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CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO  

 NÚCLEO: Jaboatão                 MÊS/ANO: Outubro/ 2016 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

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

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

prática profissional, qualificando o serviço ofertado.  

 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

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

Guararapes. 

Telefones de contato: 3468-0058 / 989235524 

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

Executora: IEDES 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA MONALISA ALVES ACIOLI LINS 

SUPERVISÃO JEANE DOS SANTOS TONÉO 

TÉCNICA SOCIAL EM 
PSICOLOGIA 

CRISTINA CHAGAS PATRIOTA 

TÉCNICA SOCIAL EM 
PSICOLOGIA 

DENISE DE FARO FERNANDES 

TÉCNICA SOCIAL EM 
SERVIÇO SOCIAL 

ALEXSANDRA DO NASCIMENTO GOMES 
TAVARES 

TÉCNICO EM QUALIDADE 
DE VIDA 

ANTONIA EDISLANDIA DA SILVA 
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CUIDADORA CRISTIANE LINS DE LIRA 

CUIDADORA IVANEIDE MARIA DOS SANTOS 

EDUCADORA SOCIAL MARCIA MARIA DE OLIVEIRA 

EDUCADORA SOCIAL ELIZABETH SANTOS DAS CHAGAS 

EDUCADORA SOCIAL 
DAYANE PATRICIA BOYER OLIVEIRA DE 

MORAES 

EDUCADOR SOCIAL CRISTIANO JOSÉ DA SILVA 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

JOHN ROMANO GOMES DA SILVA  

AUXILIAR DE COZINHA MARIA JOSE DOS SANTOS DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLÁUDIA XAVIER DE OLIVEIRA BEZERRA 

AUXILIAR DE COZINHA DILMA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS 

MOTORISTA JOSÉ ALVES BARBOSA IRMÃO 

MOTORISTA ERISVALDO MENDES 

VIGIA 
EDMILTON GOMES/ GEILSON 

NASCIMENTO (Temporário) 

VIGIA DAMIÃO GOMES 

VIGIA CARLOS ROGER ALVES DA SILVA 

VIGIA LUCIANO CARDOSO DE LIMA 

 

4. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 

 

FUNÇÃO NOME 

TÉCNICA SOCIAL EM SERVIÇO 
SOCIAL 

MIRTS LOPES 

MOTORISTA JANDILSON FLORENTINO 

5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO 
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6:30 às 
7:00 

Acordar Acordar Acordar Acordar Acordar 
Acordar 
7h30min às 
08h 

Acordar 
7h30min às 
08h 

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

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

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

Café da 
manhã 
08h às 9h 

9h às 10h 

Grupo 
Despertar 
Téc. Social em 
Psicologia - 
Cristina 
 

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

 
OFICINA DE 
CULINÁRIA 
Facilitadora 
Patrícia 
9h às 10h 

Grupo Despertar 
Téc. Social em 
Psicologia - 
Denise Horário Livre 

Visitas 
09n às 12h 

Visitas 
9h às 12h 

OFICINA COM 
EDUCADOR - 2 

Assembléia 

8h30às 9h30 

Reunião Técnica 

Das 9h às 12h 
10h às 
10:30 

Horário livre Horário livre 

Horário Livre 
10:30 às 
11:30 

MUTIRÃO 
Técnico Social, 
Educador e 
Lucicleide – 
ASG. 

Grupo UR e 
Atendimento 
Individual 

OFICINA DE 
CULINÁRIA 
Facilitadora 
Patrícia 
10h15 às 12h 

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

Grupo UR e 
Atendimento 
Individual 

12h às 
13h 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

13h às 
14:00 

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

15h às 
15:30h 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

15:30 às 
16:30h 

 
OFICINA COM 
EDUCADOR - 1. 
 

Grupo UR e 
Atendimento 
Individual 

Horário Livre 

 
Reunião de 
Família 
Técnica Social 

Horário Livre 

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

Visitas       
14h às 17h 

16:45h às 
17:45h 

 
Grupo 
Cidadania 
Téc.Social em 
Serviço Social –
Alexsandra 

Grupo 
Qualidade de 
Vida 
Téc. Qualidade 
de Vida - Antonia 

 
OFICINA COM 
EDUCADOR - 1. 

Horário Livre 

ATIVIDADE 
EXTERNA 
Futebol da Praia 
EDUCADOR 
15h30 às 17h 

Horário Livre 

18h às 
19h 

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

19h às 
21h 

Grupo 
Comissões 
 
20h ás 21h 

Horário Livre Horário Livre 

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

Horário Livre 
Horário 
Livre 

Horário Livre 

21h ás 
21:30h 

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

21:30 às 
22:50h 

Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre 

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

Horário 
Livre 

Horário Livre 

23h Recolher Recolher Recolher Recolher 
Recolher 
00:00 

Recolher 
00:00 

Recolher 
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1. GRUPOS 

1.1 GRUPO DESPERTAR 

Facilitadoras: Cristina Chagas e Denise de Faro Fernandes  

Objetivo geral: Trabalhar assuntos referentes ao cotidiano dos usuários neste 

equipamento, bem como trazer temáticas que sirvam para despertar os 

participantes para iniciar as atividades do dia. 

 

Data: 03/10/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Solicitado aos usuários que se posicionassem um de 

costas para o outro, ombro a ombro/ em seguida foi pedido que cada dupla se 

abaixasse até o chão e levantasse diversas vezes. A técnica foi descontraída, 

onde os participantes se envolveram com motivação e descontração. 

Objetivo: Incentivar a relação de confiança para com o outro, visando a melhora 

na relação interpessoal, minimizando possíveis situações de conflito.  

Ferramentas metodológicas: Sala de grupo e técnica de autoconfiança. 

Avaliação: Os usuários mostraram descontração e cooperação durante a 

execução da proposta, falando do momento de insegurança em confiar no outro. 

 

Data: 06/10/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Roda de conversa com os participantes sobre a 

problemática da convivência neste serviço. Ocorre que há alguns dias 

começaram a surgir problemas nos relacionamentos entre o grupo. Alguns 

objetos sumiram, outros foram danificados e essa falta de respeito acarreta um 

mal-estar entre todos. Diante dessa questão, conversamos com os usuários a 

fim de encontrar formas de minimizar esse mal-estar e de encontrar maneiras de 

melhorar a convivência de todos neste dispositivo. Dando sequência, 

conversamos sobre o feriado do dia das crianças, no dia 12/10/2016, e sobre o 

http://www.institutoensinar.org/
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almoço que será oferecido para as famílias e crianças, tendo por finalidade o 

estreitamento dos laços afetivos.   

Objetivo: Refletir sobre a convivência neste serviço. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes trouxeram que a falta de respeito entre eles, 

acarreta em mal-estar e afastamento do grupo. Por fim, chegaram a conclusão 

de que perdem muito tempo discutindo problemas de relacionamentos entre eles 

quando poderiam estar trabalhando outros temas, como por exemplo: convívio 

familiar, retirada de documentação, saúde e relação com o uso de substâncias 

psicoativas.   Já em relação ao feriado, eles ficaram animados frente ao almoço 

que será oferecido no Dia das Crianças e torcem para que os familiares 

consigam comparecer ao evento.  

 

Data: 10/10/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Foram escritos os nomes de todos os usuários que iriam 

participar do grupo, colocados numa cestinha/ foi pedido que retirassem o papel 

e que falassem em voz alta algumas características daquela pessoa e depois 

citassem o nome, o qual se levantaria e daria um abraço. 

Objetivo: Estimular o estreitamento dos laços entre eles. 

Ferramentas metodológicas: Papel ofício e roda de conversa. 

Avaliação: O grupo denotou disponibilidade para a construção do momento de 

respeito e descontração. 

 

Data: 13/10/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Apresentado um vídeo motivacional retirado do YouTube, 

que fala sobre necessidade de que cada indivíduo tente, a cada novo dia, 

renovar sua motivação para alcançar seus objetivos de vida. Após a exibição 

deste curta iniciamos uma roda de conversa onde cada participante pode 

http://www.institutoensinar.org/
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verbalizar o que havia entendido da película apresentada, bem como pode 

colocar-se sobre como percebia sua motivação neste dispositivo.  

Objetivo: Refletir sobre motivação. 

Ferramentas metodológicas: TV, pendrive e roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes, em sua maioria, trouxeram que estão motivados e 

engajados em planejar e atingir seus objetivos de PIA.  

 

Data: 20/10/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Foi apresentado um vídeo, retirado do YouTube, sobre a 

temática convivência. O vídeo faz alusão a dificuldade em conviver em grupo e 

ressalta o quanto devemos nos esforçar para melhorar convivência com o grupo 

ao qual pertencemos.  

Objetivo: Refletir sobre a convivência neste serviço.  

Ferramentas metodológicas: TV, pendrive e roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários trouxeram que a grande dificuldade de se relacionar com 

os colegas neste equipamento é a falta de respeito que existe entre os mesmos. 

Pontuaram que tem sido frequente terem seus objetos furtados e danificados 

porque os colegas mexem sem a permissão do dono. Por fim, verbalizaram que 

é extremamente importante que cada um entenda que deve haver um maior 

respeito e também o diálogo.  

 

Data: 24/10/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Solicitado que os participantes escolhessem um parceiro 

para iniciar a técnica e começassem a imitar todos os gestos que ele fizesse e o 

que ele fala como se fosse a sombra dele, deixando uma pessoa do grupo ao 

centro. É uma técnica descontraída e o grupo desenvolve uma sincronia. 

Objetivo: Estimular a percepção psicomotora e a interação interpessoal. 

http://www.institutoensinar.org/


 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

8 
______________________________________________________________________________________

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

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

www.institutoensinar.org 
 

Ferramentas metodológicas: Espaço aberto para a locomoção dos 

participantes. 

Avaliação: Os usuários evidenciaram sentimentos de alegria, descontração e 

postura de interação entre eles, atingindo o objetivo proposto.  

 

Data: 27/10/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Exibido um vídeo sobre a necessidade de exercitarmos 

nossa persistência. O vídeo mostra uma porquinha que tenta desesperadamente 

alcançar um pote de biscoito que se encontra em cima da geladeira. É possível 

vermos as estratégias que ela utilizou para atingir sua meta, enfatizando a 

importância de ter disciplina, de aprender a lidar com frustrações e 

principalmente a importância de ter foco em seus objetivos.  

Objetivo: Refletir sobre o quanto exercitamos nossa persistência.  

Ferramentas metodológicas: TV, pendrive e roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes gostaram do vídeo apresentado e trouxeram que 

em vários momentos de suas vidas desistiram de correr atrás de seus objetivos 

e sonhos por causa das dificuldades enfrentadas no dia a dia. Explicaram que 

muitas vezes pessoas próximas os desencorajavam, verbalizando que eram 

pessoas incapazes de realizar sonhos e obter conquistas. Hoje, pontuaram que 

estão mais motivados e que acreditam que seja possível atingir as metas 

traçadas em seus planejamentos. Afirmaram que sabem que vão passar, em 

alguns momentos, por dificuldades, no entanto ao invés de desistir e fugir devem 

persistir e insistir naquilo que almejam alcançar.  

 

Data: 31/10/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas  

Atividade realizada: Utilizada uma técnica com uma caixa, onde foi explicado 

aos participantes que seria uma brincadeira e que dentro desta caixa haveria 

uma ordem a ser feita por quem ficar com ela quando a música parar. Deu-se o 

http://www.institutoensinar.org/
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comando na posição de costas ao grupo, fez-se um suspense para quem ficasse 

com a caixa na mão quando parasse a música, realizando perguntas, como por 

exemplo: Você está preparado?  Terá que pagar um mico, seja lá o que for a 

ordem; terá que obedecer. Os usuários ficaram receosos inicialmente quando, 

num primeiro momento, fez-se uma simulação da brincadeira. Em seguida, todos 

participaram com entusiasmo e motivação. Encerrando, quando foi parado nas 

mãos de um deles, havia a ordem para que comesse o que tinha dentro da caixa, 

que foi uma barra de doce; o mesmo ficou surpreso e relaxado com o que havia 

encontrado. Dividiu brinde com os demais. 

Objetivo: Estimular a percepção do quanto se tem medo de desafios na vida, os 

quais devem ser enfrentados para que se chegue ao sucesso.  

Ferramentas metodológicas: Técnica de grupo, caixa, barra de doce, som e 

CD. 

Avaliação: Os usuários manifestaram espontaneidade e desejo em cooperar. 

Evidenciaram um ambiente de brincadeiras e descontração. Falaram de algumas 

experiências vivenciadas, nas quais sentiram medo do desconhecido, mas que 

conseguiram enfrentar.  

 

1.2 GRUPO DE USUÁRIOS DE REFERÊNCIA (UR’s) 

Facilitadoras: Alexsandra Tavares, Denise de Faro Fernandes e Cristina 

Chagas. 

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

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

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

 

Data: 21/10/2016 

Facilitadora: Alexsandra Tavares 

Atividade realizada: Foi solicitado aos participantes que ficassem a vontade 

para falar um pouco sobre seu processo de cuidado, e em que estágio eles se 

encontram neste momento. Após ouvi-los, foram convidados a assistir ao vídeo 

http://www.institutoensinar.org/
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extraído do livro “quem mexeu no meu queijo” do autor Spencer Johnson, de 

1998. 

Objetivo: Fomentar nos usuários o desejo em dar continuidade aos seus 

processos de cuidados. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo, datashow e roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes iniciaram o grupo falando um pouco sobre seus 

desejos de mudanças, e pontuaram que estão procurando se organizar. Foi 

possível perceber entusiasmo na fala de alguns, já outros preferiram ficar 

calados. Em seguida foi exibido o vídeo “Quem mexeu no meu queijo”, onde 

todos assistiram com muita atenção. Foi solicitado que os usuários falassem um 

pouco sobre o que acharam do vídeo, os mesmos trouxeram lembranças do 

período em que não estavam acolhidos no Programa ATITUDE, que viviam em 

busca do crack e outras drogas, que se viam sem rumo e que não valorizavam 

as suas vidas. Em seguida foram convidados a pensar que o “queijo” seria como 

o tempo em que estão acolhidos aqui no Centro Intensivo, o qual um dia irá 

concluir essa etapa em seus processos de cuidados, e se eles ficarão parados 

aguardando acabar ou se irão à busca de planejamento, organização e mudança 

para alcançar seus objetivos. Por fim, os usuários trouxeram que a mudança dá 

medo, mas é necessária; e que o vídeo despertou interesse em ter mais força 

para continuar com seus objetivos. No momento de suas falas trocaram 

experiências de suas vidas. 

 

Data: 27/10/2016 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Procurou-se estimular a reflexão diante do consumo 

abusivo de drogas nas saídas terapêuticas nos finais de semana e o retorno ao 

espaço provocando situações de conflito entre os usuários, haja vista que 

ocorreram episódios destes; como também se falou sobre as prioridades dentro 

de seus PIA’s.   

http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Incentivar um momento de escuta coletiva sobre as demandas do 

cotidiano entre os usuários junto com a Técnica de Referência. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários comentaram que muitas vezes se sentem provocados 

pelos outros que não conseguem passar pelo processo de alívio dos sintomas 

de intoxicação com tranquilidade, não acatando a orientações da Equipe. 

 

1.3 GRUPO FAMÍLIA 

Facilitadoras: Cristina Chagas 

Objetivo geral: Favorecer o processo de integração entre Família e Usuários do 

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

qualidade de vida. 

 

Data: 06/10/2016 

Atividade realizada: Exibido um filme solicitado pelos usuários no grupo 

anterior, sobre fragilidade na relação familiar, denominado: “28 dias”, os quais 

após a exibição realizaram diversos comentários. Alguns se identificando com 

cenas de conflitos familiares expostos no filme. 

Objetivo: Trabalhar a sensibilização diante das situações de prejuízos na 

relação familiar, como também, estimular a crítica quanto ao consumo abusivo 

de drogas e suas consequências. 

Ferramentas metodológicas: Filme e roda de conversa. 

Avaliação: Houve uma significativa contribuição de uma participante, amiga de 

um usuário, a qual já esteve neste espaço como usuária. Expôs sua vivência, 

incentivando-os a aproveitarem esta oportunidade de organização de vida, 

porque vale a pena, pois está hoje trabalhando e retornou para o meio familiar.  

