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

 

1. APRESENTAÇÃO 
 

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

Apoio o mês de Novembro. Trata-se de uma estratégia a ofertar visibilidade ao cotidiano 

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

ofertado.  

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 
 

Endereço: Rua Prefeito José Alberto de Lima n° 38 – Santo Inácio– Cabo de Santo 

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

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

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 
 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Jacqueline Oliveira 

SUPERVISÃO Juliana Falcão 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Caroline Miguel 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Márion Fraz 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Rayana Alves da Silva,  

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Viviane Cardoso 

TÉCNICO EM QUALIDADE DE VIDA Maria do Livramento  

EDUCADOR SOCIAL Adriana Borges 

EDUCADOR SOCIAL Alessandra Alves 

EDUCADOR SOCIAL Beltrand Gouveia 

EDUCADOR SOCIAL Cícero Evaldo 

EDUCADOR SOCIAL Jeferson Antônio  

EDUCADOR SOCIAL Maria Luciana   

EDUCADOR SOCIAL Priscila Neves 

EDUCADOR SOCIAL Rosineide Felício 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Luciene Marluce 

AUXILIAR DE COZINHA Ana Marta 

AUXILIAR DE COZINHA Josefa Tatiana 

AUXILIAR DE COZINHA Maria Josineide 

SERVIÇOS GERAIS Edjane de França 

VIGIA José Antônio 

VIGIA Joel Gomes 

VIGIA Lucio José 

VIGIA Valmir Batista 

  

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
mailto:atitude.apoio.cabo@gmail.com
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4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS  
 

EQUIPE  FUNÇÃO  NOME  

I 

TÉCNICO SOCIAL Jacqueline Santos 

EDUCADOR SOCIAL Adroaldo Rocha 

MOTORISTA Cleison Cavalcante 

II 

TÉCNICO SOCIAL Rejane Maria  

EDUCADOR SOCIAL Maria Cicera  

MOTORISTA Lemuel Menezes 

 

5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

Horário  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

09:00  as 
09:20 

Bom dia 

Rosineide 

Bom dia 

Márion 
 

 
 
 

Reunião 
técnica 

Bom dia 

Livramento 

Bom dia 

Beltrand 
 
 
 
 

Livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livre 

 
10:30  as 

11:30 

Oficina de 
Alfabetização e 

letramento 

 
Rose 

 
Oficina 

Culinária 

 
Patrícia 

 
Grupo 

Informativo 

Carol 

 
Autoestima 

 
Márion 

 
15:00 as 

16:30 

 
 

Qualidade de 
vida 

 
Livramento 

 
 

 
 

Redução de 
danos 

 
Rayana 

 

 
 

Videoteca 

 
Adriana 

 
Oficina de 
esporte e 

cultura 

 
Alessandra 

 
Exercendo 
cidadania 

 
Viviane 

 
Grupo 

de 
família 

 
 

 
18:40 as 

19:00 

Boa noite 

 
Rayana 

 

Boa noite 

 
Viviane 

Boa noite 

 
Adriana 

Boa noite 
 

Alessandra 

Assembléia 
 

 
 
 

Livre 

 
 
 

Livre 

20:30 as 
21:30 

Livre 
 

Livre 

 
Livre 

Oficina 
Multicultural 

 
Livre 

 

 

Grupo Bom dia 

Facilitadores: Marion Fráz (Técnico Social em Psicologia), Maria do Livramento 

(Técnica Social em Qualidade de Vida) e Beltrand Gouveia (Educador Social) e 

Rosineide Felício (Educadora Social). 

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

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

Estimular/fomentar uma reflexão sobre o como acordar se motivando e, tentando também 

motivar o outro com falas e gestos que demonstrem o desejo de querer estar bem e fazer o 

seu ambiente, juntamente com os demais também se sentirem bem! Estimulou-se a 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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reflexão de que o “simples” ato de desejar o “Bom/Bem” ao outro, logo pela manhã, pode 

vir a fazer diferença ao longo do dia. Foi-se refletido que o desejo ao outro, pode sim voltar 

pra si quando colocamos em prática não só no falar, mas também no olhar, no cuidar e 

ajudar para que os outros possam se sentir melhor e, consequentemente, ter um dia 

melhor. 

 

Grupo Boa Noite 

Facilitadores: Rayana Alves (Técnica Social em Psicologia), Viviane Cardoso 

(Técnica Social em Serviço Social), Adriana Borges e Alessandra Alves (Educadoras 

Sociais). 

Objetivo geral: Proporcionar aos usuários uns momentos de descontração, discussão, 

diálogo estimulando a entre usuário e equipe e usuário e usuário, reflexões de forma muito 

leve e construtiva. Os momentos são permeados por dinâmicas de grupo, exposição de 

vídeos, roda de diálogos, textos e músicas que nos permite encerrar o dia com leveza e 

motivação para o dia seguinte. 

 

Oficina Recreativa de Xadrez 

Facilitador: Beltrand Gouveia (Educador Social). 

Objetivo geral: Estimular no usuário e “convidá-lo” de uma forma estratégica a trabalhar 

gradualmente memórias adormecidas. 

Data: 26/11/2016. 

Atividade realizada: Os usuários com o jogo de Xadrez se revezaram jogando entre se e 

corrigindo algumas posições.  

Objetivo: Estimular o raciocínio lógico e união dos usuários. 

Ferramentas metodológicas: Um jogo de Xadrez Completo. 

Avaliação: Os usuários ficaram bastante atentos nas jogadas, além de darem sugestões 

nas jogadas dos demais colegas, o que estimulou bastante a atenção e concentração dos 

usuários.  

 

Oficina de alfabetização e letramento 

Facilitadora: Rosineide Felício (Educadora Social) 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo Geral: Proporcionar aos usuários o aumento do nível de letramento e 

alfabetização estimulando assim, seu retorno à rede escolar. 

Data: 07/11/2016. 

Atividade Realizada: Classificação e Separação das Sílabas. 

Objetivo: Ensinar como se separa as sílabas das palavras e sua classificação.  

Ferramentas Metodológicas: Pen drive, televisão, cadernos, lápis e borrachas.  

Avaliação: A participação dos usuários foi muito positiva, onde tiraram dúvidas sobre o 

assunto abordado. 

Data: 14/11/2016. 

Atividade Realizada: Confecção de Cartazes com o tema: Respeito é a Base de Tudo.  

Objetivo: Estimular a criatividade com base na construção do texto. 

Ferramentas Metodológicas: Cartolinas, piloto, lápis, borracha etc.  

Avaliação: Os usuários gostaram muito da atividade, pois aprenderam sobre o assunto 

abordado de maneira lúdica.  

Data: 21/11/2016. 

Atividade Realizada: Exercícios Digitalizados sobre Separação das Sílabas.  

Objetivo: Analisar o processo de aprendizagem dos usuários. 

Ferramentas Metodológicas: Cadernos, lápis, exercícios digitalizados.  

Avaliação: A atividade sugerida foi bastante proveitosa, pois os usuários revisaram o 

conteúdo tirando suas dúvidas.  

 

Oficina “Movimente-se” 

Facilitadora: Alessandra Alves (Educadora Social) 

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

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

aptidão. 

Data: 03/11/2016. 

Atividade realizada: Treino de Força. 

Objetivo: Capacitar os participantes a realizar o treino de força, respeitando o nível de 

aptidão individual e as técnicas de cada exercício para melhorar a desempenho e como 

consequência a autonomia de realizar o treino no atitude/intensivo. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Ferramentas Metodológicas: 05 pares de halteres, 01 banco do refeitório, 01 som e 01 

pendrive. 

Avaliação: Como o treino é realizado diariamente, a avaliação se dá de maneira gradativa, 

onde no decorrer do mês e durante as oficinas o usuário tem a possibilidade de tirar suas 

dúvidas e aprimorar as técnicas. 

Data: 10/11/2016. 

Atividade realizada: Corrida e caminhada. 

Objetivo: Melhorar as condições fisiologias com intuito de amenizar e/ou evitar maiores 

desgastes e lesões para os usuários que vão participar do 1° torneio de futebol do 

programa atitude.   

Ferramentas Metodológicas: Espaço aberto, amplo e arenoso (CRAS). 

Avaliação: Ao apresentar as técnicas que facilitem a fluidez do movimento, avaliasse se 

de fato houve contribuição para amenizar o desgaste durante as práticas. 

Data: 17/11/2016. 

Atividade realizada: Treino de futebol. 

Objetivo: Apresentar as respectivas funções de acordo com o sistema de jogo a ser 

utilizado no 1° torneio de futebol do Programa ATITUDE. 

Ferramentas Metodológicas: 01 Campo de areia (CRAS), 01 bola, 12 coletes, 01 

garrafão de água mineral e 01 pacote de copos descartáveis. 

Avaliação: A avaliação se dá quando os usuários participantes se percebem na posição 

em que o mesmo se identifica e desenvolve mais durante o tempo de jogo. 

Data: 18/11/2016. 

Atividade realizada: Treino de futebol (jogo amistoso). 

Objetivo: Unificar os usuários do apoio e intensivo a fim de formar um time único, 

representando do Núcleo Cabo, além de, alinhar e homogeneizar os usuários que irão 

representar o Cabo no 1° torneio de futebol do Programa Atitude. 

Ferramentas Metodológicas: 01 terreno arenoso e amplo (beira mar), 12 coletes, 01 bola, 

02 barras, 01 garrafão de água, 01 pacote de copo descartáveis e 01 carro. 

Avaliação: Ao termino do treino, avaliamos em conjunto os pontos positivos e negativos 

para remanejar os posicionamentos dos jogadores (usuários) na área de jogo.  

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Oficina: Reflexão Noturna 

Facilitadoras: Maria Luciana e Priscila Holanda (Educadoras Sociais) 

Objetivo Geral: Proporcionar aos usuários que estão na modalidade de pernoite 

atividades de descontração e ao mesmo tempo induzindo-os à reflexão e discussão sobre 

os temas propostos. 

Data: 15/11/2016. 

Atividade realizada: Exibição de um vídeo e roda de conversa sobre “O Dia da 

Consciência Negra e Zumbi dos Palmares”. 

Objetivo: Estimular a reflexão sobre “O Dia da consciência negra” que foi decretado 

como feriado devido a ser uma ocasião dedicada à reflexão sobre a inserção 

do negro na sociedade brasileira. A data foi escolhida por coincidir com o dia da morte de 

"Zumbi dos Palmares", em 1695. Sendo assim, o Dia da Consciência Negra procura 

remeter à resistência do negro contra a escravidão de forma geral, desde o primeiro 

transporte de africanos para o solo brasileiro (1549). 

Ferramentas metodológicas: Texto impresso, pendrive e TV. 

Avaliação: Os usuários assistiram atentamente ao vídeo e diante do interesse em querer 

entender mais sobre Zumbi, realizamos uma discussão sobre o tema proposto, onde eles 

tiram dúvidas e expressaram suas opiniões sobre a escravidão e à resistência dos negros 

no Brasil.  

Data: 25/11/2016. 

Atividade realizada: Exibição do filme “12 anos de escravidão”. 

Objetivo: O filme, que é baseado em uma história real da luta de um homem (negro) pela 

sobrevivência e liberdade nos Estados Unidos, antes da Guerra Civil. Com isso 

objetivamos estimular a reflexão sobre o tema escravidão e racismo e finalizar com uma 

discussão onde os mesmos possam expressar suas opiniões e entendimentos sobre o 

tema. 

Ferramentas metodológicas: TV e pendrive. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Negros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zumbi_dos_Palmares
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Avaliação: Através de uma conversa ao final do filme os usuários expõem suas opiniões e 

ideias com relação ao personagem principal, que lutou muito por sua sobrevivência e por 

sua dignidade, trazendo aos usuários uma reflexão positiva. 

 

Oficina Multicultural 

Facilitador: Jeferson Alves (Educador Social) 

Data: 26/11/2016. 

Atividade realizada: Sarau de Poesias. 

Objetivo geral: Conhecer a prática social de um sarau (e tudo que a envolve) em que as 

pessoas se reúnem para apreciar e declamar poesias. Oferecer um tributo ao poeta, pintor, 

folclorista, ator, teatrólogo e cineasta pernambucano Solano Trindade. 

Ferramentas metodológicas: Apresentação de alguns poemas. Leitura coletiva de um 

poema de Solano Trindade.   

Avaliação: Ao final do Sarau, os participantes foram provocados a expressarem suas 

impressões e sentimentos sobre as poesias apresentadas e os temas nelas abordados. 

 

Oficina de Culinária  

Facilitadores: Patrícia Barkokébas (Oficineira) 

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

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

profissionalmente através das oficinas. 

Data: 01/11/2016. 

Atividade realizada: Bolo de macaxeira 

Objetivo: Proporcionar aos usuários um conhecimento e uma habilidade mais profissional 

aprendendo de maneira mais prática e rápida na preparação de um bolo observando 

também a postura mediante a preparação, analisando também o custo e o valor pelo qual 

poderia ser vendida cada fatia. 

Ferramentas metodológicas: leitura e orientação na execução da receita, e 

acompanhamento no preparo.  Utensílios utilizados na preparação: bacia plástica, colher 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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plástica, ralo, forma, forno. Ingredientes usados na preparação: trigo com fermento, 

margarina, ovos, açúcar, leite em pó, leite de coco, leite condensado e macaxeira. 

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

usuários, que estiveram bem atenciosos e participativos, no final todos se reuniram pra 

limpar e organizar o local. 

Data: 08/11/2016. 

Atividade realizada: Torta Romeu e Julieta 

Objetivo: Proporcional um conhecimento mais técnico e prático na preparação de uma 

torta de massa seca, saber o valor de custo, saber o valor de cada fatia, ter conhecimento 

de como deveria ser embalado. 

Ferramentas metodológicas: leitura e apresentação da receita a ser elaborado, 

acompanhamento da execução feita pelos usuários. Foram utilizados os seguintes 

utensílios: batedeira, bacia plástica, forma, faca, colher plástica, fogão, forno. Foram 

utilizados os seguintes ingredientes: ovos, margarina, creme de leite, trigo, queijo 

parmesão, fermento para bolo, queijo mussarela e goiabada. 

Avaliação: A oficina aconteceu de maneira bem positiva com uma ótima participação dos 

usuários, ajudando na preparação com bastante atenção, e no final todos se reúnem pra 

deixar o local limpo e organizado. 

Data: 14/11/2016. 

Atividade realizada: Pão de queijo 

Objetivo: Proporcional ao usuário um conhecimento mais específico e profissional na 

preparação de massa, recheio, modelagem de um pão de queijo, conhecer como utilizar os 

ingredientes e a maneira de modelar e o tempo de forno o custo da preparação e o valor 

comercial de cada unidade e como deve ser embalado. 

