta 
Mínima 

Metas Executadas 

Oficinas 15 06 

Atendimento à Família 50 70 

Grupo Família 4 00 

Demanda de Atendimento TOTAL 

Atendimento de Triagem, Acolhimento de novos Usuários e 

Usuários Re-acolhidos 
67 
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TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

Motivação Total 

Crack 87 

Álcool 02 

Maconha 03 

Cocaína 02 

Outros 00 

Total Geral 94 

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

Tipo Total 

Espontânea 38 

Aproximação de rua 00 

ATITUDE nas Ruas 17 

Rede SUAS 08 

Rede SUS 09 

Segurança Pública 00 

Conselho Tutelar 00 

Ministério Público 00 

Mídia 00 

Outro Usuário 15 

Outra Origem  07 

0800 (OUVIDORIA) 00 

Atendimento Individual à Família 70 

Visita Domiciliar 0 

Assembleia 4 

Atendimento no Território (em conjunto com o ATITUDE nas 

Ruas) 
--- 

Outros/Quais? 0 

TOTAL GERAL 141 
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Poder Judiciário 00 

Total Geral 94 

TABELA IX – ORIGEM DAS DEMANDAS DE ACORDO COM AS ÁREAS 
INTEGRADAS DE SEGURANÇA - AIS 
TABELA X - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 00 

AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO 03 

AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL 0 

AFASTAMENTO USO DE DROGAS 00 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 01 

OUTROS  00 

TOTAL 4 

TABELAXI – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 51 

NÃO 42 

NÃO INFORMADO 1 

Áreas Integradas de 

Segurança 

Quantidade 

AIS 01 10 

AIS 02 03 

AIS 03 16 

AIS 04 05 

AIS 05 03 

AIS 06 46 

AIS 08 01 

AIS 09 08 

AIS 10 02 

AIS 11 00 

AIS 14 00 

Total Geral 94 
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TOTAL GERAL 94 

 

  

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 65 

NÃO 28 

NÃO INFORMADO 01 

TOTAL GERAL 94 
AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 63 

NÃO 31 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 94 
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TABELAXII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 REDE SUAS QUANT. 

CRAS 01 

CREAS 03 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO DE RUA 

07 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 01 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 01 

CONSELHO TUTELAR 00 

CENTRO DA JUVENTUDE 00 

OUTROS  01 

TOTAL 14 

  

REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS 02 

CTA 06 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 05 

CAPS AD 13 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 00 

POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 03 

HOSPITAL GERAL 03 

UPA 01 

OUTROS  01 

TOTAL 34 

  

 

 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 
00 

DHPP 
00 
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JUDICIÁRIO 
04 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
00 

AGÊNCIA DO TRABALHO 
00 

GOVERNO PRESENTE 
00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 
05 

INSS 
00 

ONG 
00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 
00 

OUTROS  
00 

TOTAL 
09 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 
0 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 
0 

TRABALHO INFORMAL 
0 

TRABALHO FORMAL 
0 

OUTROS 
0 

TOTAL 
0 

 

 

 

 

 

10. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS 

AÇÕES 
META 
MÍNIMA 

METAS EXECUTADAS 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 81 

ABORDAGEM NAS RUAS (PESSOAS) 600 42 
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11.CONSIDERAÇÃOESFINAIS 
Com o propósito de cada vez mais melhorar a qualidade do serviço, temos cada 

vez mais estreitado o vínculo com a executora, o que nos traz muita segurança 

e resolutividade para algumas questões. 

Outro ponto muito positivo que vale ressaltar e a proximidade da secretaria nos 

momentos mais frágeis. Uma grande dificuldade foi a relação com alguns 

profissionais que demonstram uma insatisfação, tal fato acarreta no 

acompanhamento ao usuário e até na entrega de relatórios, pois como visto 

neste documento não consta o relato de todos profissionais, tivemos a ausência 

do relato das atividades da educadora Damiana, que não enviou a descrição. 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 7 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 13 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 9 1 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 9 0 

AÇÕES 
METAS EXTRAS 

EXECUTADAS 

BUSCA ATIVA 02 

VISITA DOMICILIAR 13 

ABORDAGEM DE RUA 03 

REUNIÕES 01 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 00 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 00 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 04 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 03 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 70 

OUTRAS AÇÕES 17 

AÇÕES INTEGRADAS E DE 
IMPACTO REALIZADAS 

00 

TOTAL 113 
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Temos relatado todos os acontecimentos a executora, que como acima relatado 

tem estado muito próximo em todos os momentos. 

 

 
 
12. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
Atitude nas Ruas: Palestra: com os Professores da Escola Municipal Luiz Lua 

Gonzaga 

                       

 

Oficina de Artes: 
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          Oficina de Artes:   
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_____________________________________ 

Manassés Manoel 
Diretor Presidente IEDES 
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