 

Data: 13/10/2016 

Atividade realizada: Exibidos filmes de curta metragem com depoimentos de 

parentes de pessoas dependentes químicos com exposições de sentimento de 
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tristeza por vivenciarem os processos de recaídas de seus familiares, como 

também algumas experiências positivas de reorganização de vida e resgate dos 

vínculos familiares. 

Objetivo: Favorecer uma reflexão sobre o adoecimento da família no contexto 

da dependência química. 

Ferramentas metodológicas: Vídeos e roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes demonstraram identificação com as falas dos 

familiares, relatando suas dificuldades em organizarem suas vidas sem a ajuda 

de terceiros; se emocionaram quando uma “mãe afirmou que preferia manter o 

próprio filho preso dentro de casa de que vê-lo morto na rua por traficantes”. 

Grupo cooperativo e mobilizado.  

 

Data: 20/10/2016 

Atividade realizada: Exibidos filmes de curta metragem com conteúdo do 

Programa Profissão Reporte, com usuárias que utilizam substâncias psicoativas 

durante o período gestacional e a problematização das síndromes de 

abstinências nos menores e situações de abandono após o nascimento, 

realizadas pelos canais de telecomunicação.   

Objetivo: Estimular a reflexão sobre as consequências provocadas em crianças 

nascidas de mulheres que consomem drogas durante a gestação. 

Ferramentas metodológicas: Vídeos e roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários trouxeram algumas experiências de conhecerem 

crianças com comportamentos agressivos e inquietos; como também foi exposto 

por um usuário que já chegou a usar drogas junto com o filho, fato que hoje não 

mais faria, por entender os prejuízos que podem causar. Grupo cooperativo e 

motivado com a temática. 

 

Data: 27/10/2016 

Atividade realizada: Diante de uma solicitação anterior, feita pelos próprios 

usuários, realizamos a exibição de fotos retiradas de diversos eventos realizados 

http://www.institutoensinar.org/
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dentro do Centro de Acolhimento Intensivo, nos quais os familiares estavam 

presentes. A cada foto vista, eles ficavam comentando sobre suas saudades dos 

parentes que vieram e dos outros usuários que estiveram no espaço na época.  

Objetivo: Sensibilização sobre a importância dos momentos de lazer junto com 

a família para o fortalecimento dos vínculos entre eles. 

Ferramentas metodológicas: Fotos, datashow e roda de conversa. 

Avaliação: Foi observado um momento de descontração entre os participantes 

e integração, os quais ao terminarmos o grupo agradeceram a atitude da Equipe. 

Tivemos a participação de um usuário, que saiu do espaço recentemente para 

ingressar no Aluguel Social, o qual falou de sua satisfação em estar em sua casa, 

motivando os demais para o fato de que vale a pena acreditar que a vida pode 

mudar para melhor.  Em seguida, houve também a fala de outro usuário que 

comentou sobre suas conquistas depois que ingressou no Programa ATITUDE, 

pois está no processo de conclusão do PIA, devendo ir embora amanhã. Os 

usuários se despediram dele desejando boa sorte.   

 

1.4 GRUPO CIDADANIA 

Facilitadora: Alexsandra Tavares. 

Objetivo geral: Trabalhar temas que abordem os valores sociais que 

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

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

na formação do processo de autonomia dos usuários. 

 

Data: 03/10/2016 

Atividade realizada: Iniciamos o grupo perguntando se um dia alguém já havia 

passado fome e, se não, se conhecia alguém que passou. Em seguida foi 

perguntado se algum de nós desperdiçava alimentos. Após se pronunciarem, foi 

exibido o documentário “Quem paga essa conta?” (TV Brasil – EBC), depois foi 

feita a avaliação e concluímos com o vídeo “A fome no mundo e o desperdício 

de alimentos” (YouTube). 

http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Orientar e incentivar os usuários a não desperdiçar os alimentos.  

Ferramentas metodológicas: Notebook, datashow, pendrive, documentário, 

vídeo e roda de conversa. 

Avaliação: Foram orientados que o desperdício inicia quando os alimentos 

ainda estão nas lavouras com as pragas e o clima; em seguida na colheita; no 

armazenamento; no transporte; nos comércios; e por fim em nossas casas. 

Entenderam que têm produtores que estão diminuindo ou eliminando os 

desperdícios, pois perdem lucros e que os comerciantes não vendem mais 

baratos os alimentos que serão desperdiçados. Aprenderam também que 

quando nos alimentamos em alguns estabelecimentos ou em nossas casas e 

desperdiçamos, temos que ter consciência que já pagamos a conta e que há 

muita gente com fome sem ter o que comer. Refletiram que devemos comprar a 

quantidade certa de alimentos, principalmente os perecíveis. Por fim, os usuários 

solicitaram que fosse ofertado um curso de manipulação e reaproveitamento de 

alimentos, e uma usuária pediu que a partir de deste grupo todos colocassem no 

prato a quantidade certa de alimentos para não haver desperdícios.   

 

Data: 17/10/2016 

Atividade realizada: Foi resgatada com os usuários a memória do grupo do dia 

03/10/2016. Em seguida foi solicitado que cada um falasse os preços que eles 

acham que custam alguns produtos alimentícios da cesta básica. Depois foram 

distribuído encartes de supermercados com os preços atualizados e eles 

puderam comparar.  

Objetivo: Informar aos usuários a respeito dos custos dos alimentos a partir de 

tabelas de preços e propagandas.  

Ferramentas metodológicas: Revista/folhetos de propaganda de produtos 

alimentícios.  

Avaliação: Os usuários ficaram impressionados com os verdadeiros preços dos 

alimentos, reconheceram que os desperdícios são grandes. Finalizando, foi 

http://www.institutoensinar.org/


 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

15 
______________________________________________________________________________________

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

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

www.institutoensinar.org 
 

solicitado que eles pensassem o quanto custa para alimentar uma pessoa e que 

esse valor acaba saindo do bolso também deles. 

 

Data: 24/10/2016 

Atividade realizada: A atividade foi iniciada resgatando a memória dos grupos 

anteriores relacionados ao desperdício de alimentos. Em seguida foi lido o texto 

sobre a fome intitulado por “Fome no Brasil” (por Eduardo Freitas, graduado em 

geografia – Equipe Escola). Por fim realizada a avaliação. 

Objetivo: Informar os usuários a respeito da fome no Brasil. 

Ferramentas metodológicas: Cópias de texto e roda de diálogo. 

Avaliação: Os usuários puderam perceber que a fome está em toda parte do 

Brasil, em pequenas, médias e grandes cidades; e que nas cidades onde são 

cultivados os alimentos, existe muita miséria e o poder público não dá conta. 

Também trouxeram propostas para o Governo, falando sobre dar maiores 

condições de cursos profissionalizantes para que a população menos 

favorecidas tenha acesso e possa minimizar a fome. Findando, os usuários 

perceberam que após os grupos terem tratado sobre o desperdício de alimentos, 

todos passaram a desperdiçar menos, mas que é preciso que cada um continue 

consciente e fazendo sua parte.  

 

1.5 GRUPO PLANEJANDO O FUTURO 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Objetivo geral: Refletir com os participantes sobre como trabalhar seu 

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

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

trabalho/inserção socioprodutiva. 

 

Data: 04/10/2016 

Atividade realizada: Foi apresentado um documentário intitulado “A estrada da 

fome”. O referido traz a situação de algumas das cidades com maior índice de 
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pobreza do Brasil, cidades estas situadas no interior do Estado do Maranhão. O 

filme apresenta a situação de muitos cidadãos brasileiros que vivem abaixo da 

linha da pobreza e que, por diversas vezes, fazem apenas uma refeição diária e 

com baixo teor nutricional. Grande parte da população destas cidades falece por 

decorrência da extrema fome. Após a exibição deste documentário, foi realizada 

uma reflexão sobre as diversas vezes em que desperdiçamos o alimento servido 

neste equipamento. Dando seqüência, foi aberta uma roda de conversa, onde 

cada participante pode expressar sua opinião sobre o conteúdo apresentado.  

Objetivo: Refletir sobre o desperdício de alimentos e a fome. 

Ferramentas metodológicas: TV, pendrive e roda de conversa. 

Avaliação: Alguns usuários ficaram bastante chocados com o conteúdo exibido 

no documentário. A maioria não imaginava que houvesse uma situação de 

extrema vulnerabilidade e pobreza tão próxima, no Brasil. Verbalizaram que não 

haviam imaginado que a comida que jogam no lixo poderia alimentar diversas 

famílias que passam necessidade. Trouxeram também que às vezes se queixam 

da equipe e dos alimentos repetidos no cardápio, no entanto, levantaram a 

questão de que enquanto reclamam por repetir várias vezes as refeições, 

existem outros milhões que passam dias sem se alimentar dignamente.  Por fim, 

se propuseram a tentar trabalhar prática do prato consciente, ou seja, colocar no 

prato, a cada refeição, uma quantidade que seja suficiente para saciar sua fome, 

sem exagero, evitando assim o desperdício.  

 

Data: 18/10/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Apresentação da temática “Empregabilidade”. A proposta 

foi conversar com os participantes sobre o que significa esse termo e como as 

empresas o têm utilizado nesse momento do mercado de trabalho. Também foi 

discutido sobre o que significa empregabilidade e de que forma ela pode ser 

aplicada. 

Objetivo: Conversar com os usuários sobre empregabilidade.  

http://www.institutoensinar.org/
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Ferramentas metodológicas: Datashow, computador e roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários verbalizaram que até o presente momento não haviam 

refletido sobre como se encontra o mercado de trabalho nessa atualidade e 

sobre quais as exigências que devem atender para terem sucesso em processos 

seletivos. Pontuaram que vão tentar se esforçar para atender essas 

competências, podendo assim obter êxito em processos seletivos.  

 

Data: 25/10/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Exibição de vídeo, retirado do YouTube, sobre mercado de 

trabalho. O vídeo foi elaborado pelo SINE – Sistema Nacional de Emprego. Essa 

película faz uma explanação sobre o mercado de trabalho, tendo como destaque 

competências pessoais que um profissional em busca de inserção ou 

recolocação profissional deve ter, entre elas: liderança, organização, 

assiduidade, pro atividade, trabalho em equipe, capacidade de ouvir críticas, etc. 

Objetivo: Apresentar vídeo do SINE sobre mercado de trabalho.  

Ferramentas metodológicas: TV, pendrive e roda de conversa.  

Avaliação: Trouxeram que muitas das competências pessoais que as empresas 

exigem, eles não possuem e que precisam se esforçar, bem como treinar para 

alcançá-las.   

 

1.6 GRUPO QUALIDADE DE VIDA 

Facilitadora: Antônia Silva  

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

hábitos mais saudáveis e a valorizarem a prevenção de doenças. 

 

Data: 07/10/2016.  

Atividade realizada: Atividade realizada na praia, sendo iniciada com um texto 

e com a leitura do depoimento de uma pessoa que venceu o Câncer de Mama. 

Conversamos sobre a campanha denominada de “Outubro Rosa” e sobre a 
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prevenção, o autoexame, o diagnóstico e o tratamento do Câncer de Mama, 

visando transmitir o conhecimento sobre o conceito da doença, seus fatores de 

risco, assim como, os sintomas e onde buscar tratamento. Foi realizada uma 

demonstração de como fazer o toque para identificar a presença de um nódulo 

na mama. 

Objetivo: Conscientizar os usuários através de cuidados com a saúde e 

prevenção com o diagnóstico precoce.  

Ferramentas metodológicas: Texto, roda de conversa e debate na praia. 

Avaliação: O grupo contou com a participação significativa dos que foram para 

a atividade, com depoimentos sobre os cuidados, falando da importância do 

conhecimento sobre a doença. Afirmaram que são do grupo de vulnerabilidade 

para esta doença, porque se colocam no grupo de risco devido ao uso abusivo 

do álcool e ainda fazem uso excessivo do tabaco. Foram orientados sobre os 

cuidados e atenção quanto aos sintomas e onde buscarem o diagnóstico e o 

tratamento.  

 

Data: 17/10/2016 

Atividade realizada: Dando continuidade à Campanha do Outubro Rosa, foi 

apresentado ao grupo slides sobre câncer de mama aliado a um vídeo sobre a 

campanha do “outubro rosa” em relação aos cuidados e a prevenção câncer de 

mama.  

Objetivo: Transmitir conhecimento sobre tema e demonstrar como realizar o 

autoexame, afim de prevenir a doença. 

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

Avaliação: Os usuários foram bastante participativos, alguns afirmaram que ter 

hábitos de saúde ajudam a diminuir o índice de câncer. Porém quando estão em 

situação de rua isso é bem difícil de fazer, principalmente quanto aos cuidados 

de saúde.  

 

1.7 OFICINA DE ESPORTE E LAZER 

http://www.institutoensinar.org/


 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

19 
______________________________________________________________________________________

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

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

www.institutoensinar.org 
 

Facilitadores: Cristiano Silva e Elizabeth Santos  

Objetivo geral: Estimular a atividade física e esportiva aproveitando as 

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

ambiente da praia para a execução das atividades. 

 

Facilitadora: Elizabeth Santos 

Data: 07/10/2016 

Atividade realizada: A atividade de hoje foi realizada junto a Técnica de 

Qualidade de Vida. Após grupo com a temática sobre o câncer de mama, houve 

a realização de um jogo de futebol. 

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

hábitos mais saudáveis e a valorizarem a prevenção de doenças. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, bola e cone. 

Avaliação: O grupo ocorreu na praia e os usuários foram bastante participativos. 

Expressaram ter sido bem positivo a oficina ser junto a temática do grupo de 

qualidade de vida, somando teoria e prática.  

 

Facilitador: Cristiano Silva 

Data: 14/10/2016 

Atividade realizada: Iniciamos com uma roda de conversa antes de sair do 

espaço, onde as regras foram trabalhadas; em seguida nos direcionamos para 

a orla de Candeias, onde realizamos aquecimento físico e uma partida de futebol 

entre os participantes. 

Objetivo: Proporcionar um momento de diversão, direcionando a energia 

canalizada nas atividades físicas. 

Ferramentas metodológicas: Bola, cones e roda de conversa. 

Avaliação: As atividades externas contribuem bastante para elevação de humor 

e minimização dos atritos entre os usuários, pois constantemente avaliam de 

modo positivo as atividades feitas fora do espaço. 
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Facilitadora: Dayane Boyer 

Data: 28/10/2016 

Atividade realizada: Iniciada com técnicas de aquecimento, utilizando os cones; 

seguindo para o treino de futebol, pensado na perspectiva do torneio no próximo 

mês. 

Objetivo: Encetar os reforços dos treinos para o Campeonato de futebol do 

Programa Atitude. 

Ferramentas metodológicas: Bola e cones. 

Avaliação: Os usuários estão muito entusiasmados com o torneio, mostraram 

grande empenho nesse treino oficial. No processo de avaliação pontuaram a 

importância dos treinos, bem como foi colocada a questão da integralidade, pois 

as atividades devem ocorrer de forma saudável, sem que haja a necessidade de 

violência nas partidas de futebol, o que foi lembrado de outros momentos de 

jogos. 

 

1.8 OFICINA: PERCUSSÃO 

Facilitadores: Cristiano Silva e Elizabeth Santos. 

Objetivo geral: Transmitir aos participantes o conhecimento da linguagem 

percussiva, buscando motivar o sentimento de identidade cultural, contribuindo 

assim para promover o respeito à diversidade e singularidade humana. 

 

Facilitadora: Elizabeth Santos 

Data: 29/10/2016 

Atividade realizada: Ensaio de coco e Afoxé. 

Objetivo: Construir uma apresentação para o dia 23 de novembro, onde 

estaremos encerrando nossa semana da Consciência Negra. 

Ferramentas metodológicas: Instrumentos percussivos (alfaia, ganzá, timbal, 

agbê). 

Avaliação: Foi um ensaio lindo e bastante empolgante para os usuários. 
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1.9 OFICINA: CORPO E MENTE 

Facilitadora: Márcia Maria de Oliveira. 

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

trabalhando o corpo e a mente.  

 

Data: 06/10/2016 

Atividade realizada: Técnica de relaxamento. 

Objetivo: Trabalhar a concentração, respiração e causar sensação de bem 

estar. 

Ferramenta metodológica: Som e sala climatizada. 

Avaliação: Os usuários contribuíram com o desenvolver da atividade e se 

mostraram satisfeitos com a técnica de relaxamento proporcionada. 

 

Data: 13/10/2016  

Atividade realizada: Ginástica localizada. 