Ferramentas metodológicas: apresentação e explicação da preparação a ser realizado, 

acompanhamento da elaboração pelos usuários. Utensílios usados na preparação: bacia 

plástica, colher plástica, assadeiras, forno, rolo, pincel culinário.  Ingredientes usados na 

preparação: trigo, sal, margarina, ovos, queijo parmesão, leite, queijo mussarela e 

fermento biológico. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: A oficina aconteceu bem tranquila com os usuários bem interessados, 

participativos e atentos colaborando na preparação da receita. 

Data: 21/10/2016. 

Atividade realizada: Rosca salgada 

Objetivo: Proporcionar aos usuários um conhecimento mais prático e profissional na 

preparação Rosca salgada, ver o custo e ver o valor da unidade analisar quando ficou de 

lucro, e analisar de que forma poderia ser embalado. 

Ferramentas metodológicas: apresentação da receita a ser elaborada e 

acompanhamento e orientação na preparação.  Utensílios utilizados na preparação da 

receita: bacia plástica, colher plástica, formas, fogão, frigideira. Ingredientes usados na 

preparação: trigo, leite, ovos, fermento biológico seco, óleo, queijo parmesão, creme de 

leite. 

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

estavam bem atentos e participativos, ajudando na preparação, e no final todos se juntam 

e organizam a limpeza tanto dos espaços como também dos utensílios. 

Data: 28/11/16. 

Atividade realizada: Bolo de coco 

Objetivo: Proporcionar ao usuário um conhecimento bem profissional no preparo de um 

bolo de coco, sabendo que podem ser preparadas em forma grande para fatiar, ou em 

formas pequenas porções individuais. Saber como se monta e o tempo de forno. 

Ferramentas metodológicas: feito à leitura da receita e acompanhamento e orientação 

no preparo, utensílios usados no preparo: batedeira, formas, colheres plásticas, facas, 

tábuas de corte. Ingredientes usados na preparação: trigo, ovos, açúcar, leite, leite de 

coco, leite condensado e creme de leite. 

Avaliação: A oficina aconteceu bem tranquila com todos bem atentos, ajudando no 

preparo, e no final todos se reunirão para limpeza do espaço. 

 

Grupo Qualidade de vida  

Facilitadora: Livramento 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo Geral: Informar, clarificar e sensibilizar os usuários sobre questões de saúde, 

podendo orientá-los desde a higiene pessoal, como da saúde mental e psíquica. 

Abordando assim, diversos temas, desde cuidados básicos de higiene pessoal a doenças.  

Data: 03/11/2016. 

Objetivo: Esclarecer dúvidas sobre a Saúde do Homem e os sintomas, uma vez que, 

outubro é o mês mundial da luta contra o câncer de mama. 

Atividade realizada: Foi apresentado um vídeo com o Dr. Alexandre Miranda explicando e 

esclarecendo questões relacionadas ao Câncer de Próstata e os sintomas. Ao no final do 

vídeo abrimos o espaço para reflexão e discussão do tema citado acima. 

Ferramentas metodológicas: TV e vídeo (Doutor Alexandre Miranda). 

Avaliação: Observamos que os usuários conseguiram refletir e entender sobre a saúde do 

homem, bem como as dicas de prevenção.  

Data: 10/11/2016. 

Objetivo: Explicar e esclarecer o que é, e como se contrai a “Câncer de Próstata” além de, 

orientar enquanto formas de prevenção. 

Atividade realizada: Foi exibido um vídeo sobre o Câncer de Próstata, e em seguida 

fizemos uma roda de conversa sobre a temática citada acima, onde os usuários puderam 

além de, se colocar, tirar as dúvidas acerca do Câncer de Próstata.  

Ferramentas metodológicas: Vídeo (Dr. Dráuzio Varella). 

Avaliação: Observamos que os usuários estavam bem atentos demonstrando interesse 

pela temática, participando ativamente da discussão, o que gerou uma multiplicação de 

conhecimento. 

Data: 17/11/2016. 

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

de interesse dos usuários e necessidade do espaço. 

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

o Câncer, sinais, sintomas, diagnóstico e tratamento. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo Dr. Flávio Isaias. 

Avaliação: Observamos que os usuários estavam bem atentos demonstrando interesse 

pela temática, participando ativamente da discussão. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Data: 24/11/2016. 

Objetivo: Refletir com os usuários sobre Câncer Colo retal: causas, sintomas, tratamento e 

prevenção. 

Atividade realizada: Foi exibido um vídeo sobre o Câncer Colo retal, em seguida roda de 

conversa. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo Dr. Hilton Piccelli. 

Avaliação: Observamos que grande parte do conteúdo passado era de total 

desconhecimento dos usuários que se mostraram bastante surpresos. 

 

Grupo Informativo  

Facilitadora: Caroline Miguel (Técnica Social em Serviço Social) 

Objetivo Geral: Estimular o conhecimento da dinâmica social, seja no município, Estado, 

país ou mundo, tendo em vista a marginalização que os usuários são submetidos, 

reconhecendo o valor do conhecimento na sociedade atual. 

Data: 10/11/2016. 

Atividade realizada: Roda de conversa sobre homofobia. 

Objetivo: Trabalhar nossos preconceitos, com foco na homofobia, colocando como 

palavra de ordem a “empatia” e o reconhecimento social de que toda relação independente 

de gênero é legítima e merece respeito. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo “E se fosse você” do Coletivo “Põe na Roda”. 

Avaliação: O grupo teve ótima adesão e reflexão por parte dos usuários, compreendendo 

que toda forma de preconceito é uma agressão ao ser humano, focando na homofobia que 

se apresenta desde formas sutis a violência física, no entendimento de que toda relação 

afetiva, independente do gênero é legítima socialmente e precisa ser respeitada. Cabendo, 

por fim, a reflexão de “e se fosse comigo?”, reconhecendo na empatia a capacidade para 

transpor os muros de toda e quaisquer formas de preconceito. 

Data: 17/11/2016. 

Atividade realizada: Intervenção sobre as transgressões no Apoio Cabo. 

Objetivo: Trabalhar qual o sentido dos usuários estarem frequentando um serviço como o 

Programa Atitude, e, qual o lugar da importância de seu próprio cuidado. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa. 

Avaliação: O planejamento inicial do grupo era trabalhar as raízes sociais da sociedade 

brasileira, numa discussão de raça e etnia, contudo por demandas específicas da casa, o 

grupo precisou, naquele momento, ser adaptado, contando com a presença de toda a 

equipe do plantão diurno. 

Trabalhamos as transgressões que estavam sendo recorrentes na casa. Os usuários 

fizeram algumas solicitações à equipe, contudo pontuamos que o ambiente legítimo para 

essas solicitações era as assembleias, que acontecem semanalmente na dinâmica da 

casa. Por fim, mediante a explanação do objetivo daquele momento os usuários refletiram 

sobre suas passagens no serviço, relatando que buscaram o Programa em busca de 

cuidado e que esse cuidado deve ter caráter prioritário no momento atual de suas vidas. 

Data: 24/11/2016.  

Atividade realizada: Roda de conversa sobre corrupção e cordialidade. 

Objetivo: Trabalhar a reflexão de que a corrupção tem um lugar histórico na sociedade 

brasileira, trazendo exemplos cotidianos e como nos inserimos nela. 

Ferramentas metodológicas: Leitura do texto “Cordialidade e Corrupção” do blogueiro 

Pedro de Lima, com base na obra de Sérgio Buarque de Holanda, “Raízes do Brasil”. 

Avaliação: Fizemos a leitura compartilhada do texto, perpassando sobre o que 

entendemos de corrupção, sempre ligada as pessoas de cargos políticos, e cordialismo 

enquanto uma qualidade nas relações humanas. Com isso trabalhamos a expansão dessa 

compreensão, trazendo exemplos cotidianos e vendo que a corrupção pode estar em 

grande escala, mas também se apresenta de forma muito frequente em nossas relações 

interpessoais, entendendo o cordialismo como fundamento da corrupção, na medida em 

que o reconhecemos como a capacidade de burlar leis e contratos sociais em prol de 

nosso favorecimento particular em detrimento no outro. Por fim, percebemos que a 

corrupção é uma luta e escolha que precisamos fazer diariamente. 

 

Grupo Auto Estima  

Facilitadora: Márion Fraz (Técnico Social em Psicologia) 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo Geral: Desenvolver nos usuários a elevação da autoestima a partir da 

identificação de habilidades, aptidões e potencialidades. 

Data: 04/11/2016. 

Atividade Realizada: Técnica “Histórias de vida”. 

Objetivo: Provocar uma reflexão com os usuários sobre suas vivências, ao longo de sua 

vida. 

Ferramenta metodológica: Roda de conversa com apresentação das histórias de vida de 

alguns usuários. 

Avaliação: Com a apresentação inicial de 02 (dois) usuários, a partir daí despertou nos 

demais o desejo de fala, de desabafo em cima das histórias e vivências as quais tiveram 

em sua vida. Passaram a refletir sobre suas percas, seus rompimentos de relação com 

seus familiares em cima de suas escolhas ao longo de sua trajetória ao longo de sua vida. 

Data: 17/11/2016. 

Atividade Realizada: Técnica “Lembranças”. 

Objetivo: Estimular, a partir da fala, das demandas trazidas pelos usuários sobre o seu dia 

a dia e, como suas escolhas fazem com que os outros o vejam, consequentemente, a si. 

Ferramenta metodológica: Roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários puderam expor suas atividades diárias na rua, sobre a forma com 

que lidam com as adversidades encontradas e como, suas escolhas em relação ao uso 

intenso e desorganizado refletem em si, na sua imagem para si mesmo e aos outros.  

 

Grupo Exercendo a Cidadania 

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

Objetivo Geral do Grupo: Proporcionar aos usuários um espaço de reflexão sobre a 

construção e fortalecimento da cidadania, relacionando sempre as temáticas abordadas 

com o contexto atual em que estão inseridos. 

Data: 04/11/2016. 

Atividade realizada: Roda de diálogo sobre o contrato de convivência. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Objetivo: O grupo teve como objetivo reforçar o acordo de convivência da casa, que 

muitas vezes os usuários não vêm cumprindo, mesmo sendo usuários já antigos e 

conhecedores das regras de funcionamento do espaço. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Atividade positiva, no que diz respeito ao posicionamento dos usuários frente 

ao contrato, admitindo que de fato eles tenham deixado a desejar no comportamento e 

valorização do espaço. 

Data: 11/11/2016. 

Atividade realizada: Leitura e interpretação da música Epitáfio.  

Objetivo: Proporcionar aos usuários um momento de reflexão sobre a efemeridade de 

vida, e como a gente deixa de viver e fazer coisas de fato relevantes em nossa existência 

enquanto a vida passa. Ressaltando que o uso da droga nos faz perder essa percepção de 

tempo de vida, de qualidade de vida, de direitos e deveres que possuímos e que podem 

nos fazer viver melhor. 

Ferramentas Metodológicas: letra e Música Epitáfio. 

Avaliação: Atividade positiva, já que muitos em razão do uso abusivo da droga não se dão 

conta da passagem do tempo em suas vidas, e que esse tempo não volta. 

Data: 28/11/2016. 

Atividade realizada: Roda de conversa sobre a forma como os usuários estão buscando e 

exercendo sua cidadania. 

Objetivo: Trazer para os usuários a reflexão de que a maioria deles está com seus direitos 

violados, e em que momento do processo de cuidado eles estão priorizando isso. Além de 

reforçar que eles podem e devem exercer seus direitos de cidadão, pois são usuários de 

drogas, mas dotados de direitos e deveres como todos nós. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Atividade bem avaliada pelos usuários que demonstraram ter absorvido bem o 

tema e ter entendido o contexto no qual pretendíamos inserir a temática, estimulando a 

autocrítica neles. 

Data: 29/11/2016. 

Atividade realizada: Novembro Azul e Cidadania 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Objetivo: Baseado na campanha do mês de Novembro em combate ao câncer de próstata 

orientá-los que o cuidado com a saúde faz parte dos seus direitos e que devem ser 

exercidos, bem como reivindicados.  

Trabalhamos um vídeo sobre os cuidados e prevenção, em seguida uma dinâmica com 

perguntas e respostas sobre o tema proposto. 

Ferramentas Metodológicas: Vídeo, pen drive, balões. 

Avaliação: Atividade bastante produtiva, e bem aceita pelos usuários. Que discutiram a 

temática entre si e participaram em massa da atividade. 

 

Grupo: Redução de Danos 

Facilitadora: Rayana Alves 

Objetivo Geral do Grupo: Através do grupo promover o emponderamento dos usuários a 

respeito da política de redução de danos, para que eles possam montar estratégias que 

buscam minimizar consequências adversas do consumo desorganizado de substancias 

psicoativas levando em consideração seus aspectos biopsicossociais. 

Data: 03/11/2016. 

Atividade Realizada: Roda de diálogo, tendo como tema norteador. A maconha utilizada 

com estratégia de redução de danos. 

Objetivo: Esclarecer os efeitos da maconha no organismo.  

Ferramenta Metodológica: Tiras com os efeitos da maconha no organismo. 

Avaliação: Através da informação buscamos esclarecer os efeitos da maconha no 

organismo. Momento muito rico onde alguns usuários trouxeram sua experiência tanto 

positiva quanto negativa na escolha da maconha enquanto redução de danos.  

Data: 08/11/2016. 

Atividade Realizada: Caminhada, corrida, futebol e roda de conversa ao ar livre. 

Ferramenta Metodológica: campo do CRAS, garrafa térmica de agua, copos descartáveis 

e bola. 

Avaliação: Esta atividade foi realizada em parceria com a educadora social Alessandra 

Alves, onde nos orientou de forma correta a realizar exercícios físicos como estratégia de 

redução de danos. No final foi realizada uma roda e dialogo ao ar livre onde foram tiradas 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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as dúvidas e esclarecido alguns pontos. Mesmo com poucos usuários o grupo foi bem 

positivo e dinâmico. 

Data: 17/11/2016. 

Atividade Realizada: Conhecendo a Nicotina e seus efeitos. 

Objetivo: Esclarecer e informar os efeitos da nicotina o organismo. 

Ferramenta Metodológica: vídeo do youtube, TV e pen drive. 

Avaliação: momento esclarecedor e informativo avaliado positivamente no sentido de 

empoderarmos os usuários, para que possam realizar escolhas conscientes. 

Data: 22/11/2016. 

Atividade Realizada: Álcool e estratégias de redução de danos. 