Objetivo: Trabalhar o corpo. 

Ferramentas metodológicas: Som e roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes estão bem envolvidos nas atividades propostas. 

Isso traz grande satisfação em facilitar as atividades. 

 

Data: 19/10/2016. 

Atividade realizada: Realizado um jogo de futebol no espaço interno do Centro 

de Acolhimento Intensivo. 

Objetivo: Trabalhar o condicionamento físico. 

Ferramentas metodológicas: Bola, cone e roda de conversa.  

Avaliação: Poucos participaram, mas foi possível dialogar sobre as atividades 

propostas para os cuidados do corpo. 

 

Data: 25/10/2016 
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Atividade realização: Capoeira.  

Objetivo: Desenvolver o básico de capoeira. 

Ferramentas metodológicas: Som e roda de conversa. 

Avaliação: A atividade foi bastante produtiva. 

 

Data: 27/10/2016. 

Atividade realizada: Dança do coco, ensaio para a festa do Dia da Consciência 

Negra. 

Objetivo: Resgatar nossa cultura Afro. 

Ferramentas metodológicas: Alfaia e roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes que estão envolvidos estão bem empolgados. 

 

Data: 31/10/2016 

Atividade realizada: Capoeira. 

Objetivo: Desenvolver desenvoltura dentro do jogo da capoeira. 

Ferramentas metodológicas: Som e roda de conversa. 

Avaliação: Percebe-se que a capoeira ainda tem poucos interessados, no 

entanto o trabalho realizado foi bastante satisfatório havendo um bom feedback 

dos usuários. 

 

1.10 OFICINA: PRATICANDO GENTILEZA 

Facilitador: Dayane Boyer 

Objetivo geral: Envolver os usuários no cotidiano do serviço para o resgate de 

valores relacionados à ética, bem como desenvolver o espírito de solidariedade, 

respeito e a valorização da vivência coletiva, visando à redução da violência e 

da intolerância.  

 

Data: 10/10/2016 

Atividade realizada: Foi solicitado que os usuários que os usuários pensassem 

nas atividades que gostariam de fazer nos próximos dias ou semanas (atividades 

http://www.institutoensinar.org/


 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

23 
______________________________________________________________________________________

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

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

www.institutoensinar.org 
 

profissionais, familiares, etc). Então cada integrante deveria iniciar um desenho 

que representasse o seu desejo numa folha de ofício. Após trinta segundos, 

pediu-se que os participantes parassem e passassem a folha para vizinho da 

direita, e assim sucessivamente a cada trinta segundos até que as folhas 

voltassem a origem. Então cada integrante descreveu o que gostaria de ter 

desenhado e o que realmente foi desenhado. 

Objetivo: Compreender os objetivos individuais e sua relação com o grupo. 

Ferramentas metodológicas: Lápis e papel para os integrantes.   

Avaliação: Os participantes cooperaram com integração e seriedade, e 

puderam tirar várias conclusões da atividade, como a importância de conhecer 

bem seus objetivos individuais e coletivos; a importância de saber expressar ao 

grupo seus desejos e dificuldades em alcançá-los; o interesse em saber quais 

os objetivos de cada participante do grupo e de que maneira podemos ajudá-los; 

e a importância do trabalho em grupo para a resolução de problemas. 

 

Data: 14/10/2016  

Atividade realizada: Ao iniciar a oficina, foi pedido que cada participante fizesse 

algumas reflexões: a vida merece ser vivida? Somente a vivem os que lutam, os 

que querem ser alguém? Quem sou eu? Como atuo para chegar ao que quero? 

E após essa tempestade de perguntas, foi trabalhado o que eles acharam e o 

que a técnica proporcionou como reflexão. 

Objetivo: Trabalhar as reflexões pessoais. 

Ferramentas metodológicas: Papel e caneta. 

Avaliação: Os usuários sinalizaram sobre suas reflexões e como pretendem 

concluir e seguir seus planejamentos futuros.   

 

Data: 24/10/2016  

Atividade realizada: Utilizada uma caixa com espelho. Foi proporcionado um 

ambiente silencioso e orientado que cada um pensasse em alguém que lhe fosse 

muito importante, que gostaria da atenção em todos os momentos, alguém que 
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se amasse de verdade, que merecesse todo cuidado. Depois, foi pedido que 

“entrassem em contato” com essa pessoa e pensassem os motivos que as 

tornam tão amadas. Após isso, foi deixado um tempo para interiorização e em 

seguida cada um, em silêncio, se dirigiu até a caixa, olhou o que tinha dentro e 

retornou, sem verbalizar o que tinha lá. 

Objetivo: Trabalhar os sentimentos. 

Ferramentas metodológicas: Caixa e espelho. 

Avaliação: Cada participante pôde falar do que viram dentro da caixa, da 

reflexão que puderam elaborar e expressaram o que sentiram naquele momento.  

 

1.11 OFICINA: CINE ATITUDE 

Facilitadores: Cristiano Silva e Elizabeth Santos 

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

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

cinematográficos e relacionar com o cotidiano dos usuários, bem como 

proporcionar um momento lúdico. 

 

Facilitadora: Elizabeth Santos 

Data: 11/10/2016 

Atividade realizada: Exibido o filme “Garotas do Calendário” (Direção de Nigel 

Cole, 2003), visando a importância da valorização da mulher, do tratamento e da 

prevenção, principalmente após os 50 anos de idade, onde é maior a incidência 

do câncer de mama e da depressão. 

Objetivo: Orientar os usuários sobre cuidados com a saúde, com o corpo e com 

as mamas, a fim de prevenirem doenças como câncer de mama, entre outras. 

Ferramentas metodológicas: TV, DVD e roda de conversa. 

Avaliação: O grupo foi bastante participativo e os usuários se posicionaram 

significativamente sobre o tema discutido. Alguns relataram que não têm 

dificuldades de fazer o autoexame, mas que diante de seus vícios acabaram por 

perderam essa valorização do autocuidado. 
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Facilitador: Cristiano Silva 

Data: 15/10/2016 

Atividade realizada: Exibição do filme Cidade de Deus (2002), que retrata o 

crescimento do crime organizado na Cidade de Deus, uma favela que começou 

a ser construída nos anos 1960, e se tornou um dos lugares mais perigosos 

do Rio de Janeiro no começo dos anos 1980. Para contar a trajetória deste lugar, 

o filme narra a vida de diversos personagens e eventos que vão sendo 

entrelaçados no decorrer da trama, tudo pelo ponto de vista do narrador, 

Buscapé, um menino que cresceu em um ambiente muito violento, porém, 

encontra chances de não ser fisgado pela vida do crime. Após a exibição foi 

realizado uma roda de conversa sobre o que viram. 

Objetivo: Mostrar aos usuários a realidade da nossa sociedade em relação à 

escolha do seu planejamento de vida. 

Ferramentas metodológicas: Pendrive, TV, caixa de som e diálogo. 

Avaliação: Após ver o filme, os usuários avaliaram que o ser humano tem as 

suas escolhas, e colocaram que quem vive na vida de criminalidade não tem 

sossego e nem tranquilidade. 

 

1.13 OFICINA: CULINÁRIA 

Facilitadora: Patrícia Barkokebas 

Objetivo geral: Desenvolver forma de geração de renda e capacitação 

profissional a partir dos conhecimentos adquiridos durante as oficinas de 

culinária. 

 

Data: 05/10/2016 

Atividade realizada: Bolo de Milho e Goiabada. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

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

http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: Uma participação bem positiva, com todos bem empenhados em 

aprender e dedicados no preparo. 

 

Data: 10/10/2016 

Atividade realizada: Pão de Frango Cremoso. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

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

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

aprender e dedicados no preparo. 

 

Data: 19/10/2016 

Atividade realizada: Pão de Laranja com Caramelo. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

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

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

aprender e dedicados no preparo. 

 

Data: 26/10/2016 

Atividade realizada: Pizza Calabresa e Queijo. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

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

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

aprender e dedicados no preparo. 

 

1.15. OFICINA: FITNESS DANCE 

Facilitadora: Cristiane Lins 

Objetivo Geral: Promover qualidade de vida por meio da dança, propiciando 

bem-estar físico e mental e a maior interação entre os participantes. 

 

Data: 29/10/2016 
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Atividade realizada: Em comemoração ao Outubro Rosa, foi realizado um aulão 

de Zumba, com os usuários do Intensivo e Apoio. Além do ambiente decorado 

para atividade, tivemos a presença do professor Pedro Petter e sua equipe, da 

Academia Corpo e Forma, que levantou e agitou a manhã do sábado dos 

usuários, proporcionando um momento de descontração, associando o lazer aos 

cuidados de saúde. 

Objetivo: Proporcionar uma aula de Zumba com profissionais e levar informação 

sobre a importância dos cuidados com a saúde.  

Ferramentas metodológicas: Sala decorada, amplificador de som e brindes. 

Avaliação: Foi gratificante a participação dos usuários, tanto na atividade 

ofertada, como na integração entre os usuários do Apoio e os do Intensivo. Os 

mesmos falaram que valeu a pena e que gostariam de mais momentos como 

esse. 

 

1.16. OFICINA: TEATRO 

Facilitadora: Elizabeth Santos 

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

capacidade de compreensão do mundo, através do teatro. 

 

Data: 25/10/2016 

Atividade realizada: Uma roda de diálogo para discutir a nossa programação 

para a Semana da Consciência Negra e construção da nossa peça teatral. 

Objetivo: Construir uma peça teatral para a semana da consciência negra. 

Ferramentas metodológicas: Papel ofício, caneta e lápis. 

Avaliação: Os usuários ficaram bem entusiasmados com a notícia da semana 

cultural, pois os mesmos alegam não terem muitas atividades culturais para irem. 

 

1.17 OFICINA TEMÁTICA 

Facilitadores: Cristiano Silva, Alexsandra Tavares, Carlos Roger e Claudia 

Xavier. 
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Data: 12/10/2016 

Atividade realizada: Ornamentação do espaço para a comemoração do Dia das 

Crianças. Realizadas brincadeiras como: corrida de saco; distribuição de 

brindes; quebra-panela; dança da laranja e das cadeiras, com muita música para 

animação das atividades, envolvendo equipe, usuários e familiares. 

Objetivo: Proporcionar um momento de aproximação entre usuários e familiares 

focando na comemoração do Dia das Crianças. 

Ferramentas metodológicas: Malhas, vooal, martelo, prego, fitas decorativas, 

sacos, bombons, DVD e Ampli-som. 

Avaliação: Desde o planejamento da festa das Crianças, ela foi construída de 

forma bem positiva, pois toda a Equipe contribuiu bastante para que esse 

momento fosse de forte integração entre os usuários e seus filhos. Foi um dia de 

muita alegria e descontração tanto da parte dos usuários, como familiares e 

também dos funcionários. 

 

Grupos realizados Quantitativo mensal 

Grupo Despertar 08 

Grupo de UR´s 02 

Grupo Família 04 

Grupo Cidadania 03 

Grupo Planejando o Futuro 03 

Grupo Qualidade de Vida 02 

Total de Grupos 22 

 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal  Quantitativo – Horas 

Percussão 01 02h 

Culinária 04 16h 

Cine Atitude 02 06h 

Corpo e Mente 06 06h 

Esporte e lazer 03 06h 

Praticando Gentileza 03 06h 
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Fitness Dance 01 03h 

Teatro 01 01h 

Grupo temático 01 06h 

Total de oficinas 23 52h 

 

 

6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

 

6.1. FAMÍLIA 

 

Neste referido mês a equipe buscou dar continuidade ao 

acompanhamento das famílias. Essa ação foi promovida tanto nos finais de 

semana, momentos em que vinham visitar seus entes neste serviço, quanto nos 

encontros do Grupo Família.  

Importante frisar que a equipe permanece buscando estratégias para 

aproximar os familiares deste dispositivo, tendo por finalidade fortalecer os laços 

entre eles e os usuários. Neste período pudemos contar com o apoio de algumas 

famílias no tangente ao acompanhamento dos usuários em questões referente 

à saúde, à retirada de documentação civil e nas demandas judiciais.  

Realizada visita aos patrões de um dos usuários, no bairro do Pina. Esta 

ação teve por finalidade conversar sobre o processo de conclusão de 

acompanhamento do mesmo neste equipamento. Faz-se importante explicar 

que, essa conversa foi realizada com os patrões, porque o referido não possui 

referência familiar neste estado e também porque os patrões sempre se 

disponibilizaram a acompanhar o usuário, demonstrando interesse em seu 

processo de se livrar da condição de adicto e adotando postura de pessoas de 

referência em sua vida.  

Também foi realizada uma reunião com a família de outro usuário para 

informar sobre sua avaliação para inserção na modalidade do Aluguel Social, 
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núcleo Recife. A irmã ficou feliz com a conquista do irmão e se faz válido salientar 

que ela e seu esposo decidiram doar para o mesmo, alguns móveis e utensílios 

para compor sua nova residência.     

Já em relação ao companheiro do usuário acima citado, não conseguiu 

fortalecer os vínculos familiares durante seu processo de cuidados, ainda assim 

o usuário contou com o auxílio do genitor para custear algumas documentações 

civis e transportes. O mesmo foi inserido no Aluguel Social do Recife. 

Uma de nossas usuárias recebeu visitas e ligações telefônicas de sua 

genitora, a mesma a acolheu quando esteve ameaçada por outro usuário o qual 

foi desligado. Durante a semana em que esteve sob a companhia de seus 

familiares a usuária usufruiu de saídas para o cartório e adquiriu sua Certidão de 

Nascimento, a mesma não deu continuidade na obtenção de suas 

documentações civis ainda na Unidade porque foi transferida para o Centro de 

Acolhimento Intensivo do Cabo de Santo Agostinho. 

Fez-se presente a família de outro usuário no Centro Intensivo, a qual foi 

resultado do resgate destes vínculos rompidos há dois anos, pois ele depois de 

recaídas se afastou da mesma; foram momentos de intensa emoção porque a 

genitora, já idosa, havia perdido as esperanças de ter o filho de volta. O usuário 

concluiu o PIA no presente mês, voltando ao seu meio familiar. Os irmãos estão 

ajudando, empregando-o na empresa pertencente à família. Pomos em relevo 

que esse usuário veio encaminhado de Caruaru e conseguiu refazer sua vida 

em outro território.   

Ainda neste eixo, ainda há outro usuário que conseguiu a reaproximação 

dos irmãos, os quais realizaram diversas visitas ao Centro Intensivo e 

colaboraram para efetivação de seu ingresso no Aluguel Social, neste mês, 

doando móveis e utensílios domésticos.  

Por fim, uma usuária continua realizando visitas semanalmente aos filhos 

que estão acolhidos no Abrigo Paulo de Tarso. Quanto ao filho que está acolhido 

no PPVIDA – Programa de proteção Vida (Ameaçado de Morte por envolvimento 

com Drogas) ligou para ela uma só vez neste mês. 
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6.2. SAÚDE 

 

Neste período tivemos oito encaminhamentos para UPA (Imbiribeira, 

Barra de Jangada e Curado). Um foi para retirada do gesso que havia colocado 

há três semanas. Todavia, informaram que não estavam com ortopedista de 

plantão e o orientaram a retornar para sua residência e retirá-lo casa. O outro 

usuário, em Barra de Jangada, para emergência com o ortopedista. E por sua 

vez, foram para UPA do Curado para o atendimento odontológico, seis dos 

nossos usuários. 

O usuário que passou pelo procedimento cirúrgico no punho dirigiu-se, 

novamente, para o Hospital Armindo Moura, no município de Moreno, para 

consulta de rotina com ortopedista. Importante explicar que ele permanece no 

aguardo do atendimento da fisioterapia, podendo assim potencializar seu 

processo de recuperação da cirurgia no antebraço direito. Já o usuário que foi à 

consulta na Policlínica Amaury Coutinho (ortopedista), para avaliação da coluna, 

teve como desdobramento o encaminhamento para o Hospital da Restauração, 

visando a realização do exame de Raio X. 

Temos ainda três usuários que permanecem exercendo atividade física, 

objetivando atingir uma melhor qualidade de vida. Dois realizam caminhadas três 

vezes por semana, e o outro se matriculou em uma academia de ginástica 

próxima deste Centro de Acolhimento Intensivo.  

Em relação ao CAPS AD, foram seis novos usuários encaminhados, para 

além destes, temos ainda dois dando continuidade aos acompanhamentos no 

CAPS AD Recanto dos Guararapes, em Piedade e mais uma no CAPS AD 

Jandira Mansur, no Recife, por sua vez, ainda neste mês, foi desligada por 

abandono e está acolhida no Apoio Recife.  