Objetivo: Mostrar os efeitos do álcool no organismo e possíveis estratégias de redução de 

danos. 

Ferramenta Metodológica: TV, Pen drive e vídeo do youtube. 

Avaliação: Grupo avaliado positivamente, onde os usuários se colocaram trazendo que já 

se utilizam de algumas práticas de redução durante o uso. Momento muito rico e 

construtivo.  

 

Grupo Família  

Facilitadores: Marion Fraz e Rayana Alves (Técnicas Sociais em Psicologia), Caroline 

Miguel e Viviane Cardoso (Técnicas Sociais em Serviço Social). 

Objetivo Geral do grupo: Proporcionar um espaço de apoio, orientação e reflexão às 

referências familiares dos usuários acompanhados pelo Programa Atitude. 

Data: 05/11/2016 

Atividade Realizada: Meu passo a passo para reconquistar e construir minha família. 

Objetivo: Diante de tantas percas e até mesmo rejeição como recuperar e fortalecer a 

vinculação familiar? Inquietar os usuários neste sentido. 

Ferramenta Metodológica: Cadeiras, mesas, lápis e papel oficio.  

Avaliação: Grupo sem participação de familiares, apenas com usuários, onde traçaram um 

passo a passo de como devem percorrer o caminho a ser refeito ou feito para fortalecer 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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sua vinculação familiar. Usuários participativos trazendo suas experiências e planos muito 

tranquilos. 

Data: 12/11/2016. 

Atividade realizada: Técnica aonde os usuários definiam com uma palavra, o que a 

família representava para eles. 

Objetivo: Mostrar aos usuários através da reflexão feita por eles mesmos, a importância 

da família, bem como cada um tinha sua visão particular da família em suas vidas. As 

respostas foram as mais variadas, até aqueles que não conseguiram se expressar. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Atividade positiva, bem aceita pelos usuários quem em sua maioria tem seus 

vínculos familiares fragilizados ou rompidos. E sempre mexe muito com seus traumas e 

dilemas interiores. 

Data: 19/11/2016.  

Atividade realizada: Técnica da família real versus família ideal. 

Objetivo: Ressaltar qual o papel de cada usuário na formação e/ou reconstrução da 

família idealizada. 

Ferramentas metodológicas: Lápis de cor, canetas e papel ofício. 

Avaliação: Alguns usuários ficaram bem resistentes a participar da atividade, havendo 

rejeição de outros, devido à temática família serem algo delicado a ser trabalhado em 

grupo, tendo em vista que a vinculação familiar de muitos deles estarem fragilizadas ou 

rompidas. 

Iniciada a atividade pedimos aos usuários que desenhassem em ambos os lados da folha 

em branco que receberam, sendo um deles a família como se apresenta hoje, e no outro, 

como eles gostariam que sua família estivesse, o momento demandou um pouco de 

tempo. Iniciamos pedindo para que cada usuário explanasse sobre seu desenho 

preguntando o que eles estão fazendo, neste momento, para que sua família idealizada 

pudesse tornar-se realidade. Durante a aplicação do grupo, contamos com a participação 

de Jacqueline, do Atitude nas Ruas. A discussão foi riquíssima, onde tivemos a 

oportunidade de trabalhar muitas inseguranças e debilidades no processo de cuidado dos 

usuários. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Oficinas realizadas Quantitativo mensal – 50hs  

Oficina Recreativa de xadrez  01- 04hs 

Oficina Alfabetização e Letramento  03 – 12hs  

Oficina Movimente-se  04 – 16hs   

Oficina reflexão noturna  02 – 08hs 

Oficina Multicultural  01 – 04hs  

Oficina de Culinária  04 – 16hs  

Total - (Meta 50hs)  15- 60hs  

 

 

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

6.1 Família  

No referido mês observamos que mesmo que alguns familiares se posicionem em relação 

ao cuidado dos usuários, há alguma resistência por parte desses familiares em acessarem 

o espaço de cuidado do Programa, reflexo do fato de muitos desses usuários 

apresentarem vínculos familiares rompidos ou fragilizados em decorrência dos efeitos 

ocasionados pelo uso de Substâncias Psicoativas (SPA’s), onde o reestabelecimento 

desses vínculos se configura enquanto um eixo central, de forma geral, na construção do 

Plano Individual de Atendimento (PIA) dos usuários. Por vezes o fortalecimento desses 

vínculos tem estado numa ligação direta à diminuição no padrão de consumo de SPA’s do 

usuário. Na mediação do Grupo Família, durante o mês de novembro, não contamos com 

a presença de nenhum familiar, sendo trabalhado junto aos usuários de que forma sua 

autonomia, em seu processo de cuidado, pode ajudar no fortalecimento daqueles vínculos 

familiares que eles pretendem fortalecer. Dessa forma, avaliamos as visitas domiciliares 

como elemento de suma importância, na busca do fortalecimento desses vínculos. 

6.2. Esporte Cultura e Lazer  

No referido mês o torneio de futebol foi o carro feche onde conseguimos atingir as nossas 

expectativas isto levando em consideração a parceria entre os equipamentos envolvidos. 
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Ao final do torneio conseguimos tirar o 1º lugar, ou seja, medalha de ouro em todos os 

sentidos. 

As atividades de lazer vêm acontecendo ainda de forma bastante pequena devido à 

ausência de locais próximos e transporte para possibilitar o acesso.   

6.3. Saúde 

No decorrente do mês foram realizadas atividades multidisciplinares, contanto com 

suporte dos educadores, tendo realizado as seguintes atividades: aferição de pressão, 

IMC, temperatura, administração de medicação, atendimento e acolhimento aos usuários 

buscando seu histórico de saúde e sinalizando as suas principais demandas clínicas.  

Foram realizados diversos encaminhamentos nos mais variados níveis de complexidade 

da Rede SUS, como: atendimentos emergenciais consultam com especialistas (Clínico 

Geral, Ortopedista Geral, Vascular, Neurologista, Ortopedista Joelho, Dermatologista, 

Psiquiatra, Pneumologista, Urologista, Mastologista, Geriatria, Cirurgião Geral, Raios-X, 

Ginecologista e Odontologia), Pré Natal, Centro de Testagem e Acolhimento (CTA) além 

de exames ambulatoriais (Hemograma, Sífilis, HIV, Hepatite B, Sumário de urina, entre 

outros, bem como, Hospital Mendo Sampaio, Hospital Oswaldo Cruz, CAPS-AD, PSF 

Rosário, PSF Vila Roca, PSF São Francisco II, PSF Charneca II, Hospital Dom Helder, 

UPA COHAB, Posto Médico Manoel Gomes, Maternidade de Padre Geraldo Leite Bastos, 

PSF Vila Roca, Policlínica Vicente Mendes Saúde da Mulher).  

Seguindo a proposta em realizar atividades voltadas para coletivo, foram feitos grupos 

com temáticas atreladas a qualidade de vida, além da importância de ressignificação de 

práticas que remetem ao bem-estar, colocando em prática ações de prevenção e 

recuperação da saúde, sob a ótica dos prejuízos atrelados ao uso intenso de SPA´s, 

durante esse mês a temática trabalhada Saúde do Homem já que estamos no novembro 

azul. A TQV conseguiu realizar todos os encaminhamentos necessários para a rede de 

Saúde.   

 

6.4. Inserção sócia produtiva  

Encorajamos a inserção usuário no mercado de trabalho, sendo ela formal ou informal, 

compreendendo nesse movimento a valorização da autonomia desse usuário em seu 
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próprio projeto de vida, apresentando, no mês supracitado a inserção de boa parte dos 

usuários no mercado de trabalho informal, pactuando dias para o desenvolvimento de 

atividades dentro das potencialidades de cada usuário. 

Devido a momento próprio do país, e outros fatores como o fato de serem usuários de 

SPA’s e terem acessado algum programa para usuários de drogas, ou mesmo, ser egresso 

do sistema penitenciário, há uma grande dificuldade para a inserção desse usuário no 

mercado de trabalho formal. 

 

6.5. Educação  

No referido mês não foi realizada nenhuma inserção na rede regular de ensino, tendo em 

vista estarmos próximos da conclusão do ano letivo. Contudo, alguns dos usuários relatam 

em seus PIAs desejo de conclusão de seus estudos, através de métodos como os 

supletivos, com vista a melhores oportunidades de trabalho.  

Não dispomos, no momento, de nenhum curso profissionalizante. 

 

6.6. Assistência Social  

Realizados encaminhamentos para o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e 

o Centro Especializado de Assistência Social (CREAS) do município, Cabo, tendo em vista 

a situação em que os usuários se encontram de violação de direitos e risco pessoal e 

social, em busca de um cuidado em rede. No que tange a emissão de documentação o 

município do Cabo tem uma grande fragilidade na oferta desses serviços, sendo alguns 

inexistentes. 

 

7. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 
 

Relatório Qualitativo – Atitude nas Ruas 
Novembro/2016 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 
 
 

1. Atendimento individual 
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O Atitude nas Ruas (ANR) atuou no contexto de risco psicossocial e uso de 

substâncias psicoativas (SPA´s) com a possibilidade de acompanhamento de usuário no 

território, intensificando estratégias e sensibilização de redução de danos, respeitando o 

seu tempo e escolha em relação ao consumo de drogas utilizadas. 

  Atuamos de maneira lúdica com o formento de roda diálogos nas comunidades, com 

foco em grupos de jovens e adultos. Essas rodas de diálogo tiveram em seu objetivo o 

trabalho com questões dos direitos e deveres do cidadão, assim como a ampliação do 

debate sobre a cidadania e prevenção da violência e uso de SPA´s foi possível identificar 

demandas de usuários nos territórios para possíveis acolhimentos e acompanhamento in 

loco. Somado a isto, inserimo-nos no contexto familiar destes sujeitos para melhor intervir 

na reinserção social destes usuários e no fortalecimento dos vínculos familiares.  

  Além disso, intensificou-se a (re)construção dos PIAs (Plano Individual de 

Atendimento) no território e sensibilização dos usuários para o retorno ao serviço, tendo 

em vista a redução de danos e os cuidados frequentes para este público. 

  Foram realizadas ações de busca ativa de alguns usuários que não vinham 

frequentando o serviço. O Atitude nas Ruas realizou a busca tanto no território como 

através de visitas domiciliares, o que proporcionou acolhimento aos usuários e seus 

familiares.  

Foram realizadas ações sistemáticas de abordagem de rua com entrega de insumos 

(preservativo masculino e gel lubrificante) e panfletos, nos bairros de Gaibu (praças e 

praia) Suape (praça e praia), Charnequinha, Sapucaia, Charneca e Centro do Cabo. Tendo 

em vista a divulgação do Programa com indivíduos e grupos. Foram utilizadas rodas de 

diálogo que tiveram como tema a redução de danos e uso de substâncias psicoativas. 

Para, além disso, realizamos abordagem na sala de espera dos PSF`s da Charnequinha, 

Charneca e CRAS. As abordagens e rodas de diálogos foram intensificadas nas praças 

Marcos Freire e dos Eucaliptos em Pontes dos Carvalhos, onde se encontram diversos 

usuários de drogas. 

Destacamos estas ações como positiva uma vez que, proporciona a divulgação do 

Programa, estabelecendo um vínculo com a população in loco com os comerciantes e com 
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sujeitos multiplicadores de informações, além de possibilitar a visualização de novos 

usuários e a aproximação do serviço com esse público ainda não acessado. 

3. Mapeamento do Território 

  No mês atual realizamos mapeamento nos bairros do Britão e Alto do Cemitério em 

Ponte dos Carvalhos, na perspectiva de conhecer mais de perto a dinâmica da localidade, 

os equipamentos, as instituições e possíveis parcerias que possam potencializar as nossas 

ações nos referidos locais. 

Faz-se necessário o Mapeamento para que seja realizado um serviço qualificado, 

eficiente, e com conhecimento prévio para a realização das nossas ações nos territórios. 

Podemos vê-lo como um produto de uma rede de atores sociais num espaço geográfico 

em seus métodos de organizações diversas. 

  4. Articulação com a rede 

Foram efetuadas articulações com a rede formal e informal do município, 

intensificaram-se as articulações com a rede SUS e SUAS, ampliando os cuidados e 

atenção aos usuários acompanhados no território, possibilitando maior resolutividade dos 

casos, as garantias de direitos dos mesmos e de suas famílias. 

Nesse mês conseguimos realizar articulações com o CRAS da Charneca e, Gaibu e, 

CREAS de Ponte dos Carvalho, Ministério Público, Postos de Saúde da Família (Gaibu, 

Charneca) e CAPS AD. Mantivemos os contatos com os CRAS, CREAS, Conselho Tutela, 

Unidades de Saúde e Escolas de Ponte dos Carvalhos, Pontezinha e Centro do Cabo. 

Assim, foi possível encaminhar usuários e suas famílias para os devidos serviços, 

como também, debater a resolutividade dos casos e firmar acompanhamento sistemático 

em conjunto com o intuito de viabilizar o acolhimento destes indivíduos e famílias de 

maneira intersetorial. 

Tais ações são essenciais para o desenvolvimento de um trabalho conjunto e eficaz. 
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 5. Palestras/seminários 

 Realizamos palestras nas escolas: Escola Modelo Padre Melo (Charneca); Escola 

Antônio Benedito (Garapu); Escola Modelo Ariosto Nunes (Sapucaia) e Paulo Freire em 

Ponte dos Carvalhos. A ação nas escolas foi promovida pela Secretaria de Saúde Mental 

do Cabo. A ação teve como proposta um projeto intersetorial nas escolas na perspectiva 

de um trabalho de informação, prevenção, cuidado e tratamento relacionado à temática 

das drogas.  

 O resultado foi positivo, uma vez que proporcionou um trabalho de prevenção ao 

uso abusivo e dependência de substancias psicoativa, sobre as diversas drogas e suas 

principais consequências no organismo, psicológico, social e família, além de possibilitar 

encaminhamentos para a rede SUS e SUAS. Para, além disso, podemos contar com as 

duas equipes presentes em tempo integral em seus respectivos horários e, em conjunto 

em dia especifico, o que dá mais visibilidade ao Programa. 

 

6. Oficinas educativas 

No mês corrente, realizamos duas Oficinas Socioeducativas (de origami e 

artesanato com palitos de picolé) na Praça dos Eucaliptos em Ponte dos Carvalhos. 

Nessas oficinas, aproveitamos o talento de usuários da casa no sentido de valorizar o seu 

potencial, divulgar o seu trabalho ao público e poder ensinar o seu saber aos presentes.   