Ainda em relação aos cuidados de saúde e sua continuidade, tivemos um 

usuário que foi para atendimento no SAE, onde realizou exames e irá para 

consulta no mês de novembro, outro marcou consulta no Hospital e Policlínica 
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de Prazeres para atendimento clínico. E por fim, mais dois continuam com 

acompanhamentos no CTA, um em Recife e o outro em Camaragibe, estando 

com os quadros de saúde estabilizados. 

Concluindo, foram encaminhados cinco usuários para marcação na UBS 

Galba Matos, para atendimento na especialidade clínica. 

 

6.3. INSERÇÃO SÓCIOPRODUTIVA  

 

Neste mês de outubro contamos no total com vinte e seis usuários 

inseridos no mercado de trabalho, dos quais doze são novas inserções; onde 

apenas um está inserido no mercado formal, exercendo atividades de auxiliar de 

serviços gerais, após ter participado de uma seleção. 

Em relação ao mercado informal, onze iniciaram suas atividades laborais: 

uma usufrui de saídas para vender laços de fitas para cabelos na praia de Boa 

Viagem; um corta árvores em companhia de um conhecido na Imbiribeira; oito 

como flanelinhas no bairro de Candeias e Piedade. No entanto, um usuário 

decidiu dar uma pausa nesta atividade, por não ter se identificado com a área de 

atuação e outro usuário que ainda nesta atividade foi desligado. Ainda contamos 

com um usuário que está na SAMI Construções, como Servente de Pedreiro e 

recentemente promovido a Encarregado de Almoxarifado, porém ainda está na 

informalidade, sendo mais uma nova inserção no mercado de trabalho.  

Sendo assim, contamos neste momento com quatorze usuários dando 

continuidade as suas atividades no mercado informal: pescador no bairro do 

Pina; vendedor de cachorro quente no bairro do Pina; Jardineiro por duas vezes 

na semana em um edifício no bairro de Boa Viagem; dois assumiram novas 

funções, um em uma empresa de produção de coco ralado e outro está 

trabalhando com os irmãos, com descarrego de mercadorias em Cavaleiro; outro 

retornou a vender Cremosinho nos vagões dos metrôs em Jaboatão dos 

Guararapes; outra também voltou a exercer atividade de flanelinha na praia de 

Candeias além de passar roupas num prédio próximo da Unidade; vendedor  de 
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artesanatos (maquetes de casas confeccionadas por ele, com a utilização de 

papelão e outros materiais recicláveis) entre os bairros de Candeias e Piedade; 

escovista  no Pina;  um flanelinha na orla de Candeias; cabeleireiro em domicílio; 

pintor numa empresa terceirizada em Muro Alto, porém foi desligado do serviço 

recentemente por avaliação da Equipe; auxiliar de pedreiro, que foi afastado 

deste serviço, neste mês de outubro, por motivo de abandono e por fim, o usuário 

que trabalha em plantões extras, como Técnico de Enfermagem no HR – 

Hospital da Restauração, que foi inserido na modalidade do Aluguel Social em 

18/10/2016. 

Dando continuidade a esse eixo de inserção sócio produtiva, foi elaborado 

currículo para um usuário que usufruiu de saídas para distribuí-lo. Temos em 

destaque três usuários que continuam tendo saídas para Agência do Trabalho 

com a finalidade de inserção no mercado formal. Nesse setor, destacamos dois 

usuários: uma chegou a fazer alguns testes em lava-jatos de automóveis e o 

outro que recebeu alguns convites para testes em lanchonete e padarias, e fez 

teste em uma empresa terceirizada para vaga de auxiliar de serviços gerais 

(ASG). 

 

6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

 Alguns usuários permanecem usufruindo de saídas aos domingos para 

participar das atividades desenvolvidas pela igreja batista, situada no bairro de 

Candeias. Outros usufruem de saídas para ir à praia no bairro de Candeias.  

Os demais realizam atividades de seu gosto que consideram pertinentes 

a esse eixo. Por exemplo, dois usuários que fazem caminhadas rotineiramente 

e outro que se matriculou numa academia de ginástica. 

Ainda, e não menos importante, o Centro de Acolhimento Intensivo 

Jaboatão oferta atividades e oficinas semanais como a de percussão; o Cine 

Atitude; Fitness Dance; Teatro; Corpo e Mente; e Esporte e Lazer. Atividades 

essas que além de terapêuticas, são culturais, de bem estar e físicas. 
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6.5. EDUCAÇÃO 

 

Neste período temos um usuário que permanece matriculado e 

frequentando o curso de cabelereiro do CJ – Centro da Juventude de Santo 

Amaro. 

Um dos usuários que estava frequentando as aulas na Escola Municipal 

Tereza de Ávila no ensino regular na modalidade EJA, não está mais 

frequentando a escola após o fato de ter sido desligado do serviço. Outro, 

recebeu transferência desta escola, porque concluiu o PIA e está se mudando 

para Cavaleiro, onde dará continuidade aos estudos. Temos ainda a ciência de 

que um dos usuários que já não mais está inserido na unidade, ainda assim 

permanece dando continuidade aos estudos nessa escola. 

No mais, a equipe sensibiliza e reforça a importância da retomada e 

continuidade dos estudos e qualificação profissional. 

 

 

 

 

6.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

  

No que tange às demandas relacionadas à retirada de documentação 

civil, podemos destacar a parceria com a Junta Militar de Prazeres, onde dois 

usuários retiraram 2ª via da Reservista. O outro, por sua vez, pegou o 

supracitado documento, que havia solicitado no mês anterior.      

Temos um usuário que conseguiu, através de parceria com o CRAS 

Praias, descobrir o número do NIS e consequentemente se dirigiu até uma 

agência da Caixa Econômica Federal, onde sacou o seu Benefício do Bolsa 

Família. Além deste, mais um foi contemplado com o benefício do Programa 

Bolsa Família e passará a receber a partir do dia 31 de outubro deste ano.  
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Um de nossos usuários, em parceria com a Regional VI, pegou a 1ª via 

de sua CTPS, documento este que havia solicitado no mês anterior. Ele agora 

almeja inserção no mercado formal. Já outros dois deram entrada na CTPS e 

aguardam a chegada deste documento para o mês de novembro. Vale ressaltar 

que a usuária, ao ser atendida na Regional VI, recebeu encaminhamento para a 

Receita Federal por motivo de alteração em seu CPF. 

Destacamos que um usuário adquiriu a 2ª VIA da Certidão de Nascimento 

no Cartório de Casa Amarela em Recife. Foi realizado contato com Marta 

Azevedo, da Casa da Cidadania, afim de viabilizar a Certidão de Casamento de 

outro usuário. 

Em parceria com o Governo Presente, conseguimos retirar os 

documentos de RG de dois usuários. Documentos estes que haviam sido 

retirados em uma Ação de Impacto de Jaboatão realizada no dia 27/08/2016. No 

entanto, tivemos a insatisfação de outro usuário, que participou desta ação, mas 

que foi informado de que não havia registro de sua retirada de RG, não podendo 

assim receber este documento.  

Ainda sobre RG, um usuário foi acompanhado pela sua irmã para Ação 

de Impacto no Recife no dia 08 deste mês onde deu entrada em seu RG e CPF.  

Realizada articulação com o Conselho Tutelar, através da conselheira 

Paula Cristina, e o Centro de Acolhimento Intensivo para colher informações e 

dar encaminhamentos ao pedido de Proteção a Família de uma das nossas 

usuárias, que os filhos continuam acolhidos no Abrigo Paulo de Tarso e outro 

pelo PPVIDA. 

Já em relação às demandas de justiça temos um usuário que ainda 

aguarda o resultado do recurso referente ao Processo de nº 0000123-

28.2014.8.17.8127, que se encontra em tramitação no 3ª Juizado Especial 

Criminal da Capital. Ele, através de contato telefônico, foi orientado aguardar 90 

dias para então retornar à Vara e descobrir se o recurso foi aceito. Tivemos 

também outro usuário que foi acompanhado até a 1ª Vara Criminal do município 
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do Cabo de Santo Agostinho, para atualizar seu endereço e anexá-lo ao 

processo de número: 2016.0777.000200. 

E por fim, ainda temos o usuário que continua assinando sua condicional 

no Patronato do Recife/PE. 

 

6.7. AVANÇOS E DESAFIOS 

 

Neste mês de outubro podemos destacar como avanços a crescente 

participação da família neste serviço, demonstrando assim uma maior 

aproximação com os usuários e equipe. Tivemos também a comemoração do 

Dia das Crianças envolvendo usuários, funcionários e seus familiares. Foi um 

momento muito importante para todos, os familiares trouxeram as crianças e 

participaram ativamente das brincadeiras. 

Também tivemos a aquisição de alguns utensílios que vão melhorar o 

funcionamento deste serviço, como por exemplo, um novo fogão, uma nova 

sanduicheira e o novo motor do portão de entrada deste serviço.  

No que diz respeito aos nossos desafios, permanecemos com a 

necessidade de manutenção e reparos em algumas áreas de nossa 

infraestrutura. Como por exemplo: vasos sanitários, ventiladores, pias e torneiras 

e chuveiros. Assim como a possibilidade de férias para os funcionários. 

 

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 

   Durante outubro a unidade contou com o suporte da Executora 

para sanar algumas dificuldades enfrentadas em sua rotina. Entre elas, o reforço 

na dedetização do serviço, pois havia um problema com ratos; a realização de 

manutenção no piso do banheiro masculino, posto que estava acarretando 

vazamento na cozinha; a compra de um fogão novo, já que o anterior estava sem 

nenhuma condição de uso e causando riscos; o avigoro na tela do primeiro andar 
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para evitar eventuais situações problema; o conserto do motor do portão de 

entrada, por conta da segurança do espaço.  

 

  Também, foi realizada a aquisição de itens que estavam faltando, como 

uma sanduicheira, facas, medicações e fardamentos da equipe de cozinha e 

limpeza, entre outros. Ainda, foi feito novamente o levantamento das diárias dos 

funcionários que estão pendentes, para futura realização de pagamentos, bem 

como, feita a declaração para os motoristas assinarem para pagamentos das 

multas por infrações de trânsito. No mais, consideramos como aspectos positivos 

a liberação da piscina para utilização pelos usuários e os salários pagos em dia.    

 

  O Centro de Acolhimento Intensivo Jaboatão dos Guararapes promoveu, 

no dia 12 de outubro, uma Festa em Comemoração ao Dia das Crianças. A festa 

foi um momento maravilhoso e de muita alegria, que contou com a participação 

de um número significativo de familiares e, principalmente, crianças, filhas e 

filhos e parentes dos usuários acolhidos no Serviço. A atividade proporcionou 

integração e interação entre os usuários e famílias, um momento de lazer e 

descontração com brincadeiras, músicas infantis e animadas, espaço 

ornamentado com decoração temática infantil e lúdica, e um animador (educador 

com roupa de palhaço), almoço especial, lanches (sucos, bolo, pipoca, picolé e 

bombom). O Evento, que vinha sendo trabalhado previamente, incentivou o 

resgate e fortaleceu os vínculos familiares. 

 

  No dia 14 de outubro de 2016, no Auditório da Secretaria do Trabalho de 

Jaboatão dos Guararapes, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e 

Juventude – SDSCJ, por meio da Executiva de Políticas para a Criança e 

Juventude (SEPCJ), e Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Mobilização 

Social de Jaboatão dos Guararapes, promoveram o Seminário “Dialogando 

sobre estratégias para o enfrentamento a Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes”, onde houve a participação de representação da Equipe do 

http://www.institutoensinar.org/


 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

38 
______________________________________________________________________________________

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

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

www.institutoensinar.org 
 

Centro de Acolhimento Intensivo Jaboatão. Em momento posterior foi 

compartilhado o aprendizado e vivência com o restante da equipe.  

 

  No dia 25/10 o Projeto REDES ofertou uma Oficina, para integrantes da 

rede de Jaboatão, sobre Participação Social e Economia Solidária, no sentido de 

abordar a importância do Controle Social, da Economia Solidária e o Papel da 

Rede Intersetorial nesse processo. O convidado para tal foi Leonardo Pinho, 

sociólogo, presidente da UNISOL Brasil e diretor da ABRASME (Associação 

Brasileira de Saúde Mental), contando ainda com a participação de integrantes 

da rede de Jaboatão. Nesse momento, se fizeram presentes para a discussão, 

representação de usuários e equipe do Intensivo Jaboatão.  

    

Para finalizar o mês de outubro, no dia 29 foi realizado no Centro de 

Acolhimento Intensivo Jaboatão, um aulão de zumba com o professor Petter 

Pedro Ricardo e sua equipe da Academia Corpo e Forma. A oficina foi articulada 

e ofertada para os usuários do Núcleo. O momento aconteceu com o ambiente 

decorado a caráter, música, distribuição de brindes, muitos exercícios e dança 

agitando e empolgando os participantes. Mas não podemos deixar de pontuar 

que essa foi a culminância programada para o Outubro Rosa, comemorando e 

conscientizando sobre a importância da prevenção do câncer de mama, para 

estimular a participação dos usuários no controle da doença. No mais, atividades 

de praxe de gestão foram realizadas, contando com o suporte da referência da 

SEPOD, bem como algumas que são mostradas nos quadros a seguir.  

 

 

a. AGENDAS DE GESTÃO (COLEGIADO DE GESTÃO, REUNIÃO 

DE NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 

DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCA
L 

PARTICIPANTE
S 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTO
S 

04/10 
Colegiado 
de Gestão 

SEPO
D 

- Malu Freire; 
Priscila 
Linhares; Fátima 

- Apresentação 

do Projeto de 

Pesquisa do 

- Realização de 
Pesquisa de 
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Lindoso; Vivian 
Lemos 
Coordenadoras 
e Supervisoras 
das Unidades do 
Programa 
Atitude; 
representação 
do CERCAP; e 
mestranda 
Mércia Assis e 
orientadora 
(UFPE). 

Mestrado de 

Mércia Assis; 

- Utilização da 

ouvidoria; 

- Reuniões com 

Malu nos 

Serviços; 

- Referências; 

- 

Encaminhamento

s; 

- Relação com a 

SECOD; 

- Fluxo entre os 

Serviços e dentro 

dos Serviços. 

mestrado no Atitude 
Recife; 
- Estabelecer maior e 
melhor diálogo entre 
os Serviços; 
- Realizar reunião 
com a SECOD. 

18/10 
Colegiado 
de Gestão 

SEPO
D 

Malu Freire; 
Referências 
SEPOD; 
Coordenadoras 
Técnicas 
Programa 
Atitude; SECOD 
(Antônio, Jeane 
e Joana). 

- Apresentação 

da SECOD; 

- Discussão sobre 

a rede pertinente; 

- 

Encaminhamento

s; 

- Fluxo; 

- Relação Estado 

e Município nos 

casos atendidos; 

- Dificuldades dos 

Serviços; 

- Orientações 

Atitude; 

- Informes; 

- Caso. 

- Melhorar o diálogo 
sobre fluxos e 
encaminhamentos; 
- Realização de 
próxima reunião de 
Monitoramento dia 
09/11 em Jaboatão; 
- Realização de 
Câmara junto à 
Saúde Mental dia 
15/10. 

25/10 
Colegiado 
de Gestão 

SEPO
D 

- Malu Freire; 
Referências e 
outros 
representantes 
da SEPOD; 
Coordenadoras 
Técnicas 
Atitude; 
Anamaria 
Carneiro; e 
Priscila 
Gadelha. 

- Chá de fraldas 

de Malu; 

- Diálogo sobre 

pauta da Câmara 

Técnica com 

Saúde Mental; 

- Informes. 

- Até o retorno da 
licença maternidade 
de Malu, Monalisa 
não será relatora das 
pautas de Colegiado. 

25/10 

Câmara de 
Políticas 
sobre 
Drogas 

SDSCJ 

Rebeca 
Benevides, 
Rúbia Patú, 
Vivian Mota, 
Fátima Lindoso, 

- Articulação 

Saúde e 

Assistência 

Social dos 

Municípios e o 

- Entrar em contato 
com as Diretorias dos 
Hospitais para 
agendar reunião de 
alinhamento para 
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Priscila 
Linhares, 
Monalisa Acioli, 
Suelen Lopes, 
Maria do 
Livramento, 
Karoline Pereira, 
Antonia Silva, 
Geovana Melo, 
Raíza Simas, 
Gislane Amorim, 
Jacqueline 
Santos 
(SEPOD); Léa 
Lima 
(SES/GASAM); 
Rafael Ferreira; 
Fátima 
Guimarães, 
Grace Novaes 
(SEART); Aline 
Souto 
(SECMULHER); 
Antônio de 
Pádua 
(SECOD/PCR). 

Programa 

Atitude; 

- A articulação 

das ações de 

saúde e 

Assistência 

Social com os 

Município não foi 

possivel, visto 

que nenhum dos 

representantesdo

s municipios 

convidados 

(Recife, Paulista, 

Olinda, Jaboatão 

dos Guarapapes 

e Cabo de Santo 

Agostinho) 

compareceu a 

esta reunião; 

- Discussão de 

Casos 

Emblemáticos 

entre a Saúde 

Mental e a 

Assistência 

Social; 

- Discussão sobre 

rede de saúde 

com as TQVs e 

rede. 

atendimento ao 
público do ATITUDE; 
- Instituir um fluxo de 
atendimento para os 
casos encaminhados 
à Saúde através dos 
serviços de 
Assistência Social; 
- Analisar a 
possibilidade de 
representante do 
Programa ATITUDE 
participar do GT das 
UPAS, 
principalmente para 
tratar da questão do 
Hospital da Mirueira e 
dos atendimentos 
Jaboatão; 
- Cada Unidade do 
ATITUDE ( Recife, 
Jaboatão, Cabo e 
Caruaru) deve buscar 
realizar reuniões com 
a Equipe de Saúde 
(Atenção Básica e 
Atenção 
Especializada) de 
seu respectivo 
município para tratar 
dos atendimentos 
dos usuários do 
ATITUDE; 
- Levar ao Comitê 
Executivo de Drogas 
do Recife a definição 
de protocolos de 
urgência e 
emergência para 
desintoxicação e 
leitos integrais. 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 
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03/10 

Reunião com 
o Aluguel 
Social 
(Recife e 
Jaboatão) 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora, 
Técnica social e 
Equipe do Aluguel 
Social (Recife e 
Jaboatão) 

- Fala com o usuário que 
será encaminhado ao 
Aluguel Social de Recife; 

- Apresentação do 
contrato de convivência 
na modalidade do Aluguel 
Social; 

- Vista a possibilidade do 
companheiro do usuário 
também ser inserido. 

- Início do 
acompanhamento para 
inserção no Aluguel 
Social; 

- Visita ao imóvel. 

03/10 
Reunião com 
o Aluguel 
Social 

Intensivo 
Jaboatão 

Gestão e Equipe 
do Aluguel Social 

- Discussão de caso. 

 
- Iniciar as intervenções 
para conclusão de PIAs. 

05/10 
Reunião de 
Equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Gestão e Equipe 
(Intensivo 
Jaboatão), 
Aldilene e Arícia 
(SEPOD)  

- Apresentação dos 
participantes; 

- Primeiro momento de 
capacitação de Aldilene e 
Arícia sobre Vida 
Saudável e Prevenção de 
Doenças. Nessa ocasião 
foi apresentado o vídeo 
“Persistência é tudo” e 
lida a “Fábula da 
Convivência” e feitas as 
reflexões pertinentes; 

- Discussão de casos; 

- Porta do dormitório 
feminino; 

- Avisos; 

- Casos Aluguel Social; 

- Horário da reunião. 

- Devolutiva para a 
equipe do Aluguel Social 
de Recife; 

- Pensar possibilidades 
de mudanças no horário 
da Reunião; 

- Ouvidoria; 

- Trabalhar algumas 
questões em 
assembleia. 

 

05/10 
Reunião 
Turno Tarde 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora e 
Equipe Técnica. 

- Discussão de casos. 

 

- Trabalhar a conclusão 
do PIA; 

- Articular reunião de 
rede para discussões de 
casos. 

05/10 
Reunião com 
cozinha 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação e 
Cozinheira 

- Orientações; 

- Programa Atitude; 

- Intervenções; 

- Sem 
encaminhamentos. 
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- Relacionamento 
Interpessoal; 

- Plantões; 

- Conduções. 

11/10 
Reunião 
Turno Manhã 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora e 
Equipe 

- Relacionamento equipe; 

- Organização para 
Comemoração do Dia das 
Crianças. 

- Sem 
encaminhamentos. 

11/10 

Reunião com 
Vigia e 
Educadora 
Social 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora, Vigia 
e Educadora 
Social 

- Relacionamento 
Interpessoal. 

- Sem 
encaminhamentos. 

13/10 
Reunião com 
Vigia 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação e 
Vigia 

- Comportamento; 

- Orientações; 

- Funcionamento do 
Serviço; 

- Atribuições; 

- Dificuldades. 

- Sem 
encaminhamentos. 

14/10 
Reunião com 
Piscineiro 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação e 
Piscineiro 

- Negociação para 
realização sistemática de 
manutenção e limpeza da 
piscina para uso semanal. 

- Encaminhar condições 
para o IEDES. 

17/10 

Reunião 
Turno Manhã 
e Aluguel 
Social 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora e 
Equipe 

- Discussão de casos; 

- Organização das pastas; 

- Evoluções com 
coerência. 

- Sem 
encaminhamentos. 

17/09 
Reunião 
Turno Noite 

Intensivo 
Jaboatão 

Gestão e Plantão 
Noturno 

- Relacionamento 
interpessoal entre 
equipes; 

- Discussão de casos; 

- Discussão sobre as 
avaliações de 
desligamentos; 

- Grupos e oficinas; 

- Programações. 

- Sem 
encaminhamentos. 
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19/10 
Reunião de 
Equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Gestão e Equipe 
(Intensivo 
Jaboatão), Rúbia, 
Aldilene e Arícia 
(SEPOD) 

- “Retorno” de Rúbia; 

- Momento de 
capacitação sobre “Vida 
Saudável e Prevenção de 
doenças”; 

- Informes; 

- Seminário sobre 
Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes 
(Redes); 

- Capacitação sobre 
“Participação Social e 
Economia Solidária” 
(Redes); 

- Dia das crianças; 

- Novos momentos sobre 
capacitação com Arícia e 
Aldilene; 

- Fala sobre reunião com 
Equipe de Monitoramento 
e SEPLAG; 

- Casos; 

- Regras basilares do 
Programa. 

- Articulação de usuários 
e equipe para participar 
dos momentos de 
capacitações e eventos 
externos; 

- Pensar sugestões de 
temas para próximas 
capacitações. 

20/10 
Reunião com 
Turno Tarde 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora e 
Equipe Técnica e 
Aluguel Social 

- Discussão de casos; 

- Discussão sobre as 
ameaças entre os 
Usuários; 

- Avalição dos 
acompanhados pela 
Equipe do Aluguel Social. 

- Articular possibilidade 
de transferência; 

- Realizar falar com os 
Usuários sobre as 
ameaças. 

 

20/10 
Reunião com 
Aluguel 
Social 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisão, 
Usuário e Aluguel 
Social 

- Fala com usuário sobre 
a inserção no Aluguel 
Social; 

- Prazo para a 
conclusão e Inserção no 
Aluguel Social. 
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- Planejamento para o 
processo de conclusão do 
PIA. 

24/10 
Reunião 
Turno Manhã 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisão e 
Equipe Técnica 

- Discussões dos casos. 

 

- Sem 
encaminhamentos. 

24/10 
Reunião com 
a Cozinha 

Intensivo 
Jaboatão 

Gestão e Cozinha 

- Dificuldades de 
infraestrutura; 

- Relacionamento entre a 
equipe; 

- Falha no diálogo. 

- Encaminhar demandas 
sobre a estrutura física 
da cozinha para o 
IEDES; 

- Marcar reunião de 
categoria. 

26/10 
Reunião de 
Equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Gestão, Equipe e 
SEPOD (Rúbia, 
Aldilene e Arícia). 

- Estudos de casos; 

- Compartilhamento dos 
Eventos que o Intensivo 
participou; 

- Informes; 

- Câmara Temática; 

- Compras; 

- Manutenção; 

- Casos Aluguel Social; 

- Zumba; 

- Continuação da 
Capacitação com Aldilene 
e Arícia. 

- Realizar inscrição para 
Seminário Psicoativos e 
Direitos Humanos; 

- Finalização das 
organizações para o 
evento de zumba; 

- Repensar PIA junto a 
usuária Priscila Maria. 

27/10 
Reunião 
Turno Noite 

Intensivo 
Jaboatão 

Gestão e Plantão 
Noturno 

- Falta de comunicação 
do plantão; 

- Dificuldades de 
relacionamento; 

- Organização e 
planejamento das 
oficinas. 

- Sem 
encaminhamentos. 

28/10 
Reunião com 
o Adm 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação e 
Adm 

- Lista de filmes para o 
Cine Atitude; 

- Conferência de dados; 

- Solicitação de produtos; 

- Baixar lista de filmes. 
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- Frequencias; 

- Notas; 

- Pontos; 

- Documentos; 

- Protocolos; 

- Logística de feira; 

- Créditos celulares; 

- Folha de 
acompanhamento diário 
dos usuários; 

- Planilhas; 

- Água e gás; 

- Solicitações; 

- Chaves. 

 

 

C.REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

- - - - - - 

 Não houve reunião com a Executora esse mês. 

 

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 

03 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 02 
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REUNIÃO INTERSETORIAL 03 

ESTUDO DE CASO 36 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
EXTERNOS 

02 

REUNIÃO NA EXECUTORA 00 

TOTAL 46 

 

 

 

 

 

 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 

 

 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 

SEXO 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

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

60 EM 

DIANTE 
N.I. 

M 00 06 07 14 06 00 00 33 

F 00 00 02 04 00 00 00 06 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO 02 03 

REUNIÃO TÉCNICA DA 
EQUIPE 

04 04 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 
20 adolescente 

39 
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TOTAL 00 06 09 18 06 00 00 39 

 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

00 00 00 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

00 00 00 

 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL / IDENTIDADE GÊNERO 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 

Heterossexual 

30 

Homossexual 

06 

Bissexual 

03 

Não informado 

00 39 

Travesti 

00 

Transexual 

01 01 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

13 

BRANCA 

04 

PARDA 

22 

AMARELA 

00 

INDÍGENA 

00 

 

39 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

SITUAÇÃO 
SOCIOECONÔMICA 

TOTAL 

SEM RENDA 32 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 05 

½ SALÁRIO MÍNIMO 00 
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1 SALÁRIO MÍNIMO 02 

2 SALÁRIO MÍNIMO 00 

3 SALÁRIO MÍNIMO 00 

ACIMA DE 3 SALÁRIO 
MÍNIMO 

00 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL 39 

 
 
TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 38 

ÁLCOOL 01 

MACONHA 00 

COCAÍNA 00 

SOLVENTE 00 

TOTAL GERAL 39 

 

TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA 
PRISIONAL 

TOTAL 

SIM 16 

NÃO 23 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 39 

 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 37 
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TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR 
AGRESSÃO FÍSICA 

02 

DESLIGAMENTO POR 
SOLICITAÇÃO 

01 

DESLIGAMENTO POR 
ABANDONO 

03 

RELAÇÃO SEXUAL 00 

USO DE DROGAS 00 

CONCLUSÃO DO PIA 04 

AVALIAÇÃO TÉCNICA 01 

OUTROS/ TRANSFERÊNCIA 01 

TOTAL 12 

 

 

TABELA IX - ATENDIMENTOS REALIZADOS 

NÃO 02 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 39 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA – 04 

GRUPO PSICÓLOGO 16 

http://www.institutoensinar.org/


 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

50 
______________________________________________________________________________________

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

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

www.institutoensinar.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 04 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 02 

TOTAL 22 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA – 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 85 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 197 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 37 

TOTAL 319 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 52h 

ATENDIMENTO À 
FAMÍLIA 

30 
45 

GRUPO FAMÍLIA 04 04 
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AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 45 

VISITA DOMICILIAR 01 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E 
ACOLHIMENTO DE NOVOS 
USUÁRIOS 

11 

SAÍDA TERAPÊUTICA 116 

ASSEMBLÉIA 02 

OUTROS/QUAL 00 

TOTAL GERAL 175 

 

 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 01 

CREAS 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
(TRANSFERÊNCIA) 

01 

ALUGUEL SOCIAL 03 

CONSELHO TUTELAR 00 

OUTROS 05 

TOTAL 10 

 

 

 

 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS 05 
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CTA 02 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 06 

EMERGÊNCIA 
PSIQUIÁTRICA 

00 

POLICLÍNICA 01 

HOSPITAL GERAL 03 

UPA 08 

OUTROS 00 

TOTAL 25 

 

 

 

    

 

DEMAIS POLÍTICAS 
SETORIAIS 

QUANT. 

DELEGACIA 01 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 03 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE 
DOCUMENTAÇÃO 

06 

INSS 00 

AGÊNCIA DO TRABALHO 13 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

ONG 00 

OUTROS? 01 
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TOTAL: 24 

                        

INCLUSÃO 
SOCIOPRODUTIVA 

NOVAS 
INCLUSÕES 

QUANT. 
Inseridos nos 

meses 
anteriores 

EDUCAÇÃO FORMAL 00 02 

CURSO 
PROFISSIONALIZANTE 

00 01 

TRABALHO FORMAL 01 00 

TRABALHO INFORMAL 11 14 

OUTROS* 00 00 

TOTAL: 12 17 

 

 

9. Aluguel Social-Núcleo Jaboatão dos Guararapes – Outubro 2016 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL 

 

Ações da modalidade seguem baseadas no viés da assistência social, 

considerando o processo de autonomia e organização dos usuários fundamental 

a modalidade do aluguel social. Em decorrente mês técnica, juntamente com 

motorista, participaram de evento promovido pelo Projeto Redes/Jaboatão dos 

Guararapes, considerando discussões sobre seguintes temáticas: 

*Política Nacional de Saúde Mental: Internação sem projeto terapêutico, 

caminhos que não contribuem para singularidade dos sujeitos; 

*Economia Solidária: Estratégia de Participação Social;  
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*Disputa dos recursos públicos quanto investimentos e processo de implantação 

dos CAPS II e III; 

*Importância da efetivação do SUAS; 

*Identidade do usuário, considerando um novo olhar, novas perspectivas; 

*Criação e fortalecimento dos Conselhos Municipais e Estaduais de Drogas. 

 

Modalidade segue com 02 usuários em processo de conclusão: 

FLAVIANO JOSÉ e LEANDRO DO ESPIRÍTO SANTO, ainda em decorrente 

mês ocorreu à inserção do usuário JOSENILDO FRANCISCO. Considerando a 

falta de vagas para modalidade do aluguel social, núcleo encaminhou usuários 

MOISES DA PAZ e JEFFERSON MELO para aluguel social do Núcleo Recife, 

antes da inserção houve discussões de caso, além de atendimentos pontuais 

apresentando para ambos proposta e modelo quanto Acordo de Convivência da 

modalidade. 

Dupla segue participando das reuniões técnicas semanais, e técnica de 

modo semanal participa de reunião de supervisão. Considerando a importância 

de estudos de casos, além de intervenções partilhadas. Pactuado para mês 

seguinte a revisão no Acordo de Convivência da modalidade, considerando 

novas configurações da modalidade. 

 

 

9.1. Família: 

 Usuário FLAVIANO JOSÉ encontra-se em processo de reconciliação da 

genitora da filha que nascerá em Dezembro. Supracitado trouxe planos em 

residir com a mesma, após término da modalidade. 

 Usuário LEANDRO ESPÍRITO segue aguardando nascimento do terceiro 

filho, além de reaproximação de familiares após recaída no mês de Agosto. 

 Usuário JOSENILDO FRANCISCO seguiu como inserido sozinho, porém 

contou com apoio de familiares em seu processo de inserção (suporte na 

montagem do kit reinserção e apoio familiar). 
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9.2. Saúde: 

 Usuário FLAVIANO JOSÉ recebeu encaminhamento a ser apresentado 

ao psiquiatra para consulta realizada em Policlínica Leopoldina Tenório/Jordão 

Baixo; 

 Usuário LEANDRO ESPÍRITO recebeu suporte da equipe em consulta 

psiquiátrica realizada em Policlínica Leopoldina Tenório/Jordão Baixo; 

 Usuário JOSENILDO FRANCISCO diante repasse das suas demandas 

clínicas, técnica reforçou importância do esquema medicamentoso a ser 

realizado com frequência, além do repasse do endereço do posto onde Atenção 

Básica do território atende. 