Em ações como essa é possível perceber a mudança na autoestima do usuário, 

quando se torna protagonista de uma ação e se sente importante e valorizado, tendo o 

respaldo da equipe e o reconhecimento da população.  

 

7. Ações Integradas de Impacto 

 Nesse mês de referência não realizamos Ações de Impacto. 

 

8. Registro Fotográfico 

Palestra sobre drogas (Escola Municipal Ariosto Nunes) 

Local: Sapucaia  
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Reunião com a rede SUS, SUAS, atores informais (ONG) e 

Secretaria Executiva de Política sobre drogas. 

 Local: Associação dos Moradores de Gaibu  
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Ação de Abordagem e divulgação do Programa na Praia de SUAPE  

 

 

Ação de abordagem e divulgação do Programa Atitude  

Local: Praia de Gaibu 

 

 

Palestra sobre drogas (Escola Antônio Benedito) 

Local:  Garapu 
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Palestra sobre drogas no eixo da prevenção (Escola Modelo da Charneca) 

Local: Charneca  
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Palestra sobre drogas no eixo da prevenção (Escola Municipal Paulo Freire) 

Local: Ponte dos Carvalhos 

 

 

As duas equipes do Atitude Nas Ruas nas Ações nas escolas 
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(Lemuel, Cleison, Adroaldo, Cícera, Rejane e Jaqueline) 

 

Atendimento em grupo no território.  

 

Ações de abordagens e divulgação do Programa na Praça dos Eucaliptos –Ponte dos 

Carvalhos 
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Uma das palestras sobre drogas nas Ações nas escolas. 

( Escola  Paulo Freire – P. dos Carvalhos ) 
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Oficinas  de origami e artesanato com a participação de usuarios  como oficineiros. 

(Ponte dos Carvalhos) 
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8. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

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

CAPACITAÇÕES). 
 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

30/11 
Fórum de 

Saúde 
Mental 

Secretaria 
de Saúde 
do Cabo 
de Santo 
Agostinho 

Gestores e 
trabalhadores da 

Assistência, 
Saúde e 

Educação do 
município do Cabo 

de Santo 
Agostinho. 

Retrospectivas 
das ações 

provenientes 
dos Fóruns 
anteriores. 

Avaliação das 
atividades 
realizadas. 

Sugestões de 
futuras ações. 

Avaliação Geral e Fechamento 

de ciclo para o ano de 2016. 

 

 

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

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

03/11 

Reunião da 
equipe de 
plantão 
noturno  

Apoio 
Cabo  

Educadores e 
plantão noturno  

Acordo de 
convivência  

Realizado a leitura do acordo de 
convivência. 

09/11 
Reunião 
técnica  

Apoio 
Cabo 

Adriana Maria 
Alessandra Alves 
Ana Marta 
Beltrand Gouveia 
Cícera Moura 
Edjane  
Jacqueline Oliveira 
Juliana Falcão 
Jeferson Alves 
Lemuel Menezes 
Luciene Marluce 
 Maria do Livramento 
Josefa Tatiana 
Márion Fráz  
Rejane Santos 
Adroaldo Rocha 
Caroline Miguel 
Jacqueline Santos 
Cleison Cavalcanti 

 

 Saúde 
Contrato de 
convivência 
(próxima 
reunião) 
Planilha da 
recepção  
Pastas e 
evoluções  
Revistas  
Cozinha  
Casos: 
Rodrigo Alves  
Tatiane Gleize, 
Alex Rodrigues  
Kleyton 
Fernandes  
 

 Informes: 
Planejamento das ações de Novembro  
Consciência negra (Jefferson, Priscila) de 
23/11 a 25/11.  
Novembro azul (toda equipe)  
Planejamento da confraternização de fim de 
ano dos usuários  
Juliana Falcão assume em definitivo a 
supervisão  
Confraternização de fim de ano da equipe  
Resumo: 
Livramento traz em reunião que as 
marcações de consultas para os usuários 
estão sendo marcadas direto pela central, 
necessita apenas do cartão do SUS, estas 
também poderão ser marcadas para os 
funcionários caso necessitem. 
A equipe fará um levantamento dos usuários 
e funcionários que necessitem tomar 
vacinas. 
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São elas: 
Hepatite B e ante tetânica 
Nas datas de 23/11 a 25/11 trabalharemos 
os planejamentos de novembro. 
Teremos como tema: Novembro Azul e a 
consciência negra, toda equipe trabalhará o 
tema com os usuários iniciado por 
Livramento (TQV), e no tema consciência 
negra ficaram responsáveis os educadores 
do plantão noturno citado acima.  
A confraternização de fim de ano dos 
usuários será dia 21/12, as educadoras 
Rosineide e Alessandra estarão á frente 
para a realização do evento. 
A coordenação informa que a partir de 
amanhã a cozinha ficará fechada, os 
funcionários não estão autorizados a entrar. 
Todas as refeições dos funcionários 
deveram ser seguidas de acordo com o 
cardápio, adaptaremos uma mesa para 
serem feitas as refeições na área de fora, 
serão quatro funcionários por vez. 
A equipe entrará na cozinha apenas para 
lavar o prato e deverá sair logo em seguida.  
No plantão noturno as cozinheiras deixarão 
separada a comida em panelas pequenas 
para facilitar a limpeza, estes deveram 
deixar a cozinha limpa e organizada.  
A coordenação traz a importância das 
pastas serem evoluídas, existem pastas 
sem evoluções á meses e o usuário 
frequentando o serviço, estes diaristas e 
pernoites, foram separadas pastas por 
técnicos e estão na sala da equipe para 
serem evoluídas, assim faremos toda 
semana.  
As revistas deveram ser realizadas com 
educador e segurança assim como qualquer 
pessoa da equipe em todos os turnos. 
A confraternização da equipe será realizada 
no dia 16/12 em Piedade. 
Rodrigo Alves, o retorno do mesmo estará 
atrelado ao acompanhamento no CAPS AD, 
sem este acompanhamento o usuário não 
frequentará a casa apoio.  
Tatiane Gleize e Alex Rodrigues. 
 Será discutido o caso entre o núcleo Cabo, 
CREAS, conselho tutelar e ministério 
público, visto que a usuária encontra-se 
gestante e está com o vinculo fortalecido 
com seu companheiro Alex citado acima e 
também usuário do programa, a equipe 
avalia como positivo o encaminhamento do 
casal para o mesmo espaço que lhe for 
ofertado, levando em consideração o bom 
momento em que usuária se encontra. 
Kleyton Fernandes  
Caroline sua técnica de referência estará 
marcado uma visita domiciliar a família do 
usuário para poder se apropriar o caso e 
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demais demandas do mesmo. 

11/11 
Reunião da 
equipe de 
cozinha 

Apoio 
Cabo  

Equipe da cozinha, 
coordenação e 
supervisão.  

Cardápio; 
Cozinha;  
Produtos;  
Atribuições e 
Funções; 
Local para as 
refeições;   

Reavaliamos o cardápio  
Iremos realizar a retirada dos produtos de 
forma antecipada; 
Reafirmamos as atribuições de cada 
profissional;  
 

16/11 
Reunião 
técnica  

Apoio 
Cabo  

Adroaldo Rocha 
Alessandra Alves 
Caroline Miguel 

Cleison Cavalcanti 
Jacqueline Oliveira 
Jacqueline Santos 

Juliana Falcão 
Lemuel Menezes 
Luciene Marluce 

 Maria do Livramento 
Márion Fráz  

Rejane Santos 
Rosineide 

Viviane Lima 

Regimento 
Interno  
Casos: 
Ícaro  
 

 
Foi realizada uma leitura com os ajustes 
necessários do regimento interno. 
 
 A Tr de ícaro deverá articular a rede SUS e 
SUAs de Paulista, para em seguida 
restringir a entrada do mesmo no espaço. 
 
 

23/11 
 

Reunião 
técnica  

Apoio 
Cabo  

Adroaldo Rocha 
Alessandra Alves 
Beltrand Gouveia 
Caroline Miguel 

Cícera 
Cleison Cavalcanti 

Fátima Lindoso 
Jacqueline Oliveira 
Jacqueline Santos 

Juliana Falcão 
Lemuel Menezes 

Márion Fráz  
Rejane Santos 

Rosineide 

Avaliação do I 
Torneio de 
Futebol  
Ação ANR-
Tarde  
Vivência no 
Intensivo  
Curso do 
SENAR  
Evoluções nas 
pastas  
Casos: 
Luiz Emerson e 
Jeferson – TR. 
Viviane 
 

A ação de pequeno porte do Atitude nas 
Ruas acontecerá nesta sexta feira dia 25 
/11/2016. 
(com possibilidade de mudança para terça 
dia 29/11)  
Local: praça dos eucaliptos em Ponte dos 
Carvalhos. 
A equipe avaliará alguns usuários que 
tenham habilidades para participarem da 
ação, a ação será realizada pela equipe do 
ANR (tarde), todos da equipe da casa 
poderão participar do evento. 
A equipe trouxe de forma positiva a vivencia 
do Intensivo, salientando que os usuários 
estavam poli queixosos em relação a equipe 
e o funcionamento do Intensivo; 
Fatinha sugere um momento na RT do 
intensivo para as equipes discutirem os 
casos. 
Cursos do “SENAR” (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural) com o avançar do 
tempo, o SENAR informou que pode 
oferecer curso de horticultura, mas que no 
ano que vem, será disponibilizados novas 
turmas. Para os cursos serem realizados o 
Atitude terá que fornecer os materiais 
necessários. 
Usuário Luiz Emerson, a equipe traz que o 
usuário vem com comportamentos 
inadequados dentro da casa e que estão 
sendo feias muitas intervenções com o 
mesmo, estas não estão sendo eficazes, há 
também suspeitas de que o usuário está 
fazendo uso de maconha dentro da casa. 
Os casos dos usuários citados acima serão 
discutidos com seus respectivos técnicos 
junto à supervisão para fecharmos os 
encaminhamentos dos mesmos. 
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Jacqueline coloca mais uma vez a 
importância das evoluções nas pastas dos 
usuários que estão frequentando o serviço, 
estas estão ficando sem informações sobre 
o acompanhamento dos mesmos. 

 

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

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

28/11 
Reunião 

Secretaria e 
Executora 

SEPOD 

Fátima Lindoso, 
Angélica Brandão, 

Jacqueline Oliveira e 
Suelen Lopes 

Infra-estrutura 
das Unidades 

do Núcleo 
Cabo 

Diálogo sobre as pendências estruturais das 
Unidades; 

A Executora enviará representantes para 
estar indo às Unidades 

Enviar email atualizado com as pendências. 

 

 

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

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 03 

REUNIÃO INTERSETORIAL 00 

ESTUDO DE CASO 57 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 00 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 00 

TOTAL 60 

 

 

 

 

10. NÚMERO DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / PERNOITES: 
 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

Acolhimento dia (Total de atendimentos no mês) 900 atend. Mês 982 

Acolhimento Noturno (Pernoites no Mês) 450 atend. Mês (15 por noite) 470 

 

 

11. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO APOIO 
 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

COLEGIADO 02 01 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 05 
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SEXO 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

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

60 EM 
DIANTE 

N.I. 

M 00 20 21 21 11 01 00 74 

F 00 01 10 09 04 00 00 24 

 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

TOTAL DE PESSOAS QUE 
PERNOITARAM 

TOTAL DE USUÁRIOS ATENDIDOS 
(Atendimentos individuais) 

TOTAL DE NOVOS USUÁRIOS NO 
PROGRAMA 

(Usuários que aderiram ao programa 
no mês corrente) 

470 982 05 

 

POPULAÇÃO DE RUA  

FEMININO MASCULINO TOTAL 

36 62 98 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

01 00 01 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

01 00 01 

 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 
 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL IDENTIDADE DE GÊNERO TOTAL 

Heterossexual Homossexual Bissexual Não Informado 
98 

Travesti Transexual 
00 

92 05 01 00 00 00 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 
 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA BRANCA PARDA AMARELA INDÍGENA 98 

21 17 59 01 00 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
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SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 80 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 02 

½ SALÁRIO MÍNIMO 04 

01 SALÁRIO MÍNIMO 05 

02 SALÁRIOS MÍNIMOS 03 

03 SALÁRIOS MÍNIMOS 01 

ACIMA DE 03 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

NÃO INFORMADO 03 

TOTAL 98 

 

 

TABELA VI – ATENDIMENTOS REALIZADOS  
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 06 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 07 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 04 

TOTAL 17 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 279 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 479 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 097 

TOTAL   855 
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AÇÕES TOTAL 

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

05 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL À FAMÍLIA 54 

VISITA DOMICILIAR 05 

ASSEMBLÉIA 02 

ATENDIMENTO NO TERRITÓRIO (EM CONJUNTO COM O ATITUDE NAS RUAS) 00 

OUTROS/QUAIS? 00 

TOTAL GERAL 66 

 
 
TABELA VII SUBSTANCIA PSICOATIVA  
 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 76 

ÁLCOOL 14 

MACONHA 03 

COCAÍNA 02 

SOLVENTE 03 

TOTAL GERAL 98 

 

 

TABELA VIII ORENGEM DAS DEMANDAS  
 

TIPO Total 

ESPONTÂNEA 44 

ATITUDE NAS RUAS 00 

REDE SUAS 11 

REDE SUS 14 

SEGURANÇA PÚBLICA 03 

CONSELHO TUTELAR 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

MÍDIA 00 

OUTRO USUÁRIO 21 

OUTRA ORIGEM (QUAIS?) 05 

0800 (OUVIDORIA) 00 

Total Geral 98 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

OFICINAS 50hs 60hs 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 54 

GRUPO FAMÍLIA 04 03 
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TABELA IX – ORIGEM DAS DEMANDAS DE ACORDO COM AS ARÉAS INTEGRADAS 
DE SUGURANÇA – AIS 
 

ÁREAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA QUANTIDADE 

AIS 01 06 

AIS 02 00 

AIS 03 02 

AIS 04 00 

AIS 05 00 

AIS 06 12 

AIS 07 00 

AIS 08 00 

            AIS 09 00 

AIS 10 78 

AIS 11 00 

AIS 12 00 

AIS 13 00 

AIS 14 00 

TOTAL GERAL 98 

 

 

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

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 02 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 00 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO 00 

RELAÇÃO SEXUAL 00 

USO DE DROGAS 03 

CONCLUSÃO DO PIA 04 

OUTROS 00 

TOTAL 09 

 

TABELA X – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 52 

NÃO 46 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 98 

 

 

 

 

 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 45 

NÃO 53 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 98 

DÍVIDAS COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 45 

NÃO 53 
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TABELA XII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 
 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 03 

CREAS 03 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA POPULAÇÃO DE 
RUA 

00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 00 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 00 

CENTRO POP 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

CENTRO DA JUVENTUDE 00 

OUTROS? 02 

TOTAL 08 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS 07 

CTA 24 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 43 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 00 

POLICLÍNICA 06 

HOSPITAL GERAL 02 

UPA 05 

OUTROS? 00 

TOTAL 67 

 

DEMAIS POLÍTICASSETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 20 

INSS 00 

AGÊNCIA DO TRABALHO 09 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 03 

ONG 00 

OUTROS? 09 

TOTAL: 41 

 

 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 98 
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INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS 

INCLUSÕES 
QUANT. 
TOTAL 

EDUCAÇÃO FORMAL 00 00 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 00 

TRABALHO FORMAL 00 49 

TRABALHO INFORMAL 00 00 

OUTROS? 00 00 

TOTAL: 00 49 

 

 

12. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS  
 

AÇÕES  
META MÍNIMA  METAS 

EXECULTADAS  

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 100 118 

ABORDAGEM NAS RUAS (PESSOAS) 600 1154 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 02 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 23 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 09 13 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 09 02 

 

 

DEMAIS POLÍTICASSETORIAIS QUANT. 