 

9.3. Inserção sócio produtiva: 

 Usuário FLAVIANO JOSÉ segue trabalhando em LAVA JATO, retrocitado 

foi orientado quanto modo de contribuição de modo autônomo na previdência 

social; 

 Usuário LEANDRO ESPÍRITO segue trabalhando na construção civil; 

 Usuário JOSENILDO FRANCISCO foi inserido com planos para 

montagem de salão de beleza em domicílio, além da distribuição de currículos e 

visitas semanais em Agência do Trabalho. 

 

9.4. Cultura, esporte e lazer: 

Atividades de bem estar seguem sob ótica dos usuários; 

 

9.5. Educação: 

 Usuário FLAVIANO JOSÉ segue em curso noturno de Eletrotécnica; 

 Usuário LEANDRO ESPÍRITO segue sem desejo em elevar 

escolaridade; 

 Usuário JOSENILDO FRANCISCO apresenta ensino médio completo e 

curso profissionalizante. 
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9.6. Assistência Social 

 Usuários seguem orientados quanto condicionantes sociais a que 

Programa está atrelado, reforçando direitos sociais e não chocando com 

concepções dos usuários, respeitando suas particularidades. Usuário 

JOSENILDO FRANCISCO foi inserido já estando cadastrado no Bolsa Família. 

 

9.7. Avanços e desafios 

 Tido como avanço a percepção da equipe e usuários quanto modalidade 

como instrumento favorável ao processo de reinserção social, segue o desafio 

da ruptura da percepção dos proprietários quanto proposta do Programa e 

momento de resignificação dos usuários a serem inseridos.  

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  05  03 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 20 10 

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 
SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 05 
Beneficiados 

07 

Justificativa: O Aluguel Social permanece com cinco vagas para disposição em 

dois núcleos. 

 

 

9.8. Considerações Finais 

  Decorrente mês apresentou muitos significados para modalidade, tendo 

em vista processo de reorganização dos usuários que terão seus PIA’s 

USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 
(MÊS/ANO) 

MOTIVO DE 
DESLIGAMENTO 

NO DE VISITAS 
REALIZADAS NO 
MÊS 

FLAVIANO JOSÉ ABRIL/2016 SEGUE INSERIDO 04 

LEANDRO DO ESPIRITO 
SANTOS 

MAIO/2016 SEGUE INSERIDO 04 

JOSENILDO 
FRANCISCO 

OUTUBRO/2016 - 02 

http://www.institutoensinar.org/


 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

57 
______________________________________________________________________________________

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

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

www.institutoensinar.org 
 

concluídos no mês de Dezembro, além de motivação do usuário inserido no final 

do mês. O fortalecimento de tais usuários representa a significação da 

modalidade através do aproveitamento do momento dos mesmos, junto aos 

meios de organização comunitária e social. 

 

1.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

  No mês de outubro observamos inúmeros avanços com relação aos eixos 

de atuação do Programa. Enfatizamos a maior aproximação e participação dos 

familiares na unidade, fato este que favorece um efetivo resgate dos vínculos 

familiares e relações afetivas. Momentos esses que reforçam a ampliação das 

possibilidades de escutas, acesso à informação e responsabilização no cuidado 

dos usuários, contribuindo, portanto, para a mediação de conflitos familiares e 

para o fortalecimento da família no desempenho de seu papel protetivo. 

 

  Percebemos também, no quesito da inserção sócio produtiva, que o 

trabalho que vem sendo desempenhado pela equipe junto aos usuários, continua 

impetrando resultados positivos. No mês em tela, ressaltamos que contamos 

com uma nova inserção no mercado formal de trabalho, e onze novas no 

informal, somado aos quatorze usuários que permanecem desenvolvendo suas 

atividades laborais desde meses anteriores.  

 

  Encerrando, agradecemos a Secretaria Executiva de Políticas sobre 

Drogas (SEPOD) pelo empenho em proporcionar para as equipes do Programa 

Atitude, os momentos de formação sobre Qualidade de Vida e Prevenção de 

Doenças. Ofertar essas capacitações deixa claro o cuidado e atenção 

dispensada aos profissionais que compõem as equipes, num ato de cuidado com 

o cuidador. Como disse Leonardo Boff, “o que se opõe ao descuido e ao descaso 

é o cuidado. Cuidar é mais que um ato; é uma atitude. 
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                Manassés Manoel dos 
Santos  
                          Diretor Presidente 

 

1. ANEXOS 

 

 

Oficina de Culinária 

 

Produto da Oficina de Culinária 

Inserção Aluguel Social Jaboatão Inserção Aluguel Social Jaboatão 
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Inserção Aluguel Social Recife 
 

Inserção Aluguel Social Recife 

 

Grupo Planejando o Futuro 
Oficina REDES 
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Fardamento 

 

Corpo e Mente 

 

Horta Intensivo JB 

 

Tomates da Horta 
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Vida Saudável e Prevenção de Doenças 

 

Colegiado – Chá de Fraldas 

 

Visita 

 

Reunião Plantão Noturno - Aniversário 
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Grupo Família 

 

Despertar 
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FESTA DIA DAS CRIANÇAS 

 

FESTA DIA DAS CRIANÇAS 
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CULMINÂNCIA OUTUBRO ROSA – ZUMBA 

 

CULMINÂNCIA OUTUBRO ROSA – ZUMBA 
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Oficina Economia Solidaria 

 

Assembleia 

 

Esporte e Lazer 

 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

NÚCLEO: JABOATÃO MÊS/ANO: Outubro 2016 
 

1. APRESENTAÇÃO 

  

Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

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

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

prática profissional, qualificando o serviço ofertado. 

 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

 

 

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

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

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

Executora: IEDES – Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social  

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

 

 

 

 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

FUNÇÃO NOMES 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Aiala Frederick de Souza  

SUPERVISORA Christiane Tadu de Souza Bosshard 

TÉCNICOS SOCIAIS 

Dayula Tácia dos Santos 

Magali Lucena 

Nathália Moura 

 

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Antonia Edislandia 

EDUCADORES SOCIAIS 

Levi da Silva Lima  

Renato Mário da Silva  

Helder Marcio de Barros Almeida  

Paulo Queiroz Andrade  

Wanessa 

Maria Aparecida de Lima 

Jair Roberto dos Santos  
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4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS 

EQUIPE FUNÇÃO NOME 

I 

TÉCNICO SOCIAL Vanessa Ferreira Nazareth de Abreu 

EDUCADOR SOCIAL  Jailson Mariano do Espírito Santo 

MOTORISTA Robson Sanclaudy de Jesus da Silva  

II 

TÉCNICO SOCIAL Tiago Queiroz Moura  

EDUCADOR SOCIAL Marina de Albertino Correia  

MOTORISTA Hallison Souza Barbosa  

 

 

 

 

 

 

Patricia 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mayara Suelle Maria da Silva Cavalcante  

AUXILIARES DE COZINHA 

 

Juvanere Carmo dos Santos Nascimento  

Vânia Verçosa de Lima 

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS 

 

Ângela Sales da Silva  

VIGIAS 

 

Edson Vicente da Silva 

Paulo Lima de Andrade Filho  

Reginaldo Gomes de Melo 

Isaias 

 

http://www.institutoensinar.org/


 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

68 
______________________________________________________________________________________

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

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

www.institutoensinar.org 
 

 

5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

HORA Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

8:00h às 

9:00h 

Café 

matinal 
Café matinal 

Café 

matinal 

Café 

matinal 

Café 

matinal 

Café 

matinal 

Café 

matinal 

9:00h às 

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

09:15h às 

10:00h 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimentos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimen

tos. 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

10:00 às 

11:00h 
Grupo 

Qualidade 

de Vida 

Grupo Próximo 

Passo 

 

 

Oficina de 

Atividades 

Lúdicas) 

Oficina 

Culinária 

Grupo 

Redução 

de Danos 

/ Jogos 

cooperativ

os 

Jogos 

cooperativ

os 

11:00h às 

11:50h Livre/ 

Descanso 
Livre/ Descanso 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimen

tos 

Oficina  

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

12:00h às 

13:00h 
Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

13:00h às 

14:00h 

Livre/ 

Descanso 
Livre/ Descanso 

Assemblei

a 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

15:00h às 

15:15h 
Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar 

Integração

/ visita 

14:00h às 

16:00h 

Integração

/ Visita 

Família 

15:30h às 

16:00h Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

Integração

/ Visita 

Família 

Integração

/ Visita 

Família 

16:00h às 

17:00h Grupo 

Educação 

Oficina 

Recreação/Esp

ortiva 

Oficina de 

Culinária 

Grupo 

Direitos 

Sociais 

Grupo 

família 

Integração

/ Visita 

Família 

Integração

/ Visita 

Família 

17:00h às 

18:00h 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimentos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

18:00h às 

19:00h 
Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

19:00h às 

20:30h 

Livre/ 

Descanso 
Livre/ Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

20:30h às 

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

21:00 às 

21:30h 
Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

21:30h às 

23:00h 
Integração

/ Dormir 

Integração/ 

Dormir 

Integração

/ Dormir 

Integração/ 

Dormir 

Integração

/ Dormir 

Integração

/ Dormir 

Integração

/ Dormir 
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1. GRUPOS 

1.1. GRUPO FAMILIA 

Facilitadoras: Técnica Magali e educadora Wanessa 

Objetivo geral: Facilitado pelo técnico social e educador, proporciona espaço 

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

participação dos usuários. 

 

Data: 07/10/2016 

Atividade Realizada: Cine Família: UMA PROVA DE AMOR, que conta a 

historia de uma família em crise doméstica, um deles foi diagnosticado com 

leucemia (câncer), adoecendo emocionalmente a todos. 

Objetivo: Refletir sobre o que somos capazes de fazer para salvarmos, (ou nos 

doarmos) aqueles que amamos. 

Ferramentas Metodológicas: Filme e Debates 

Avaliação: Apresentação realizada com pernoites e diaristas, pactuamos que a 

primeira parte deveria ter duração de 01 hora com intervalo de 15 minutos, e 

aqueles que quisessem retornar para dá continuidade, o filme iria continuar, já 

que o horário do grupo é apenas de uma hora, a maioria acordou e o filme foi 

exibido até o final. Os usuários vivenciaram momentos de muita emoção, de 

doação, de prova de amor e também da negação diante da morte, mas a força 

e tranquilidade transmitida pela paciente à sua família mostrou o quanto 

podemos ser fortes diante das adversidades da vida. Conclusão: Mesmo diante 

de grandes perdas, mortes ou tragédias não devemos desistir de viver. 

 

http://www.institutoensinar.org/


 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

70 
______________________________________________________________________________________

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

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

www.institutoensinar.org 
 

Data: 13/10/2016 

Atividade Realizada: Autonomia – capacidade de governar-se pelos próprios 

meios. 

Objetivo: Uma reflexão sobre como se tornar independente financeiramente, 

sem necessariamente ficar atrelado ou condicionado a um emprego formal. 

Ferramentas metodológicas: Apresentação do Texto, debates, papel ofício e 

lápis grafite 

Avaliação: Foi muito produtiva a participação dos usuários, todos eles 

apresentaram suas histórias de autonomia, como começaram a trabalhar desde 

muito cedo, que o importante é a dedicação e o investimento pessoal com que 

nós desenvolvemos esses trabalhos, necessariamente não e apenas o emprego 

formal que pode nos manter, mas devemos buscar outras possibilidades e usar 

nossa criatividade, precisamos nos organizar, poupar o dinheiro recebido. 

Tivemos também o depoimento da senhora Ivoneide, mãe de um usuário, contou 

que é aposentada, mas uma forma de aumentar sua aposentadoria é produzindo 

salgados em sua residência, vender, e desta forma ter uma renda extra, 

estimulando aos usuários a contar suas histórias, resgatando momentos vividos 

quando precisaram ajudar sua família, um deles saia de casa para vender 

cocadas, e assim ajudar sua mãe entre outros relatos, muito legal. Conclusão: O 

importante é a forma como eles devem valorizar a atividade que exercem, como 

muito bem demonstrado no mural da sala de atividades do Grupo Família. 

 

Data: 18/10/16 

 Atividade Realizada: O Grupo Família teve a participação dos estudantes da 

Faculdade Pernambucana de Saúde, onde foi pactuado com os usuários realizar 

um trabalho com fotografias.  

Objetivo: Após o registro das imagens, cada um falaria o que aquela imagem 

representava para eles enquanto liberdade internalizada de cada um. 

Ferramentas metodológicas: câmera fotográfica 

http://www.institutoensinar.org/


 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

71 
______________________________________________________________________________________

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

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

www.institutoensinar.org 
 

Avaliação: Os usuários trouxeram a partir de sua ótica e de forma artística o seu 

conceito de liberdade, foi um discurso bem positivo pois cada um entendia de 

forma diferente o tema abordado. 

 

Data: 21/10/2016 

Atividade Realizada: Normas de convivência do espaço  

Objetivo: Rever as regras do espaço, tendo como proposta uma melhorar 

qualidade nos serviços oferecidos, tanto por parte da equipe técnica, quanto dos 

usuários.  

Ferramentas metodológicas: Apresentação didática das normas, ponto a 

ponto e uma dinâmica baseada nas regras de convivência, onde todos são 

atores desse processo de organização. 

Avaliação: Após a leitura das normas e debates, propomos aos usuários 

presentes uma dinâmica baseada no que foi apresentado no grupo, a dinâmica 

sugerida foi a seguinte: encenar de improviso uma peça, onde eles seriam os 

profissionais do Programa e os outros usuários fariam seu próprio “papel” só que 

com nomes fictícios, então baseados no nosso dia a dia, montaram cenas da 

entrada dos diaristas e como era o acolhimento dos profissionais. Levando-nos 

a refletir sobre o processo de organização deles e a nossa atuação técnica, 

concluindo que todos precisam contribuir.   

 

 

1.2 GRUPO DIREITOS SOCIAIS 

Objetivo geral: explanar direitos e deveres 

Facilitadora: Nathália Mª Moura Co-Facilitadora: Maria Aparecida 

 

Data: 06/10/2016 
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Atividade: A atividade foi iniciada com a leitura de uma Fabula sobre 

descumprimento de regras, em seguida fizemos uma roda de dialogo sobre o 

acordo de convivência do Centro de Acolhimento e Apoio – Jaboatão dos 

Guararapes. Para finalizar, solicitamos que os participantes respondessem 

“Porque eu descumpro uma lei/norma/regra mesmo sabendo que ela existe? ”. 

Objetivo: Identificar os motivos de descumprimentos de normas. 

Ferramenta metodológica: Papel A4 e lápis  

Avaliação: Os usuários que participaram da atividade relataram a falta de 

limites, revolta, forma de provocar atenção como sendo alguns dos motivos dos 

descumprimentos de normas/regras. Conseguimos alcançar o objetivo da 

atividade como planejado. 

 

Data: 14/10/2016 

Atividade: Exibimos o vídeo ‘O que são Direitos Humanos? ’ que foi produzido 

pela organização Internacional Human Rights (Unidos pelos Direitos Humanos). 

Em seguida, os participantes se dividiram em grupos e cada um analisou uma 

reportagem sobre violação dos direitos humanos. Para finalizar realizamos um 

debate e os grupos expuseram o que estavam nas reportagens. 

Objetivo: Compreender o que são Direitos Humanos, e como estes são 

violados. 

Ferramentas metodológicas: Aparelho de TV, DVD, Papel A4. 

Avaliação: A atividade ocorreu de forma planejada e alcançando o objetivo, os 

participantes fizeram um paralelo entre o vídeo, as reportagens analisadas e o 

cotidiano.  

 

Data: 20/10/2016 
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Atividade: Exibimos o filme brasileiro “Na quebrada” e em seguida uma roda de 

dialogo para discutir os pontos principais dele. 

Objetivo: Identificar os problemas sociais, direitos violados dos personagens, e 

refletir se quem cresce as margens da sociedade tem o direito de sonhar e mudar 

seu futuro. 

Ferramenta metodológica: Aparelho de TV e DVD. 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado como planejado, os usuários 

falaram um pouco de suas experiências de vida e confiança para mudanças 

futuras. 

 

Data: 27/10/2016 

Atividade: Exibimos um documentário sobre desigualdade e exclusão social. 

Em seguida, realizamos a dinâmica da “Corrida na Floresta”. 

Objetivo: Propiciar a reflexão, a partir de uma experiência lúdica, sobre a forma 

desigual que se estrutura a sociedade. 

Ferramenta metodológica: Aparelho de TV e DVD, Papel A4, Pirulitos, 

Confeitos e Chocolates. 

Avaliação: A atividade ocorreu de forma planejada e alcançando o objetivo, os 

participantes fizeram um paralelo entre o vídeo e a dinâmica. 

 

 

 

 

1.3 GRUPO PRÓXIMO PASSO  
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Objetivo geral: Estimular planejamento pessoal e comunitário, desenvolvimento 

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

protagonismo social. 

Facilitadores: Técnica Dayula e Co-Facilitador Educador Jair 

 

Data: 04/10/16 

Atividade realizada: Leitura de um texto: SOMOS O QUE ATRAIMOS. 

Objetivo: Reflexão sobre o texto, você atrai, busca e expulsa, modifica tudo 

aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de 

teus atos e atitudes.  

Ferramentas metodológicas: papel, lápis, canetas e cadeiras. 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado como planejado, os usuários 

presentes foram participativos e refletiram de forma positiva, citando sua historia 

de vida. 

 

Data: 11/10/16 

Atividade realizada: Filme Meu mestre, minha vida. Trata de uma escola com 

sérios problemas de violência e tráfico de drogas, um professor que pontua 

disciplina, respeito, perseverança e determinação. 

Objetivo: Fazer com que os usuários presentes reflitam sobre várias temáticas, 

trazidas pelo filme, como: respeito, discriminação, racismo, disciplina, 

determinação, drogas, família, autoritarismo, a importância do dialogo. Após o 

grupo abrimos para discussão. 

Ferramentas metodológicas: TV, DVD, papel e caneta. 

Avaliação: A discussão foi bastante positiva, os usuários expressaram o que 

compreenderam sobre o filme, alguns trouxeram experiências que vivenciaram 

e momentos do filme. “A disciplina não é inimiga do entusiasmo”.  
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Data: 18/10/16 

Atividade realizada: Atividade Esportiva, revezamento. Observamos que os 

usuários estavam entrosados no momento do grupo, pontuamos a importância 

do coletivo, do jogo e do brincar. 

Objetivo: Promover o bem-estar através do exercício. 

Ferramentas metodológicas: duas bolas, celular para registro e pirulitos. 

Avaliação: A atividade foi positiva, os usuários participantes foram muito 

participativos, pontuamos a importância do esporte, que trás muitos benefícios á 

saúde, tanto física, quanto emocional. Além de possibilitar o divertimento de 

maneira saudável, promover o sentido de união, trabalhar a competitividade e a 

autoestima. Finalizamos com entrega de pirulitos a todos que estavam 

presentes. 

 

1.4. GRUPO REDUÇÃO DE DANOS 

Facilitadoras: Técnica Céu Cavalcanti e educadora  

 

Data: 14/10/16 

Atividade realizada: Iniciamos um novo grupo me apresentando como nova 

pessoa a facilitar esse espaço e iniciamos as atividades em grupo refletindo 

sobre por quais motivos eles chegaram no programa ATITUDE.  

Objetivo: introduzir o conceito de autocuidado, provocar a reflexão sobre 
autonomia no próprio processo terapêutico. 

Ferramentas metodológicas: papel, caneta, lápis e lápis coloridos 

Avaliação: apesar de muitos deles evitarem falar diretamente sobre seus 

padrões de consumo, percebi que a partir desses disparadores surgiram 

reflexões mais aprofundadas sobre os motivos que os fazem voltar aqui todos 
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os dias. O momento de compartilhamento em grupo de cada produção (seja texto 

ou desenho) foi rico e o grupo em geral respeitou a fala das outras pessoas.  

 

Data: 21/10/2016 

Atividade realizada: Continuação da proposta de introduzir a noção de redução 

de danos a partir da proposta de autocuidado. Começamos com um exercício de 

respiração e em seguida, relembrando as produções da semana passada, 

discutimos sobre o que eles trazem da rua para o serviço. Fizemos um cartaz 

onde cada um levantou, falou o que trazia e deixava sua “marca” na casa. Em 

seguida conversamos sobre a relação das palavras que surgiram com os motivos 

que eles trouxeram para estar no ATITUDE. Fechamos relacionando o que eles 

trazem, com o que é vivido na rua e conversamos sobre o que isso tem a ver 

com autocuidado.  

Objetivo: Trabalhar a noção de autocuidado. Aproximar o conceito das 

experiências da vida cotidiana; provocar a reflexão sobre autonomia no processo 

terapêutico.  

Ferramentas metodológicas: Canetas piloto, Cartolina, celular para o registro. 

Avaliação: as pessoas acolheram a proposta e com algumas exceções, a 

participação foi positiva. Percebi que atividades de relaxamento como uma 

proposta de respiração mais profunda é algo positivo e que, ao menos no 

contexto de hoje, foi bem recebida. Alguns possuem dificuldade em falar 

diretamente sobre sua relação com o consumo de uma forma direta, porém 

sempre trazem esses temas quando abordados de formas mais indiretas, como 

com os questionamentos do porque estão no atitude.  

 

Data: 28/10/2016 

Atividade realizada: A partir da exibição do filme ‘Coração Jamaica’ pudemos 

conversar sobre autocuidado e limites na relação com SPA’s. Foi seguida a 

proposta das duas semanas anteriores onde buscamos provocar reflexões 
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iniciais sobre redução de danos partindo do conceito de autocuidado. Após o 

filme dialogamos sobre temas que chamaram a atenção das pessoas presentes.   

Objetivo: Enraizar a noção de autocuidado a partir da experiência de vida dos 

usuários. Discutir sobre diferentes facetas do limite, tanto do corpo em uso 

quanto nas relações sociais.  

Ferramentas metodológicas: DVD, Televisão, Filme Coração Jamaica 

Avaliação: O filme trazia a história de dois amigos que desde criança tem 

relação com o tráfico. Sendo uma escolha dos usuários, a proposta desse dia foi 

adaptada para acolher a ferramenta metodológica que já estava chamando 

atenção de todos. Os temas cujo objetivo era trabalhar nesse dia puderam ser 

adaptados ao debate que surgiu a partir do filme. Considero como ponto positivo 

que este foi o dia em que a fala mais circulou e espontaneamente usuários 

trouxeram temas de suas próprias vidas como limite do bolso, estratégias de 

limitar o uso como propositalmente não ter dinheiro e limites do corpo, como 

quando se percebe que o corpo não suporta mais e busca-se por apoio. 

Considero este o mais positivo dos grupos feitos até então e como tarefa 

deixamos a reflexão para a próxima semana de como e quando perceber os seus 

limites em suas variadas formas. 

 

1.6. GRUPO QUALIDADE DE VIDA 

Facilitadora: Antônia Edilslandia 

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

forma facilitar o descobrimento de novas habilidades para assim potencializar o 

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

independência.   

Data: 03/10/2016. 
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Atividade realizada: Foi realizada uma atividade em grupo utilizando material 

de revistas e jornais sobre o movimento denominado outubro rosa. A atividade 

com o grupo, foi iniciada com a leitura de um texto, destacando o depoimento de 

uma pessoa que venceu o câncer de mama. Conversamos a respeito da 

campanha denominada de outubro rosa e sobre o exame, a prevenção, o 

diagnóstico e tratamento do câncer de mama. 

Objetivo: Conscientização dos usuários, através de cuidados com a saúde e 

prevenção com diagnóstico precoce. Conhecimento sobre o conceito de câncer 

de mama e seus fatores de risco, assim como, os sintomas da doença e onde 

buscar o tratamento. 

Ferramentas metodológicas: nenhum. 

Avaliação: O Grupo foi bastante participativo. Todos os participantes 

contribuíram com depoimentos sobre o cuidado na prevenção, ressaltaram a 

importância do conhecimento sobre a doença, salientaram que são o grupo de 

vulnerabilidade para esta e outras doenças, pois se colocaram no grupo de risco 

devido uso abusivo do álcool e uso excessivo do tabaco. Alguns usuários 

relataram casos de pessoas muito próximas que faleceram em razão desta 

doença e falam do sofrimento enfrentado por elas e seus familiares. Foram 

orientados sobre os cuidados, atenção, quanto aos sintomas, onde buscarem 

diagnóstico e tratamento. Foi demonstrado como fazer o autoexame através do 

toque para identificar a presença de um nódulo na mama. 

Data:10/10/2016. 

Atividade realizada: Foi apresentado um filme Garotas do calendário, visando 

importância de tratamento, prevenção, valorização da mulher e cuidados com a 

saúde após os 50 anos de idade, onde mais se aparece o câncer de mama e a 

depressão. 

Objetivo: Conscientização dos usuários, através de cuidados com a saúde, com 

o corpo e com as mamas, visando esclarecer quanto aos cuidados no sentido de 
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evitar e prevenir doenças, como câncer de mama e outras doenças relacionadas 

à mulher. 

Ferramentas metodológicas: TV, DVD. 

Avaliação: O grupo foi que participou foi reduzido, porém bastante interativo, 

dando continuidade à discussão sobre a campanha do outubro rosa. Os usuários 

participantes, relataram que o filme é muito bom e bastante esclarecedor sobre 

a importância, o cuidado e autoestima da mulher após os 50 anos de idade. 

Disseram que gostaram muito de terem assistido ao filme, menos chocante, com 

história boa e leve. 

Data:17/10/2016. 

Atividade realizada: Apresentado ao grupo Slides sobre o tema: Câncer de 

Mama aliado à exibição de um vídeo sobre a campanha do outubro rosa, 

cuidados e prevenção câncer de mama. 

Objetivo: Conhecimento sobre tema e abordado, prestar esclarecimentos de 

como realizar o autoexame para ajudar na prevenção da doença. 

Ferramentas metodológicas: Computador, Datashow, som. 

Avaliação: Os participantes do grupo trouxeram algumas dúvidas relativas ao 

câncer de mama. Relataram que atualmente todos têm bastante informação 

sobre o tema e ainda assim, muitas mulheres vão a óbito, vítimas da doença. 

Também relatei que homens podem desenvolver Câncer de Mama, pois a 

genética conta muito pra isso. Alguns participantes do grupo do sexo masculino 

se mostraram bem preocupados, pois afirmaram não saber que os homens 

também podiam desenvolver o câncer de mama.  

Pontuei a importância do cuidado com saúde no geral, diminuir uso de drogas é 

importante para isso, dormir bem e ter uma boa alimentação também é 

fundamental. 

Data:31/10/2016 
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Atividade realizada: Exibição do DVD com o filme (Clube de Compras Dallas). 

Que relata sobre o final da década de oitenta e início dos anos noventa, 

mostrando casos de pessoas com AIDS, início tratamento com AZT, o filme é 

muito importante, pois esclarece sobre os cuidados e os riscos que uso de 

drogas trazem para as vidas dos usuários. Mostra a questão do preconceito e 

como o ator, que é personagem do filme, vence todos os preconceitos, inclusive 

os deles mesmos e sua busca pelo tratamento. 

Objetivo: Trabalhar os cuidados quanto à exposição e os riscos que se colocam 

diante dos usuários de drogas, bem como destaca a importância da proteção e 

do tratamento. O DVD relata bem como é o HIV, e as comorbidades a que estão 

expostos quando não estão em tratamento. Então o filme destaca bem a 

importância do tratamento. 

Ferramentas metodológicas: TV, DVD. 

Atividade realizada: O grupo foi bem participativo nessa atividade. Relatam que 

é muito difícil essa doença, alguns participantes do grupo afirmaram que se 

pegarem o HIV, preferem morrer, falaram que se expõem muito, mas que não 

querem de jeito nenhum pegar a doença. Disseram também que sabem da 

importância do uso do preservativo, porém, depois que o clima rola, eles não 

lembram e quando percebem já aconteceu o ato. Falaram também que o 

preconceito é real entre eles e quando sabem que alguém tem a doença, se 

afastam. Foi esclarecido ao grupo que ninguém morre de Aids e sim das doenças 

como gripe e tuberculose, devido a não adesão ao tratamento. E que é muito 

importante fazer, porque são os remédios que fazem aumentar a imunidade dos 

pacientes, e que mesmo já estando com a doença é importante usar a camisinha 

para proteger o outro e a si mesmo. 

 

 

GRUPO BOA NOITE 
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Plantão noturno  

Facilitadores: Educadores Helder e Levi 

 

Data: 01/10/2016 

Atividade realizada: Atividades livres - dominó, TV (programação local) e após 

um filme (Meu mestre minha vida). 

Objetivo: Proporcionar um momento de lazer, de atividades lúdicas sem uso de 

drogas e um momento de reflexão a partir do filme exibido. 

Ferramentas metodológicas: TV, DVD, dominó. 

Avaliação: Proporcionar um momento de reflexão através do lúdico. 

 

Data: 03/07/2016 

Atividade realizada: Grupo boa noite onde demos inicio a vários vídeos o 

primeiro foi o do tempo e a vida.  

Objetivo: Proporcionar um momento de reflexão e como perdemos tempo com 

coisas fútil e as oportunidades e a vida passam logo.  

Ferramentas metodológicas: TV, DVD. 

Avaliação: A atividade foi muito interessante, pois os usuários puderam refletir 

sobre outras formas de valorização da vida. Atividade foi bastante positiva.  

 

Data: 05/10/2016 

Atividade realizada: Grupo boa noite – um vídeo onde mostrava vários 

momentos e atividades que foram desenvolvidos ao longo dos 5 anos do 

programa ATITUDE.  

Objetivo: Proporcionar uma reflexão sobre nossas atividades e relembrar 

momentos marcantes do Programa ATITUDE.  

Ferramentas metodológicas: TV, DVD.  
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Avaliação: observa-se que todos gostaram do conteúdo e das oficinas que eram 

ofertadas no Programa.     

 

Data: 07/10/2016  

Atividade realizada: Grupo boa noite – Cine ATITUDE – Filme Golpe de 

MESTRE onde dois amigos inventores e viciados em jogos onde perde tudo, 

dinheiro, casa, carro, esposa, foram enganados por conta do vicio. Após uma 

nova ideia eles saem da pobreza pra riqueza. Onde abordam várias, ideologias 

entre outras situações que vivenciaram na sua vida. 

 Objetivo: refletir sobre sua vida e como é importante não desistir dos seus 

sonhos.  

Ferramentas metodológicas: DVD, TV. 

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

outras possibilidades de viver e que não podem desacreditar dos seus sonhos.  

 

Data: 09/10/2016 

Atividade realizada: Grupo boa noite – Atividades livres: dominó, TV 

(programação local) domingo espetáculo, a escolha dos usuários. 

Objetivo: refletir sobre fazer mais coisas que tragam felicidade para nossas 

vidas e como podemos fazer diferente. 

Ferramentas metodológicas: TV, DVD. 

Avaliação: Foi positivo, pois os usuários puderam pensar de forma livre sobre 

momentos descontraídos e felizes sem relacionar ao uso de drogas. Percebe-se 

uma harmonia no espaço. 

Data: 11/10/2016 

Atividade realizada: Grupo boa noite – Roda de conversa onde foi abordado 

sobre as atividades que estava sendo desenvolvido no espaço referente o dia 
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das crianças, também refletimos sobre a importância de ter cuidados com as 

crianças. 

Objetivo: tratar das ações referentes ao dia das crianças. 

Ferramentas metodológicas: roda de conversa 

 

Data: 13/10/2016 

Atividade realizada: Grupo boa noite – Roda de conversa sobre a vida e historia 

do musico Chico Science a falta de limite e o uso abusivo de SPAS. 

Objetivo: sensibilizar todos sobre a importância de conhecer o seu limite e 

valorização vida, respeitar os limites e evitar se colocar em risco pra fazer 

diferente na sua vida. 

Ferramentas metodológicas: roda de conversa 

Data: 15/10/2016 

Atividade realizada: Grupo boa noite – Atividades livres: dominó, TV 

(programação local) e som. 

Objetivo: Vivenciar momentos que tragam bem-estar e refletir sobre como é 

possível ter felicidade sem o uso abusivo de drogas. 

Ferramentas metodológicas: TV, DVD. 

Avaliação: momento muito positivo, pois os usuários puderam pensar varias 

possibilidade para viver bem e felizes sem ter feito uso de nenhuma substância. 