BUSCA ATIVA 13 

VISITA DOMICILIAR 23 

ABORDAGEM DE RUA 40 

REUNIÕES 13 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 24 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 12 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 11 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 15 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 55 

OUTRAS AÇÕES 25 

AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO REALIZADAS 00 

TOTAL: 231 

 

 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Conseguimos atingir nosso planejamento no que se refere às atividades quanto às 

metas estabelecidas isto gerando na equipe todos um estimulo para cada vez mais ofertar 

um atendimento de excelência.  

A atividade do torneiro demandou o envolvimento de toda equipe Cabo estimulando 

a unidade e parceria entre trabalhadores e usuários com isto conseguimos a medalha de 

ouro.  
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Com o mês que inicia a transição na esfera municipal ficou ainda prejudicada as 

articulações junto à rede da Assistência Social do Município que por sua vez já e frágil, 

dificultando assim as articulações e encaminhamentos.     

 

 

 
 

Jacqueline Oliveira 
Coordenação técnica 

 

 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente IEDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. QUADRO DE Cis. MÊS E ANO (Acompanhamento) 
 
 
ITEM  Nª DA CI  DATA  DESTINATÁRIO  ASSUNTO SITUAÇÃO 

01 081 04/11 Compras – Angélica Brandão  Pedido para expediente Pendente 

02 084 03/11 Compras – Angélica Brandão  Compras / novos itens  Pendente 

03 085 10/11 RH – IEDES  Solicitação de diárias Pendente 

04 086 10/11 RH – IEDES  Solicitação de diárias Pendente 

05 087 10/11 RH – IEDES  Solicitação de diárias Pendente 

06 088 14/11 Manutenção – Angélica Brandão  Lista de desuso  Pendente 

07 089 14/11 Manutenção – Angélica Brandão Lista de conserto urgente  Pendente 
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15. ANEXOS 

Oficina Multicultural 

 

 

 Grupo Redução de Danos 
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Oficina Movimente-se 

 

Grupo Qualidade de Vida 

 

 

Oficina de Letramento 
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CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO – NÚCLEO: CABO NOVEMBRO/2016 
 

6. APRESENTAÇÃO 
 

 Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de Acolhimento 

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

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

serviço ofertado.  

 

7. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

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

Agostinho/PE. 

Telefone de contato: 98923 9621 (claro) 98448 9691 (oi) 3522 6677 (fixo) 

E-mail da instituição: intensivocabo@gmail.com 

Executora: Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES 

 

8. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Suelen Lopes 

SUPERVISÃO Marina Félix 

APOIO ADMINISTRATIVO Jailson da Silva Filho 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Welumma Francilyne 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Mamedes Gonçalves da Silva 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Genésia Cristina Oliveira dos Santos 

TÉCNICO EM QUALIDADE DE VIDA Maria do Livramento Da Silva Irmã 

CUIDADORES Kátia Rosangela Carnaúba de Souza 

CUIDADORES Jeyse Santos de Barro Correia 

EDUCADOR SOCIAL Maria Joselita Pereira Barreto 

EDUCADOR SOCIAL Ranielle Patrícia Cabral Santana 

EDUCADOR SOCIAL Cristina Maria da Silva 

EDUCADOR SOCIAL Sônia do Espírito Santo Souza 

AUXILIAR DE COZINHA Marilene Maria Da Silva 

AUXILIAR DE COZINHA Maria Ercílica Da Silva 

SERVIÇOS GERAIS Edvaldo Francisco de Oliveira 

MOTORISTA Simone Fernanda Da Silva Barbosa 

MOTORISTA Valdeci José da Silva 

VIGIA Valdemir Aureliano da Silva 

VIGIA Marcos Kennedy Nascimento 

VIGIA Josevaldo Pedro de França 

VIGIA Aílton Galdino Da Silva 
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9. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 
 

FUNÇÃO NOME 

ASSISTENTE SOCIAL Mirts Lopes Vasconcelos 

MOTORISTA Jandilson Florentino de Souza 

 

 

10. PROGRAMA DE ATIVIDADES 
 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar 

Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã 

Bom dia 
Welumma 

Bom dia 
Livramento 

Bom dia 
Mamedes 

Bom dia 
Educador 

Plantonista 

Bom dia 
Educador 

Plantonista 

Livre Livre 

 
 

LIVRE 
 

 
Grupo 

Bem-Estar 
Livramento 

CINE 
INTENSIVO 

Grupo 
“Sobre drogas” 

Welumma 

 

Reunião de 
Supervisão 

CINE 
INTENSIVO 

 
LIVRE 

 
 

LIVRE 
 Assembléia 

(Quinzenal) 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

Livre Livre Livre Livre Livre Livre Livre 

Grupo  
Janair 

 
Reunião de 
Supervisão 

 
 
 

Reunião 
Técnica 

 

Encontro de 
UR’s 

 Grupo 
Família 

Percussão 

Grupo 
Conheça-se 
Mamedes 

Visita família 
Visita família 

 

LIVRE LIVRE 
Oficina do 

Cuidar 
Cuidador 

Encontro de 
Quinta 

Educador 

 
LIVRE 

 
LIVRE LIVRE 
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GRUPO BOM DIA 

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

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

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

do espaço e da manutenção deste. 

Grupo: Bom Dia 

Data: 02/11/16 

Facilitador: Mamedes Gonçalves  

Atividade Realizada: Leitura do texto: “Alguns conselhos para hoje” de autor 

desconhecido. 

Objetivo: Citar alguns conselhos desejando um bom dia aos usuários. 

Ferramentas Metodológicas: Leitura do texto: “Alguns conselhos para hoje” 

Avaliação: No momento os usuários acolheram positivamente o texto lido. 

Data: 03/11/2016 

Facilitadora: Márcia 

Atividade Realizada: Informe sobre limpeza pessoal e leitura de um texto 

Objetivo: Incentivar a irem atrás dos seus objetivos.  

Ferramenta Metodológica: Texto com o título "Nunca deixe de lutar. 

Avaliação: Satisfatória, pois levou cada um refletir em seus sonhos. 

Data: 04/11/2016 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade Realizada: Conversa. 

Objetivo: Sensibilizar os usuários em ter mais cuidado com o espaço do qual usam e são 

deles. 

Ferramentas Metodológicas: Um momento de diálogo. 

Avaliação: Devido a um momento mal sucedido em que já passaram, muitos tem uma 

dificuldade em cuidar mais dos seus pertences e do espaço em que vive. 

Facilitadora: Márcia 

Data: 07/11/2016 

Atividade Realizada: Leitura de um mine texto 
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Objetivo: Enfatizar aos usuários de que a paz interior depende exclusivamente de cada 

um .  

Ferramenta Metodológica: Texto "A Historia de um Samurai". 

Avaliação: Eles entenderam que as pessoas só podem lhe tirar a calma se assim o 

permitirem. 

Data: 09/11/16 

Facilitador: Mamedes Gonçalves  

Atividade Realizada: Roda de conversa buscando saber opinião dos usuários sobre a 

produção de uma biblioteca na unidade.  

Objetivo: Discutir sobre a produção de uma biblioteca no intensivo estimulando a leitura 

como recurso para produção de autonomia. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: No momento os usuários acolheram positivamente a idéia da produção da 

biblioteca, trazendo que eles próprios já pesavam na idéia mencionada. 

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 10/11/2016 

Atividade Realizada: A mensagem com a música “Eu Tou Tentando” com Kid Abelha 

mostra para os usuários que muitas vezes é possível passar por períodos de grandes 

dificuldades, de sofrimento e de verdadeira dor. A essência da mensagem desta letra é 

que não se deve desistir. Afinal, este mundo onde habitamos é uma escola onde se 

aprende a lidar com as próprias limitações e dificuldades e também a compreender e agir 

positivamente frente aos obstáculos impostos pelo sistema.  

Objetivo: Aprender a lidar com as próprias limitações e dificuldades e agir positivamente 

frente aos obstáculos impostos pelo sistema. 

Ferramentas Metodológicas: pen drive, TV, vídeo com a música. 

Avaliação: Os usuários contribuíram expressando suas opiniões sobre a mensagem. 

Data: 11/11/2016  

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade Realizada: Reflexão com música – Tim Maia (como uma onda no mar). 
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Objetivo: De manter o bom dia ainda mais próximo dos usuários, a música foi solicitada 

por um dos usuários. 

Ferramentas Metodológicas: Tv e pendrive. 

Avaliação: Os usuários trazem lembranças das quais já vivenciaram, diante da letra que a 

música trás, os mesmos gostam bastante e relatam ter vivido momentos bons com a 

algumas músicas.                

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 14/11/2016 

Atividade Realizada: A música “Por onde andei” com Nando Reis informa para os 

usuários que em muitas ocasiões as pessoas estão ocupadas demais correndo atrás de 

ilusões que não deixam sentir e viver os pequenos prazeres que a vida proporciona com a 

família. 

Objetivo: motivar nos usuários viver os pequenos prazeres que a vida proporciona com a 

família. 

Ferramentas Metodológicas: pen drive, TV, vídeo com a música.  

Avaliação: Os usuários gostaram da mensagem passada pela música.     

Facilitadora Márcia 

Data: 17/11/2016 

Atividade Realizada: Informes sobre o Campeonato e a participação de um usuário na 

leitura de um texto. 

Objetivo: Estimular o entrosamento e as participações nos grupos.  

Ferramenta Metodológica: Texto de "Charles Chaplin”. 

Avaliação: Bastante satisfatória, pois despertou o interesse dos usuários em se 

expressarem através de músicas ou leitura de texto. 

Data: 18/11/2016 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade Realizada: Dinâmica. 

Objetivo: Mostrar aos usuários que mesmo eles pensando que não tem aproximação, mas 

ainda assim conhece um pouco de cada um. 

Ferramentas Metodológicas: Papel ofício. 
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 Avaliação: Os usuários conseguiram perceber que mesmo vivendo ’distante’ ainda assim 

se conhecem. 

Data: 23/11/16 

Facilitador: Mamedes Gonçalves  

Atividade Realizada: Roda de conversa visando estimular os usuários a produção do 

“Bom Dia”. 

Objetivo: Estimular os usuários a se responsabilizarem pelos próprios “Bom Dia”.  

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Na ocasião alguns usuários se mostraram empolgadas a possibilidade da 

produção do bom dia. O usuário Felipe Henrique Lima se encarregou de produzir o “Bom 

Dia” de 07/11/16. 

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 24/10/2016 

Atividade Realizada: O vídeo com a música “Conquistando o impossível” com Jamily. A 

letra da música motiva os usuários a acreditar em se mesmo, só depende das escolhas 

deles para mostrar o seu valor e vencer.  

Objetivo: Incentivar nos usuários que só depende das escolhas deles para mostrar o seu 

valor e vencer.  

Ferramentas Metodológicas: Texto impresso  

Avaliação: Os usuários participaram dando suas opiniões sobre o assunto. 

Data: 25/11/2016 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade realizada: Roda de conversa. 

 Objetivo: Trocar momentos bons que já foram vividos e que gostariam de reviver. 

Ferramentas Metodológicas: Conversa. 

Avaliação: Os usuários trazem com satisfação os momentos que já vivenciaram de bom, 

relembram de uma época em que não eram desorganizados, mas reconhecem que podem 

reconstruir. 

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 28/11/2016 
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Atividade Realizada: A música “Depende de nós” de Ivan Lins. A obra mostra que só 

depende de cada um de nós se este mundo ainda tem jeito apesar do que o homem tem 

feito se a vida sobreviverá. Só depende de cada um de nós acreditar e ter esperança, em 

fazer tudo para um mundo melhor. 

Objetivo: Estimular nos usuários que só depende de cada um deles em acreditar e ter 

esperança, em fazer tudo para um mundo melhor.  

Ferramentas Metodológicas: Pen drive, TV, vídeo com a música. 

Avaliação: os usuários complementaram a mensagem dando exemplos das suas próprias 

atitudes. 

Data: 30/11/16 

Facilitador: Mamedes Gonçalves  

Atividade Realizada: Apresentação do clipe: “Auto reverse da banda O Rappa.” 

Objetivo: Promover um momento de descontração mostrando a proposta da musica que é 

a inclusão social e respeito as diferenças.  

Ferramentas Metodológicas: Clipe da musica: “Auto Reverse” e roda de conversa. 

Avaliação: A música por si só proporcionou um momento de descontração aos usuários, 

seguido a apresentação da proposta da musica. O “Bom Dia” foi bem acolhido pelos 

usuários.  

 

GRUPO SOBRE DROGAS 

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

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

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

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

outros. 

Data: 07/11/2016 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade Realizada: Redução de danos com os solventes e inalantes. 

 Objetivo: Trazer aos usuários o conhecimento dos solventes e inalantes, para que 

possam vim a fazer um uso organizado e sem danos para os mesmos e para o social. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Ferramentas Metodológicas: vídeo sobre inalantes e cartilhas- 

Avaliação: Foi visível que os usuários não tinham uma compreensão do que é solvente e 

quais são eles, fazem uso sem nem ter o conhecimento, principalmente de como reduzir tal 

dano.  

Data: 14/11/2016 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade Realizada: Redução de danos. 

 Objetivo: Devido à rotatividade de usuários, faz-se necessários esta sempre levando o 

conhecimento da redução de danos aos usuários e diante dos que já tem um 

conhecimento, reviver a redução de danos. 

Ferramentas Metodológicas: Vídeo redução de danos. 

Avaliação: Muitos não têm uma compreensão de como reduzir um dano que possa vim a 

ser causado caso faça um mal-uso das drogas, e os que já tem tal conhecimento, 

compartilham suas estratégias. 

Data: 21/11/2016 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade Realizada: Trocas de experiências. 

 Objetivo: Mobilizar os usuários a mostrar como consegue e se consegue realizar o uso de 

alguma droga de uma forma que não venha a se prejudicar e nem prejudicar o social. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários muitas vezes têm a compreensão de que o único dano que há 

entre as drogas é o uso do crack, porém entre eles mesmos há usuários que trás com 

bastante clareza como fazer o uso sem danos e que o “problema” não vem só do crack. 

Data: 28/11/2016 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade Realizada: Dicas de estratégias para um uso organizado de nicotina. 

Objetivo: Reduzir a forma desorganizada do uso da nicotina, do qual os usuários muitas 

vezes acreditam não fazer mal e não existir um mal-uso de cigarro. 

Ferramentas Metodológicas: Diálogo. 
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 Avaliação: Os usuários têm um pensamento desorganizado quanto ao uso do cigarro, foi 

visto que eles não tinham uma compreensão de que podem usar a nicotina de uma forma 

que não agridam a se mesmo e nem o social.  

 

  

GRUPO DIREITO E CIDADANIA  

Objetivo Geral: Proporcionar ao usuário conhecimento de Cidadania como tomada de 

consciência de seus direitos, tendo como contrapartida a realização dos deveres. Isso 

implica no efetivo exercício dos direitos civis, políticos e sócio-econômicos, bem como na 

participação e contribuição para o bem-estar da sociedade. E entendendo Cidadão, como 

todo aquele que participa, colabora e argumenta sobre as bases do direito, ou seja, é um 

agente atuante que exerce seus direitos e deveres. Ser cidadão implica em não se deixar 

oprimir nem subjugar, mas enfrentar o desafio para defender e exercer seus direitos.  

Facilitadora: Genésia Santos 

Data: 04/11/2016 

Atividade Realizada: Trabalhamos a percepção dos usuários na compreensão das 

diferenças, baseando no respeito e tolerância.  

Objetivo: O Grupo procurou ressalta que não há ninguém igual ao outro, portanto, todos 

percebem a mesma situação de diversas maneiras, que somos multifacetados, porém com 

visões de mundo diferentes, por este motivo devemos respeitar o ponto de vista do outro.  

Ferramentas Metodológicas: Dinâmica “das diferenças!” (Os usuários descreveram sua 

opinião através de seus desenhos de uma única imagem, onde todos tiveram pontos de 

vista diferentes) com a proposta de reflexão de como existem vários pontos de vista de um 

mesmo tema, sem ter necessariamente alguém errado. 

Avaliação: Grupo recebeu a proposta da dinâmica de forma descontraída e participativa, 

onde os mesmos perceberam que as nossas opiniões baseiam-se em nossos princípios, 

conhecimentos, época, religião, etc. E relataram entusiasmados que se descobriram vendo 

novos aspectos da vida e das pessoas que não enxergavam antes. 

Facilitadora: Genésia Santos 
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Data: 11/11/2016 

Atividade Realizada: Fórum de debate: Legalização da maconha no Brasil: Prós X 

contras. 

Objetivo: Trabalhar os usuários alguns tópicos da temática “Legalização da maconha” e 

os aspectos políticos que isso acarreta. 

Ferramentas Metodológicas: Simulação de um fórum social.  

Avaliação: A pedida dos usuários na ultima atividade, realizamos novo fórum social para 

discutir a temática Legalização/liberação da maconha. Onde após receberem informações 

das mudanças que ocorreriam na sociedade, os usuários se organizaram em dois grupos 

para debater o tema. O fórum foi participativo e proveitoso, os usuários ficaram muito 

empolgados em debater a temática.  

 

GRUPO: CONHEÇA-SE 

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

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

importantes da história de vida do usuário a partir da conscientização e externalização de 

determinados fenômenos afetos surgidos na ocasião. 

Data: 01/11/2016 

Facilitador: Mamedes Gonçalves 

Atividade Realizada: Apresentação da música “Paciência, do cantor Lenine” seguido do 

momento de relaxamento e roda de dialogo sobre o tema em questão.   

Objetivo: Promover um momento de relaxamento seguido de discussão sobre a 

importância da paciência para o alcance dos objetivos. Tal diálogo aconteceu através de 

uma livre associação refletida pela musica “Paciência, do cantor Lenine”.  

Ferramentas Metodológicas: Apresentação da música: “paciência”, momento de 

relaxamento e Doda de dialogo. 

Avaliação: Na ocasião os usuários puderam refletir sobre a importância da paciência, 

apresentando questões sobre a diferença entre ser “parado”, que segundo os mesmos é 

diferente de ser paciente, a importância da paciência para seus processos de 

reorganização psicossocial entre outros.  
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Data: 08/12/2016 

Facilitador: Mamedes Gonçalves 

Atividade Realizada: Roda de conversa com o tema: “Como vai?”. 

Objetivo: Por necessidade de escuta apresentada pelos próprios usuários, foi elaborado o 

momento: “Como vai?” Tendo por objetivo abrir um espaço para um dialogo para que os 

usuários possam expor suas frustrações e aprender com as experiências uns dos outros.  

Ferramentas Metodológicas: Roda de dialogo.  

Avaliação: Segundo os usuários o grupo surgiu como uma possibilidade de “por para fora” 

suas angústias, sentindo assim um pouco mais aliviados. O momento foi rico e 

consideravelmente produtivo.  

Data: 21/12/2016 

Facilitador: Mamedes Gonçalves 

Atividade Realizada: Apresentação da animação sobre Respeito e Tolerância seguida de 

roda de dialogo. 

Objetivo: Facilitar a convivência entre os usuários devido a necessidade do respeito e a 

tolerância enquanto seguimento das normas de convivência e respeito as diferenças. 

Ferramentas Metodológicas: Apresentação de animação sobre “Respeito e convivência” 

seguida de Roda de dialogo.  

Avaliação: Os usuários foram estimulados a refletir sobre as normas da rua em função 

das normas de convivência no intensivo sendo orientados sobre o porque das normas 

estabelecidas pelo programa. Ditas como normas constituintes e organizadoras para seus 

processos de reorganização psicossocial. No grupo, tais orientações foram acolhidas 

positivamente por parte dos usuários.  

Data: 29/12/2016 

Facilitador: Mamedes Gonçalves 

Atividade Realizada: Apresentação de trecho da musica dos racionais mc’s, “O crime vai, 

o crime vem” e reflexão sobre a relação uso e trafico e mudança de vida.  

Objetivo: Refletir junto aos usuários sobre os perigos não somente do uso abusivo de 

SPA’s, mas também das suas relações com o trafico e a criminalidade. Pensando a partir 

da musica o que realmente importa para suas vidas na atualidade. 
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Ferramentas Metodológicas: Apresentação do trecho da musica “O crime vai, o crime 

vem” e roda de dialogo.  

Avaliação: No encontro, foi possível perceber a percepção dos usuários sobre o que 

perderam em suas vidas por conta da relação do uso abusivo associada relação com 

trafico.  

 

 

GRUPO FAMÍLIA 

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

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

drogas e elaborar estratégias para aproximar o usuário de sua família.  

Facilitadora: Livramento  

Data: 05/11/16 

Atividade Realizada: Os diferentes integrantes da família. 

Objetivo: Refletir sobre cada diferença dentro da família. 

Ferramenta Metodológica: Roda de diálogo e texto Família do Pensador. 

Avaliação: Observamos que os familiares e os usuários estavam bem atentos 

demonstrando interesse pela temática, participando ativamente da discussão. Usuários 

muito sensíveis e expressivos, tendo em vista que falar de família com eles e algo que 

normalmente não se sentem à vontade. 

 

GRUPO BEM ESTAR 

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

necessidade dos usuários e do espaço. 

Facilitador/a: Maria do Livramento 

Data: 01/11/2016 

Objetivo: Esclarecer dúvida sobre Saúde do Homem e os sintomas, uma vez que, em 

outubro, mês mundial da luta contra o câncer de mama. 
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Atividade Realizada: Foi apresentado um vídeo com o Dr. Alexandre Miranda explicando 

e esclarecendo questões relacionadas ao Câncer de Próstata e os sintomas. Ao no final do 

vídeo abrimos o espaço para reflexão e discussão do tema citado acima. 

Ferramentas Metodológicas: TV e vídeo (Doutor Alexandre Miranda). 

Avaliação: Observamos que os usuários conseguiram refletir e entender sobre a saúde do 

homem.  

Data: 08/11/2016. 

Objetivo: Explicar e esclarecer o que é, e como se contrai a “Câncer de Próstata” alem de, 

orientar enquanto formas de prevenção. 

Atividade Realizada: Foi exibido um vídeo sobre o Câncer de Próstata, e em seguida 

fizemos uma roda de conversa sobre a temática citada acima, onde os usuários puderam 

além de, se colocar, tirar as dúvidas acerca do Câncer de Próstata.  

Ferramentas Metodológicas: Vídeo (Dr. Dráuzio Varella). 

Avaliação: Observamos que os usuários estavam bem atentos demonstrando interesse 

pela temática, participando ativamente da discussão, o que gerou uma multiplicação de 

conhecimento. 

Data: 22/11/2016. 

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

de interesse dos usuários e necessidade do espaço. 

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

Asma, sinais, sintomas, diagnostico e tratamento. 

Ferramentas Metodológicas: Vídeo Dr. Flávio Isaias. 

Avaliação: Observamos que os usuários estavam bem atentos demonstrando interesse 

pela temática, participando ativamente da discussão. 

Data: 29/11/2016. 

Objetivo: Refletir com os usuários sobre Câncer Colorretal: causas, sintomas, tratamento e 

prevenção. 

Atividade Realizada: Foi exibido um vídeo sobre o Câncer Colorretal. 

Ferramentas Metodológicas: Vídeo Dr. Hilton Piccelli. 
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Avaliação: Observamos que grande parte do conteúdo passado era de total 

desconhecimento dos usuários que se mostraram bastante surpresos. 

 

OFICINA TROCANDO IDEIAS 

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

tantos as oficinas esportivas como também as oficinas de artes. Visando o protagonismo 

dos usuários. 

Facilitadora: Márcia 

Data: 03/11/2016 

Atividade Realizada: Praia 

Objetivo: Estimular os usuários a pratica de trabalho coletivo. 

Ferramentas Metodológicas: Bola. 

Avaliação: Super estimulante, pois despertou neles o espírito de superação. 

Facilitadora: Márcia 

Data: 07/11/2016 

Atividade Realizada: Aula de Artesanato Jogos reciclados. 

Objetivo: Conscientizá-los da importância da reciclagem por meio de artesanato. 

Ferramentas Metodológicas: Garrafa de refrigerante, jornais, fios para argola tesoura e 

cola. 

Avaliação: Atividade que permite aos usuários sustentabilidade. 

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 10/11/2016 

Atividade Realizada: Foi realizada atividade esportiva com bola. 
 
Objetivo: Estimular a prática do esporte. 

Ferramentas Metodológicas: Bola, água potável, copo descartável. 

Avaliação: Os usuários gostam dessa atividade. 

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 14/11/2016 

Atividade Realizada: O texto Desordem foi escrito por Sérgio Brito, Marcelo Fromer, 

Charles Gavin. Narra fatos ocorridos no Brasil na primeira metade da década de 80. 
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Alguns dos fatos citados são as fugas dos presídios, as brigas entre torcidas rivais, durante 

e após partidas de futebol e as greves. Nos dias atuais persistem a desordem e os 

conflitos sociais causados por condições no mínimo semelhantes e, em certos casos, até 

agravadas. A ordem é uma premissa muito importante para a manutenção da vida, sem a 

qual torna-se impossível o desenvolvimento da cidade. Sem leis ou determinações comuns 

a todos, não é possível manter uma convivência digna entre os seres humanos. Depois de 

lido o texto foi feito um debate sobre o assunto com os usuários.  

Objetivo: Motivar nos usuários o censo crítico sobre variados assuntos.  

Ferramentas Metodológicas: Texto impresso 

Avaliação: Cada usuário falou o que entendeu do texto comparando com os dias atuais. 

 

Facilitadora: Márcia 

Data: 17/11/2016 

Atividade Realizada: Jogos na Praia. 

Objetivo: avaliação e treino para o Campeonato. 

Ferramentas Metodológicas: Informes sobre regras e práticas desportivas. 

Avaliação: No início do treinamento foi estimulado o espírito de competição entre cada 

participante. 

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 24/11/2016 

Atividade Realizada: Foi realizada atividade esportiva com bola. 
 
Objetivo: Estimular a prática do esporte. 

Ferramentas Metodológicas: Bola, água potável, copo descartável. 

Avaliação: Os usuários gostam dessa atividade. 

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 28/11/2016 

Atividade Realizada: Foi dada a cada usuário uma imagem para eles dizerem o que estão 

vendo. Esta atividade proporcionou aos usuários refletirem sobre a ilusão de ótica que diz 

respeito a todas as ilusões que podem enganar o sistema visual humano, nos fazendo ver 

aquilo que não está presente ou fazendo-nos ver de outro modo.  
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Objetivo: desenvolver a habilidade de interpretar de forma crítica, coerente e harmônica. 

Ferramentas Metodológicas: imagem impressa para cada um.  

Avaliação: Ficou um pouco disperso, mas os que participaram fizeram comentários 

construtivos. 

 
OFICINA ENCONTRO DE QUINTA 

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

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

usuário. 

Facilitadora: Kátia Carnaúba 

Data: 10/11/16 

Atividade Realizada: Realizado uma roda de conversa com os usuários sobre o uso de 

maconha dentro do espaço. 

Objetivo: Refletir sobre os acontecimentos da casa.  

Ferramentas Metodológicas: Foram utilizados papel e caneta. 

Avaliação: Alguns se mostraram muito aberto em discutir o assunto, todos participaram. 

Facilitadora: Jeyse 

Data: 17/11/16 

Atividade Realizada: Foi realizada a transmissão de uns vídeos sobre o cuidado pessoal 

com foco na saúde dos usuários. Foi feito uma roda para explicar sobre a realização do 

exame. 

Objetivo: Estimular cuidado pessoal e coletivo  

Ferramenta Metodológica: Foi utilizada a televisão.  

Avaliação: levar informação sobre as doenças, esclarecendo duvidas e estimular o debate 

sobre o tema. 

Facilitadora: Kátia Carnaúba 

Data: 24/11/16 

Atividade Realizada: Realizamos palestras com os temas (IST) infecções sexualmente 

transmissíveis e HIV. Foram feitas demonstrações de como se coloca o preservativo 
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adequadamente, higienização do pênis e foi possível apresentar os dados epidemiológico 

para casos positivos de HIV no Brasil.  

Objetivo: Orientar quanto aos cuidados e prevenção diante das doenças sexualmente 

transmissíveis. 

Ferramentas Metodológicas: Foi utilizado um pênis de borracha, preservativos 

masculinos e femininos, cartolina, fitas decorativas, tnt, piloto, fita dures e pirulitos. 

Avaliação: levar informação sobre as doenças, esclarecendo duvidas e estimular o debate 

sobre o tema. 

 

 

OFICINA DE CULINÁRIA  

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

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

profissionalmente através das oficinas. 

Facilitadora: Patrícia Barkokébas 

 

OBS: Até o momento do envio do relatório, a oficineira não havia entregue o relatório do 

mês referente a novembro. 

 

 

 

 

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

6.1. FAMÍLIA  

Realizado acompanhamentos às famílias dos usuários de forma presencial, telefone e a 

partir de grupos família. Nestas ocasiões as famílias participaram e tiraram dúvidas sobre o 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal   Quantitativo em horas 

Trocando Ideias 07 21h 

Encontro de Quinta 03 06h 

Oficina de culinária 03 12h 

Total de oficinas 13 39h 
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processo de cuidado dos usuários. Tivemos a oportunidade de orientá-las quanto à 

importância de se tornarem presentes participando dos eventos do núcleo Cabo e visitando 

os usuários conforme o que for acordado com o técnico de referência que o acompanha. 

      Ainda são poucos os familiares que se dispõe a estarem junto ao seu familiar usuário, 

muitos ainda têm uma resistência em realizar visitas, mesmo com toda articulação feita por 

telefone com os técnicos de referencia.  

 

6.2. SAÚDE  

    No decorrente do mês foram realizadas atividades multidisciplinares, contanto com 

suporte das educadoras, tendo realizado as seguintes atividades: aferição de pressão, 

IMC, temperatura, administração de medicação, atendimento e acolhimento aos usuários 

buscando seu histórico de saúde e sinalizando as suas principais demandas clínicas.  

Foram realizados diversos encaminhamentos nos mais variados níveis de complexidade 

da Rede SUS, como: atendimentos emergenciais consultam com especialistas (Clínico 

Geral, Ortopedista Geral, Vascular, Neurologista, Ortopedista Joelho, Dermatologista, 

Psiquiatra, Pneumologista, Urologista, Mastologista, Geriatria, Cirurgião Geral, Raios-X, 

Ginecologista e Odontologia), Pré Natal, Centro de Testagem e Acolhimento (CTA) além 

de exames ambulatoriais (Hemograma, Sífilis, HIV, Hepatite B, Sumário de urina, entre 

outros, bem como, Hospital Mendo Sampaio, Hospital Oswaldo Cruz, 

 CAPS-AD, PSF Rosário, PSF Vila Roca, PSF São Francisco II, PSF Charneca II, Hospital 

Dom Helder, UPA COHAB, Posto Medico Manoel Gomes, Maternidade de Padre Geraldo 

Leite Bastos, PSF Vila Roca, Policlínica Vicente Mendes Saúde da Mulher.  

Seguindo a proposta em realizar atividades voltadas para coletivo, foram feitos grupos com 

temáticas atreladas a qualidade de vida, além da importância de ressignificação de 

práticas que remetem ao bem estar, colocando em prática ações de prevenção e 

recuperação da saúde, sob a ótica dos prejuízos atrelados ao uso intenso de spa’s, 

durante esse mês a temática trabalhada Saúde do Homem já que estamos no novembro 

azul. A TQV consegue realizar todos os encaminhamentos para rede de Saúde.   

 

6.3. INSERÇÃO SÓCIA PRODUTIVA 
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          A equipe vem incentivando os usuários a busca do mercado informal alternativa de 

sustentabilidade.  

Alguns usuários estão conseguindo trabalhos ocasionais na vizinhança. Os mesmos estão 

realizando pequenos consertos nas casas, limpezas nos terrenos e pinturas nas casas. 

Essas atividades além de proporcionar algum recurso financeiro aos usuários, ainda 

fortalece a relação de harmonia e aceitação com os vizinhos. Também ajuda na 

autoestima e sentimento de pertencimento da área. 

Ainda como proposta de inserção vem sendo utilizado como estratégias, estimular os 

usuários a procurar trabalho na área da praia, distribuir currículos e realizar inscrições nas 

agencias de empregos, para restabelecer sua autonomia. 

Alguns usuários estão recebendo o apoio dos familiares na obtenção de trabalhos, como 

ajudante de oficina e auxiliar de pedreiro. 

Houve um pequeno grupo de usuários que estavam conseguindo obter seu sustento 

através da venda de seus artesanatos e fazendo cantadas/tocatas nos transportes 

públicos.  

 

6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER.  

                 A prática esportiva, sendo um dos muitos hábitos saudáveis que o ser humano 

pode adotar, funcionará como um fator de proteção, cuidados e qualidade de vida. A 

qualidade de vida é um termo subjetivo que está relacionada ao bem-estar e sentimentos 

pessoais de cada indivíduo, segundo a Organização mundial da Saúde OMS, qualidade de 

vida é “a percepção do indivíduo de sua inserção na vida no contexto da cultura e sistemas 

de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações”. 

             É claro que a pratica esportiva sozinha não evitará que o usuário se envolva com 

drogas, mas sempre estabelecendo atividades conjuntas, como alimentação saudável, 

melhoria na relação familiar e profissional, praticar esportes e lazer. Essas diretrizes que 

estabelecem a qualidade de vida são também poder ter decisão em seu uso de substancia 

psicoativa ou não!  Situações de convívio social fora do ambiente familiar tendem a ser 
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desafiadoras para o usuário de crack em tratamento, e realizar atividades esportivas tende 

a ser uma ótima maneira de facilitar isso. 

            Dentro dessa percepção, as ações adotadas pela equipe foram saídas para 

caminhadas matinais e jogo de futebol na praia todas as quintas. Nesse mês também 

ocorreu um campeonato de futebol integrado com outras unidades do programa para 

promover integração social. 

 

6.5. EDUCAÇÃO  

     Com a finalização do semestre iniciamos os encaminhamentos para a educação formal, 

buscando em uma sensibilização a conscientização dos usuários a retomar os estudos, 

podendo assim completar a organização do seu PIA. 

        Quanto à inserção em unidades de ensino, as articulações iniciarão apenas nos 

próximos meses devido ao fechamento do ano letivo. Alguns usuários sinalizaram 

interesse nessa proposta de retorno aos estudos, mas pretendem retomar os estudos no 

próximo ano.  

 

6.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL  

        A atividade da Assistente social, assim como demais técnicos sociais desse serviço, 

inicia-se com o acolhimento para uma criação de vínculos com o usuário, muito importante 

na construção de um planejamento (PIA) junto à pessoa, conforme sua demanda. 

      O acompanhamento do (a) usuário (a) começa com a abertura de cadastro e leitura do 

termo de convivência junto com o mesmo (a) e atualizações do atendimento já realizado, 

como manutenção do vinculo e desenvolvimento do PIA.  

       Na parte de acordo comum com o (a) usuário (a), tendo em vista a subjetividade e a 

construção de novos projetos individuais de vida para uma progressiva desvinculação do 

serviço. A Assistente Social, então, vai atuar nas redes informais (familiares e agregação) 

em caráter provisório não prevendo a institucionalização, mas sim a (re) significação do 

sujeito.  Propiciando a realização do processo de fortalecimento dos vínculos familiares e 
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relações de amizade, garantia direitos sociais, a regulamentação de documentação 

pessoal, inclusão em programas e/ou benefícios assistenciais, inserção no mercado de 

trabalho e atendimento na rede intersetorial que a assista em sua totalidade, 

proporcionando o resgate da autoestima e a autonomia.  

 

6.7. AVANÇOS E DESAFIOS 

Avanços: Quanto aos avanços verificamos a participação de alguns usuários em atividade 

externa, Campeonato de Futebol, promovida pelo programa, com o objetivo de ofertar um 

momento de descontração entre os núcleos, mas também de muita troca e parcerias.  

Avaliamos uma melhora de inserção no mercado do trabalho, apesar de informal, 

obtivemos pelo menos uns 70% dos usuários realizando algum tipo de atividade 

remunerada. 

 A participação dos usuários nos grupos foi igualmente surpreendente, não só uma 

participação ativa, mas também colaborativa na construção dos temas trabalhados. A 

iniciativa em realizar os grupos em formato de Fórum foi acolhida positivamente pelos 

usuários, que trouxeram um feedback importante de aceitação.  

 

Desafios: O dificulto observado ocorreu com relação á rede de assistência, principalmente 

com relação à retirada de documentação, com maior prejuízo nos registros de nascimento 

e identidade. Alguns usuários precisaram de várias tentativas, mesmo com 

encaminhamentos em mãos, para obterem alguma possibilidade na emissão do 

documento. A morosidade na entrega desses documentos também é um fator que 

influencia no avanço do PIA dos usuários. 
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7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

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

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

04/11 

Seminário 
Psicoativo e 

Direitos 
Humanos 

- Prof. Antônio 
Nery Filho 

Faculdade 
Guararapes - 

FG 

Gestores, técnicos 
e educadores de 

todos os núcleos do 
Atitude 

 Discussão e 
apresentação ampla 
sobre: Consultório de 

Rua; 
Cuidado; 

Acolhimento; 
Relação da pessoa com 

a droga.  

Foi possível ampliar o olhar 

sobre o conhecimento da 

temática discutida. 

*Não houve Colegiado no mês de Novembro 

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

EQUIPE) 

 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO  

ENCAMINHAMENTOS 

09/11 Assembléia Intensivo Cabo 

Equipe: Suelen, 
Marina, Welumma 
Mamedes, Marcia. 
Usuários: Ricardo, 
Juliana, Alexandre, 

Paulo, Gessé, 
Beatriz, Milana e 

Walquiria. 

Não houve pauta feita 
pelos usuários. 

Equipe aproveitou a 
ocasião para refletir o 

sentido e a 
importância de uma 

Assembléia no 
espaço coletivo. 

Ficou acertado que um dia 
antes da Assembléia será 
ofertado o instrumental de 
Assembléia para que eles 

preencham e facilite a 
organização. 

24/11 Assembléia Intensivo Cabo 

Equipe: Suelen, 
Marina, Welumma 
Mamedes, Joselita 

e Jaílson. 
Usuários: Gessé, 

Beatriz, José 
Ricardo, Juliana, 

Alexandre, Felipe e 
Luiz Carlos. 

Não houve pauta feita 
pelos usuários. 

Equipe aproveitou a 
ocasião para refletir o 

sentido e a 
importância de uma 

Assembléia no 
espaço coletivo. 

Ficou acertado que um dia 
antes da Assembléia será 
ofertado o instrumental de 
Assembléia para que eles 

preencham e facilite a 
organização. 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO  

ENCAMINHAMENTOS 

09/11 
Reunião de 

Equipe 
Intensivo Cabo 

 

Fátima Lindoso; 

Suelen Lopes; 

Marina Félix; 

Jailson filho; 

Welumma; 

 

 

Informes; 

 

Cozinha; 

 

 
 

Haverá capacitação com o 
núcleo Cabo com a temática 

LGBT 
 

Solicitação para que os 
funcionários não façam as 

refeições na cozinha; 
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Mamedes; 

Joselita;  

Jeyse; 

Livramento; 

Márcia Maria; 

Genésia Maria; 

Ranielle Patrícia 

Reflexão sobre os 

usuários; 

 

Torneio de Futebol; 

Saúde 

 

 

 

 

 
A equipe noturna junto com 
a TQV irá realizar grupos 

com a temática do Cuidado 
com a saúde do Homem- 

Novembro Azul 
 

O torneio de Futebol 
ocorrerá dias 21 e 22 de 

Novembro em Recife, onde 
todos os núcleos participarão 

16/11 
Reunião de 

Equipe 
Intensivo Cabo 

 

Suelen Lopes; 

Marina Félix; 

Jailson Filho; 

Welumma; 

Mamedes; 

Joselita; 

Genésia; 

Valdeci; 

Mirts Lopes 

 

Informes; 

 

Pastas e 

Instrumentais; 

 

Aluguel social; 

 

Estudo de Caso 

 
 

Reflexão sobre as funções e 
atribuições das categorias de 

Técnicos e Educadores/ 
Cuidadores 

 
Diálogo sobre a importância 

da existência e do 
preenchimento dos 

instrumentais 
 

A Equipe já visualizou 
usuário para ser inserido no 
Aluguel ainda esse mês, a 
Executora deu o parecer 
positivo em relação ao 

pagamento dessa nova casa 
 

Relato da visita realizada à 
família do usuário Bruno em 

Caruaru dia 08 de 
Novembro. 

 
 

23/11 
Reunião de 

Equipe 
Intensivo Cabo  

 

Suelen Lopes; 

Marina Félix; 

Jailson Filho; 

Welumma; 

Mamedes; 

 

Genésia; 

Jeyse; 

Valdeci; 

Kátia; 

Mirts Lopes; 

Livramento; 

Jandilson; 

 

Informes; 

 

Planilha de férias; 

 

Plantão Noturno; 

 

 

Pauta TQV; 

 

 

Devolutivas sobre o Torneio 
de Futebol; 

 
As férias foram liberadas, a 

coordenação estará 
avaliando a possibilidade de 

cada profissional; 
 

Equipe noturna pontua que a  
sala de descanso não está 

apropriada, devido aos 
materiais em desuso 

tombados ocupando o 
Espaço; 

 
Reflexão sobre a autonomia 
da Equipe em encaminhar os 

usuários às Unidades de 
saúde quando necessário; 
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DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

04/11 

Seminário 
Psicoativo e 

Direitos 
Humanos 

- Prof. Antônio 
Nery Filho 

Faculdade 
Guararapes - 

FG 

Gestores, técnicos e 
educadores de todos 
os núcleos do Atitude 

 Discussão e apresentação 
ampla sobre: Consultório 

de Rua; 
Cuidado; 

Acolhimento; 
Relação da pessoa com a 

droga.  

Foi possível ampliar o olhar 

sobre o conhecimento da 

temática discutida. 

21/11 

Campeonato de 
Futebol – 
Programa 

Atitude 

Campo de 
Futebol – 

Memorial de 
Olinda 

Núcleos Cabo, Recife e 
Jaboatão 

Abertura e Apresentações 
artísticas dos usuários. 

Inicio dos jogos 

Na ocasião do evento foi 

possível observar o 

entrosamento das 

Márcia 

30/11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Reunião de 
Equipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensivo Cabo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suelen Lopes; 

Marina Félix; 

Jailson filho; 

Welumma; 

Mamedes; 

Jeyse; 

Mirts Lopes; 

Livramento; 

Jandilson; 

Joselita; 

Genésia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Informes; 

Discussão de caso 

(Gutemberg e 

Ricardo Belo); 

Saúde; 

Aluguel social; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A primeira parcela do 13º 

salário foi liberada; a 
segunda será paga dia 20 de 

Dezembro; 
 

Dia 07/12 haverá 
capacitação com a temática 

LGBT no Apoio Cabo; 
 

Ana Paula e Angélica 
(representantes do IEDES) 
estiveram na Unidade para 

avaliar as demandas 
pendentes da Unidade; 

 
Reflexão do atual momento 
dos usuários citados ao lado 

e encaminhamentos 
retirados pela Equipe; 

 
 

O usuário Gessé foi avaliado 
positivamente pela equipe 

para ser inserido no aluguel 
social em 

 Dezembro 
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equipes e usuários.  

 

22/11 

Campeonato de 
Futebol – 
Programa 

Atitude 

Campo de 
Futebol – 

Memorial de 
Olinda 

Núcleos Cabo, Recife e 
Jaboatão 

Turno manhã e tarde de 
jogos. 

Entrega de medalhas e 
troféu. 

Agradecimento da equipe e 
dos usuários. 

Houve competição, mas 

o que predominou foi o 

aprendizado de saber 

lidar com as diferenças e 

principalmente de saber 

ganhar e perder. Mesmo 

o Núcleo Cabo ganhando 

o troféu, todos foram 

vencedores. 

30/11 
Fórum de Saúde 

Mental 

Secretaria de 
Saúde do 

Cabo de Santo 
Agostinho 

Gestores e 
trabalhadores da 

Assistência, Saúde e 
Educação do município 

do Cabo de Santo 
Agostinho. 

Retrospectivas das ações 
provenientes dos Fóruns 

anteriores. 
Avaliação das atividades 

realizadas. 
Sugestões de futuras 

ações. 

Avaliação Geral e 

Fechamento de ciclo para 

o ano de 2016. 

 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

03/011 

Reunião com 
o Aluguel 
Social 

Intensivo 
Cabo 

Supervisora e 
Equipe do Aluguel 
Social 

- discussão de casos; 
- sem encaminhamentos 

08/11 
Reunião 
Turno Manhã 

Intensivo 
Cabo 

Supervisora e 
Equipe Técnica 

- discussão de casos; 

- discussão sobre 
evoluções;  

- reforçar o 
fortalecimento da família 
para alguns casos 
discutidos. 

10/11 
Reunião 
Turno Tarde 

Intensivo 
Cabo 

Supervisora e 
Equipe Técnica. 

- discussão de casos; 

 

- sem encaminhamentos 

14/11 
Reunião 
Turno Noite 

Intensivo 
Cabo 

Supervisora e 
Plantão Noturno 

- Relacionamento equipe; 

- Relacionamento entre 
equipe e URs; 

- sem encaminhamentos 

14/11 
Reunião com 
o Aluguel 
Social 

Intensivo 
Cabo 

Supervisora, 
Coordenadora, 
Educadoras e 
Cuidadoras 
plantão noturno e 
diurno. 

- Relação com a cozinha; 

- Redes Sociais; 

- Livro de Registro 

- Intervenções; 

- Fumódromo; 

Todos os pontos foram 
discutidos e 
esclarecidos. 

Ficou acertado que 
periodicamente serão 
realizadas reuniões com 
a categoria. 
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- Limpeza; 

- Relação com os TR’s; 

16/11 

Reunião de 
Categoria – 
Educadores 

Turno Manhã 

Intensivo 
Cabo 

Supervisora e 
Equipe 

- discussão de casos 

- discussão sobre a 
dinâmica da cozinha; 

- organização da 
cozinha; 

17/11 
Reunião 
Turno Noite 

Intensivo 
Cabo 

Supervisora e 
Plantão Noturno 

- Relacionamento 
interpessoal entre 
equipes; 

- posturas da equipe; 

- trabalhar o diálogo 
entre as equipes 

17/11 
Reunião com 
Turno Tarde 

Intensivo 
Cabo 

Supervisora e 
Equipe Técnica 

- discussão de casos para 
conclusão de PIA 

- Trabalhar com os URs 
as estratégias de 
autonomia. 

24/11 
Reunião 
Turno Noite 

Intensivo 
Cabo 

Supervisora e 
Plantão Noturno 

- alinhamento das 
intervenções; 

- Dinâmica do plantão; 

- Relacionamento equipe 
e usuários / equipe e 
equipe 

- sem encaminhamentos 

 

 

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

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

28/11 
Reunião 

Secretaria e 
Executora 

SEPOD 

Fátima Lindoso, 
Angélica Brandão, 

Jacqueline Oliveira e 
Suelen Lopes 

Infra-estrutura 
das Unidades 

do Núcleo 
Cabo 

Diálogo sobre as pendências estruturais das 
Unidades; 

A Executora enviará representantes para 
estar indo às Unidades 

Enviar email atualizado com as pendências. 
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8. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

A .DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 
 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 01 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 04 

REUNIÃO INTERSETORIAL 00 

ESTUDO DE CASO 23 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 02 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 01 

TOTAL 27 

 

 

 

 

 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 
 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS NOVEMBRO DE 2016 

 

 

 

 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 20 

adolescente 
34 

SEXO 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

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

60 EM 

DIANTE 
N.I. 

M 00 01 14 10 06 00 00 31 

F 00 00 03 00 00 00 00 03 

 34 

 

 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

COLEGIADO 02 00 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 03 
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PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

00 03 03 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

00 00 00 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 
 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL IDENTIDADE DE GÊNERO TOTAL 

 
Heterossexual 

31 

 
Homossexual 

02 

 
Bissexual 

01 

Não 
Informado 

00 

 
34 

Travesti 

01 

Transexual 

00 

 
01 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 
 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

05 

BRANCA 

05 

PARDA 

24 

AMARELA 

00 

INDÍGENA 

00 

 
34 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 31 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 01 

½ SALÁRIO MÍNIMO 01 

01 SALÁRIO MÍNIMO 00 

02 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

03 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

ACIMA DE 03 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

NÃO INFORMADO 01 

TOTAL 34 
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TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 30 

ÁLCOOL 01 

MACONHA 00 

COCAÍNA 02 

OUTROS *01 

TOTAL GERAL 34 

*Várias substâncias psicoativas. Não havendo uma predileção. 

TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 12 

NÃO 20 

NÃO INFORMADO 02 

TOTAL GERAL 34 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 

 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 00 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 06 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO 02 

RELAÇÃO SEXUAL 00 

USO DE DROGAS 00 

CONCLUSÃO DO PIA 01 

AVALIAÇÃO TÉCNICA 04 

TOTAL 13 

 

 

 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 30 

NÃO 04 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 34 
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TABELA IX- ATENDIMENTOS REALIZADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 49 

CREAS 09 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO (TRANSFERÊNCIA) 00 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

OUTROS? 58 

 
 

REDE SUS QUANT. 

NASF 02 

PSF/UBS 22 

CTA 06 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 01 

CAPS AD 26 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 06 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 02 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 04 

TOTAL 12 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 044 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 205 

GRUPO FAMÍLIA 04 001 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 056 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 321 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 090 

TOTAL 467 

AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 90 

VISITA DOMICILIAR 03 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO DE NOVOS USUÁRIOS 00 

SAÍDA TERAPÊUTICA 76 

ASSEMBLÉIA 02 

OUTROS/QUAL? 00 

TOTAL GERAL 117 
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EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 01 

POLICLÍNICA 14 

HOSPITAL GERAL 20 

UPA 06 

OUTROS? *04 

TOTAL 102 

*Encaminhamentos laboratoriais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ALUGUEL SOCIAL – NÚCLEO CABO NOVEMBRO 2016 
ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL 

Atividades do decorrente mês seguiram baseadas no Termo de Referência do 

Programa, destacando possibilidade de organização baseada no viés da assistência social 

modalidade segue acompanhando usuários com encaminhamentos para rede SUS e 

SUAS, além de estudos de caso e nova inserções antes previstas para o final do 

decorrente mês. 

Usuário MARCELO ANTÔNIO seria inserido no dia 22, entretanto, foi desligado no 

dia 19. Merece destaque perfil do usuário para modalidade, porém sob seu movimento 

transgressor e resistente as regras de convivência do espaço, não foi possível sua 

permanência no espaço. Merece destaque que durante 15 dias técnica e motorista 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANTIDADE 

DELEGACIA 00 

DHPP 01 

JUDICIÁRIO 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 04 

INSS 00 

AGÊNCIA DO TRABALHO 03 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

ONG 00 

OUTROS? 00 

TOTAL: 08 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS 

INCLUSÕES QUANTIDADE 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 17 17 

EDUCAÇÃO FORMAL 06 06 

TRABALHO FORMAL 00 00 

TRABALHO INFORMAL 01 22 

OUTROS? 01 01 

TOTAL: 25 46 
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realizaram buscas de imóveis que atendessem particularidades do usuário (bairro distante 

do Centro do Cabo, área verde próximo, entrada individual, além de ponto de ônibus 

próximo). 

O usuário GESSÉ FRANCISCO foi avaliado pela equipe para inserção no Aluguel 

Social. A busca de casas já tem acontecido bem como atendimentos voltados para inseri-lo 

ainda no mês vigente. 

Usuário JAMERSON CORREIA está em processo de trabalho de conclusão do PIA 

previsto para Janeiro, segue trabalhando em Lava Jato com processo de retirada do 

registro geral. Filho do mesmo segue sob cuidados da genitora e ex-companheira que 

espera seu segundo filho não retornou mais para o imóvel do aluguel social. 

Modalidade segue participando de reuniões técnicas semanais, além de reunião 

com supervisora do Intensivo, tais reuniões permitem aprofundar casos e fortalecer 

intervenções. Acordo de convivência foi ajustado, considerando atuais situações 

vivenciadas na modalidade. 

9.1. Família: 

Usuário JAMERSON CORREIA segue com vínculos fortalecidos com familiares, em 

especial genitora e filho que está próximo de completar 01 ano. 

 

9.2. Saúde: 

Usuário JAMERSON CORREIA segue sem demandas para encaminhamentos, durante 

atendimento reforçado importância do uso das relações protegidas. 

 

9.3. Inserção sócia produtiva: 

Usuário JAMERSON CORREIA segue trabalhando em Lava Jato e cuidando de animais. 
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9.4. Cultura, esporte e lazer: 

Usuário JAMERSON CORREIA segue com atividades de lazer atreladas a frequência na 

praia, além de roda de amigos. Supracitado participou do torneio de futebol realizado nos 

dias 21 e 22 no Memorial Arcoverde/Olinda. 

 

9.5 Educação: 

Usuário JAMERSON CORREIA segue sem desejo em elevar escolaridade. 

 

9.6. Assistência Social: 

Usuário JAMERSON CORREIA está em processo de retirada do RG, a princípio mostrou 

certo “comodismo”, durante atendimentos reforçado importância do comprometimento com 

cidadania a medida da documentação atualizada. 

 

9.7. Avanços e desafios  

          Segue avanço quanto potencialidades dos usuários inseridos, como exemplo usuário 

JAMERSON CORREIA. Segue desafio inserção em rede produtivo, tendo em vista atual 

cenário de crise de desemprego. 

 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 
 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  05 01 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 20 06 

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SOCIOASSISTENCIAL 
Para os 10 

Beneficiados 
04 

 

USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 

(MÊS/ANO) 
MOTIVO DE 

DESLIGAMENTO 
NO DE VISITAS REALIZADAS NO MÊS 

JAMERSON CORREIA JULHO/2016 SEGUE INSERIDO 06 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ALUGUEL SOCIAL 
 

Decorrente mês remete avanços para com processo de organização dos usuários, entre tal 

o usuário JAMERSON CORREIA. Segue desafio quanto as estratégias para com 

construção da percepção dos usuários quanto objetivo da modalidade do aluguel social, 

não sendo apenas o atendimento da demanda de moradia e sim construção de novas 

possibilidades através do meio sócio comunitário junto ao usuário com perfil. 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  O Mês foi bastante produtivo, onde o conseguimos realizar as atividades de forma 

satisfatória. Ao longo do mês ficamos bastante envolvidos com o torneio de futebol entre 

os núcleos de Programa atitude.  

 O torneio de futebol além de ter sido o ponto alto do mês de novembro, foi um 

momento de intensa troca entre funcionários/ usuários dos núcleos de Jaboatão, Recife e 

Cabo de Santo Agostinho. Conseguimos desenvolver a importância de praticar esportes 

interiorizando hábitos de vida mais saudáveis, e principalmente estimulamos entre eles o 

espírito competitivo positivo, sem brigas, discussões ou agressões.  

Dessa forma, atingimos nossos objetivos de promover lazer, esporte atrelado estilo 

de vida saudável. Vale salientar que o Núcleo Cabo mais uma vez demonstrou sintonia e 

acabou por vencer o campeonato. E assim, concluímos junto aos usuários que é possível 

se divertir sem estar em uso de substâncias psicoativas constantemente.  

 

Suelen Lopes de Oliveira 

Coordenação Técnica 
Intensivo Cabo 
 
 
 

 
Manassés Manoel dos Santos 

 
Diretor Presidente IEDES 
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11. 1 ANEXOS 

GRUPO BOM DIA 

 

 

GRUPO TROCANDO IDEIAS 
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ATIVIDADE EXTERNA 

 

 

OFICINA DE CULINÁRIA 
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QUADRO DE CI´S (COMUNICAÇÃO INTERNA). – NOVEMBRO/2016 

(Acompanhamento) 

 

 

 

Nº de ordem Nº da CI Data Destinatário Assunto Situação 

01 173 07/11/16 Loren, Angélica, Moisés, 

Waleska 

Solicitação de pagamento das 

diárias 

Pendente 

02 174 07/11/16 Angélica Brandão Reparos na internet modem Oi 

Velox 

Resolvido 

03 175 17/11/16 Angélica Brandão Compra de 24 medalhas e 25 

marmitex para o torneio de futebol 

Resolvido 

04 176 23/11/16 Angélica Brandão Reparos no computador com 

defeito. 

Pendente 
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