 

 Data: 17/10/2016 

Atividade realizada: Grupo boa noite – Foi uma roda de conversa relacionada 

a o respeito onde foi pontuado que o respeito se conquista e não se impõem. Foi 

perguntado pra eles como os mesmo faz para ter ou garantir o respeito. 

Objetivo: sensibilizar e refletir sobre os tratamentos de cuidado e respeito uns 

com outros e com a equipe. Não é com violência que se garante e/ou se 

conquista o respeito. 

Ferramentas metodológicas: roda de conversa 
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Avaliação: percebe-se que todos trazem vivências de outros lugares que foram 

tratados desrespeitosamente, e que o espaço trata todos iguais.    

 

Data: 19/10/2016 

Atividade realizada: Grupo boa noite – Dinâmica da construção, onde todos 

colocam uma parte de boneco em um papel, e com a participação de todos 

construímos nosso boneco, onde o boneco é as regras do espaço, construída 

por todos.  

Objetivo: refletir sobre a importância das regras em sua vida, e que as regras 

são importantes para melhorar a convivência em um espaço coletivo de cuidado. 

Ferramentas metodológicas: papel, lápis piloto.  

Avaliação: percebe-se todos acolhendo a fala um do outro, e como existem 

dificuldades em relação as regras em suas vidas, a falta do limite e a 

necessidade de mudança de hábitos e costumes, entendendo a particularidade 

de cada um.   

 

Data: 21/10/2016  

Atividade realizada: Grupo boa noite – Cine ATITUDE – Filme Stalingrado (a 

última guerra); fala da historia de seis soldados amigos que luta contra as tropas 

Alemãs, e perante o caos eles vivem uma historia de amor. Onde traz a 

importância de ser perseverante, nunca desistir e sempre se manter com a 

autoestima alta. 

Objetivo: refletir sobre o conteúdo do filme fazendo paralelo com sua realidade 

de vida e que perante o caos ainda é possível manter no foco. 

Ferramentas metodológicas: DVD, TV.  

Avaliação: percebe-se todos acolhendo a fala da equipe, e dos usuários, mais 

trazem que mesmo diante das dificuldades querem se manter-se focados em 

seus objetivos.   
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Data: 23/10/2016 

Atividade realizada: Grupo boa noite – trouxemos 03 perguntas, como foi meu 

dia? O que espero do programa? o que espero de mim mesmo?  

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

oportunidades, e a nossa participação nesse processo, como construtor de 

nossa história. 

Ferramentas metodológicas: roda de conversa 

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

importância de fazer diferente, e fizeram reflexões marcantes para a atual 

realidade de suas vidas. Muitos ficam em silêncio, mais dizem que nesse 

momento preferem escutar.  

 

Data: 25/10/2016 

Atividade realizada: Grupo boa noite – Roda de conversa sobre as 

oportunidades que aparecem na vida e como não estamos preparados para 

aproveitarmos. Realizada uma dinâmica: de memorização para trabalhar a 

atenção e refletir como podemos perder as oportunidades por não estarmos 

atentos. 

Objetivo: refletir sobre a importância de estarmos preparados para aproveitar as 

oportunidades quando elas aparecerem em nossas vidas. 

Ferramentas metodológicas: roda de conversa 

Avaliação: percebe-se que todos os usuários ficaram bastante reflexivos por 

conta das perdas no decorrer das suas vidas. A dinâmica foi bastante proveitosa 

eles ficaram descontraídos e animados.  

 

Data: 27/10/2016 

Atividade realizada: passamos um vídeo que remete a uma filosofia africana 

(UNBUTU) que fala sobre o ser humano e como precisamos um do outro. 
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 Objetivo: refletir sobre o respeito com o próximo, e que precisamos do outro 

para viver em união, paz e amor. 

Ferramentas metodológicas: DVD, TV.  

Avaliação: percebe-se que foi muito bem recebida a fala pelos usuários.   

 

Data: 29/10/2016 

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

ambiente. 

Objetivo: vivencia momentos lúdicos e a importância de se divertir no ambiente. 

Ferramentas metodológicas: dominó, TV e som.  

Avaliação: percebem-se todos se divertindo bem tranquilos e de forma positiva.  

 

Data: 31/10/2016 

Atividade realizada: confecção de cartaz sobre o preconceito.  

 Objetivo: Ver como eles percebem o preconceito em sua volta e expressa 

através de imagem no cartaz, refletir sobre essa temática e conceitos pré-

formados que desrespeitar 

Ferramentas metodológicas: revista, cola, mesa e tesoura.  

Avaliação: O tema trouxe inquietações, pois alguns usuários trouxeram 

vivencias sobre preconceito. 

 

PLANTÃO NOTURNO 

Educadores: Renato e Paulo  

Data: 02/10/2016 

Atividade realizada: atividades livres: dominó, artesanato, TV (programação 

local) som ambiente. 
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Objetivo: proporcionar um ambiente agradável para as práticas de atividades 

saudáveis. 

Ferramentas metodológicas: dominó, som e CDs. 

Avaliação: Os usuários interagiram de forma positiva. 

 

Data: 04/10/2016 

Atividade realizada: Roda de dialogo, onde falamos sobre a importância de 

respeitar o nosso acordo de convivência, principalmente em relação a 

comunicação dos que estão dentro da casa com os usuários que estão fora.  

Objetivo: Proporcionar uma reflexão sobre a importância de evitar a 

comunicação com os usuários que não estão dentro da casa, pois acabam se 

colocando em riscos, e também os colegas ficam expostos e a equipe. 

Ferramentas metodológicas: roda de conversa 

Avaliação: Os usuários falaram sobre suas vivências no ATITUDE e em outros 

espaços de cuidado, trazendo as diferenças em relação a essa quebra de regras. 

 

 

Data: 06/10/2016 

Atividade realizada: Torneio de bola de gude. Proposta pensada para entrar no 

clima do dia das crianças.  

Objetivo: Lembrar uma das brincadeiras antigas que é o jogo de bola de gude 

no mês cãs crianças. 

Ferramentas metodológicas: bola de gude. 

http://www.institutoensinar.org/


 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

88 
______________________________________________________________________________________

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

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

www.institutoensinar.org 
 

Avaliação: A atividade proporcionou um clima de nostalgia, pois muitos 

lembraram o tempo de criança e se divertiram bastante. 

 

Data: 08/10/2016 

Atividade realizada: atividades livres: dominó, artesanato, TV (programação 

local) som ambiente. 

Objetivo: proporcionar um ambiente agradável para as práticas de atividades 

saudáveis. 

Ferramentas metodológicas: dominó, som e CDs. 

Avaliação: Os usuários interagiram de forma positiva.  

Data: 10/10/2016 

Atividade realizada: Dinâmica resgatando a infância – cada participante 

lembrou uma brincadeira que marcou de forma positiva sua infância e a forma 

carinhosa que era chamado pelos colegas e seus familiares nesse período. 

Objetivo: Resgatar os bons momentos da infância dos usuários. 

Ferramentas metodológicas: roda de conversa 

Avaliação: Observamos que todos falaram de forma positiva da infância quando 

se tratava de brincadeiras e da forma carinhosa que era chamado tanto pelos 

colegas e familiares. Foi um momento extremamente positivo. 

 

Data: 12/10/2016 – Dia das Crianças 

Atividade realizada: atividades livres: dominó, artesanato, TV (programação e 

jogo) som ambiente.  
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Objetivo: proporcionar um ambiente agradável para as práticas de atividades 

saudáveis e lembrar-se do tempo da infância. 

Ferramentas metodológicas: dominó, som e CDs. 

Avaliação: Os usuários interagiram de forma positiva. 

 

Data: 14/10/2016 

Atividade realizada: Grupo boa noite – Roda de conversas onde falamos de 

regras, convivência, foco e desligamentos. Finalizamos passando a 

programação da noite. 

Objetivo: refletir sobre rotina, diferenças e metas. 

Ferramentas metodológicas: roda de conversa 

Avaliação: momento muito positivo, pois os usuários puderam refletir sobre os 

temas trabalhados. 

 

Data: 18/10/2016 

Atividade realizada: atividades livres: dominó, artesanato, TV (programação 

local e Filme) som ambiente. 

Objetivo: proporcionar um espaço livre para o usuário escolher fazer uma 

atividade ou descansar. 

Ferramentas metodológicas: dominó, som, CDs e TV. 

Avaliação: os usuários interagiram de forma positiva devido a ludicidade das 

atividades. 
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Data: 20/10/2016 

Atividade realizada: Roda de conversa onde falamos sobre a nossa rotina e as 

comparações do nosso trabalho com os outros plantões. Trouxemos ao 

conhecimento de todos que os plantões dialogam entre si e toda a dinâmica da 

casa é repassada com objetivo de minimizar os ruídos da comunicação. 

Finalizamos trazendo a programação da noite e acordando para amanhã cedo 

fazermos um momento saúde com o futevôlei. 

Objetivo: refletir sobre a importância de cuidar desse espaço e respeitar a 

equipe. 

Ferramentas metodológicas: roda de conversa 

Avaliação: os usuários ficaram introspectivos, disseram que gostaram da 

programação proposta, que incluía o momento saúde com o futevôlei no inicio 

da manhã. 

 

Data: 22/10/2016 

Atividade realizada: atividades livres: dominó e TV (programação local). 

Objetivo: proporcionar um ambiente agradável para as práticas de atividades 

saudáveis. 

Ferramentas metodológicas: dominó e TV. 

Avaliação: percebem-se todos aproveitando o momento e respeitando uns aos 

outros e também a equipe. 

 

Data: 24/10/2016 
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Atividade realizada: Grupo boa noite – Roda de conversa sobre os nossos 

conflitos convivendo em um espaço coletivo, as diferenças e a necessidade de 

cuidar desse espaço que deveria ser de respeito e cuidado. 

 Objetivo: refletir sobre a importância de fazer mais amizades e não inimizades 

nesse espaço. 

Ferramentas metodológicas: roda de conversa 

Avaliação: Todos entenderam a colocação da equipe no que diz respeito aos 

cuidados com o espaço. 

OBS: tivemos dois momentos de atividade esportiva com o futevôlei, as 

21h30min e as 05h30min com duração de uma hora e ótima aceitação dos 

usuários. 

 

Data: 26/10/2016 

Atividade realizada: Roda de conversa sobre a importância de falar a verdade, 

pois os encaminhamentos são dados de acordo com o que os usuários trazem.  

 Objetivo: refletir sobre a importância de trazer a verdade para a equipe. 

Ferramentas metodológicas: nenhum. 

Avaliação: todos os usuários acolheram a fala da equipe e ficaram bastante 

introspectivos.   

 

Data: 28/10/2016 

Atividade realizada: CINE ATITUDE – FILME: O Lutador 2. Objetivo: Refletir 

sobre a importância do respeito às regras de um espaço, a vingança, a traição, 

a amizade, família e superação.  
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Ferramentas metodológicas: TV, DVD. 

Avaliação: Tivemos um bom número de participantes no cine. Os usuários 

acolheram a fala da equipe, e opinaram sobre os temas trabalhados no vídeo. 

 

Data: 30/10/2016 

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

ambiente 

Objetivo: proporcionar um ambiente agradável para as práticas de atividades 

saudáveis. 

Ferramentas metodológicas: dominó, som e CDs. 

Avaliação: observam-se todos aproveitando o momento e respeitando uns aos 

outros e também a equipe.     

 

Oficina de atividades lúdicas 

 

Educadores: Jair e Patrícia. 

Data: 05/10/2016  

Atividade: Jogo da velha humano. 

Objetivo: Promover a socialização entre os integrantes do grupo. Utilizando 

bolas coloridas, formam-se dois grupos em fila indiana. Para iniciar o jogo, são 

formados dois grupos: um do X e outro do O. A ação deve ser conjunta, saindo 

dois a dois e retornando rapidamente pra que o outro possa sair e colocar a bola 

no local demarcado. O objetivo, no jogo, é tentar posicionar a bola colorida no 

espaço demarcado (em fileira) de forma que fiquem três bolas na horizontal, 

vertical ou diagonal. 

Ferramentas metodológicas: Bolas. 
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Avaliação: Inicialmente o grupo começa com entrave, mas ao começarmos o 

jogo propriamente dito, foram entendendo o jogo mesmo conhecendo a fundo, 

mas trazer a história do mesmo e do brincar e a importância na construção do 

individual e do coletivo. 

 

Data: 26/10/2016  

Atividade: filme o caçador de pipas 

Objetivo: Trabalhar os elementos do filme "O caçador de pipas", de Khaled 

Hosseini. Através das etnias, ressaltar a injustiça educacional entre as 

personagens Amir e Hassan; Discutir a submissão social e o crescimento do 

ser humano ao se redimir da culpa; Analisar a simbologia das pipas (liberdade 

ou prisão?); Refletir sobre as diversidades culturais, religiosas e ideologias 

políticas; Estabelecer relação da obra com fatos atuais. 

 

Oficina: Esporte/Recreação 

Facilitadora: Maria Aparecida co-facilitadora: Magali  

 

Data: 04/10/2016 

Atividade: Jogo Amistoso na Praia de Piedade (Apoio Jaboatão X Apoio 
Recife) 

Objetivo: Proporcionar um momento de descontração, diversão e integração 
entre os usuários, trabalhando dentro do esporte uma cultura de Paz 
respeitando sempre suas diferenças. 

Materiais Utilizados: Bola de Futebol, apito, cartões (A/V), padrão, cones e 
água. 

Avaliação: Através da participação, envolvimento e disciplina dos usuários na 
atividade proposta. 

Data: 11/10/2016 
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Atividade: Atividade Recreativa (praia de Piedade em comemoração ao dia 
das crianças) 

Objetivo: Proporcionar um momento prazeroso e alegre com brincadeiras, 
despertando assim em cada usuário uma criança que existe dentro de si. 

Material Utilizado: Bola de futebol, rede, apito, corda, cones, pipocas, 
salgadinhos, bombons e pirulitos. 

Avaliação: Foi possível avaliar através da Integração de todos os usuários de 
forma bastante descontraída e divertida respeitando as diferenças. 

 

Data: 18/10/16 

Atividade: Jogo Amistoso no Parque Memorial Arco Verde – Olinda (Apoio 
Jaboatão x Apoio Recife) 

Objetivo: Desenvolver uma atividade esportiva integrada com o Apoio Recife 
num espaço diferente do cotidiano, considerando como positivo ver que o 
esporte une as pessoas como também, é positivo para os usuários esse 
momento de integração e fortalecimento da autoestima. 

Avaliação: Foi possível avaliar através da boa disciplina, comportamento e 
harmonia entre os usuários. 

 

Data: 28/10/16 

Atividade: Recreativa / Esportiva na Praia 

Objetivo: Desenvolver uma atividade esportiva na praia com o objetivo de 
preparar os usuários para o Torneio do Programa Atitude que acontecerá no 
mês de novembro. 

Material Utilizado: Bola de futebol, cones, cabos de vassoura, água e apito. 

Avaliação: Observando a participação e respeito pelas normas construídas no 
grupo. 

Oficina de atividades/ Grupo Educação  
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Facilitadora: Wanessa Kelly 

 

Data: 03/10/16 
Atividade: Dinâmica em grupo para trabalhar as questões relacionadas às 
regras da casa. 

Objetivo: Fazer com que o usuário entenda a importância das regras de 
convivência e a organização do espaço. 

Ferramentas Metodológicas: Lápis, papel ofício e lápis de cor. 

Avaliação: Os usuários demonstraram-se motivados no diálogo sobre a 
importância das regras para um espaço de convivência.  

 

Data: 10/10/16 
Atividade: Brincadeiras e atividades lúdicas. 

Objetivo: Trazer um momento de descontração, diversão e trabalho em grupo 
em comemoração ao dia da criança.   
Ferramentas Metodológicas: Som e  DVD. 

Avaliação: Foi um momento de recordação onde os usuários trouxeram no 
momento da discussão sentimentos como leveza, aceitação, alegria, entre 
outros. 

Data: 17/10/16 
Atividade: Roda de diálogo sobre o dia da consciência negra 

Objetivo: Propiciar uma reflexão sobre a introdução dos negros na sociedade 
brasileira em quanto cidadão, discriminação e cultura negra. 

Ferramentas Metodológicas: nenhum 

Avaliação: Os usuários participaram de forma ativa trazendo suas vivencias 
contribuindo para a riqueza da discussão.  

Data: 24/10/16 
Atividade: filme: Já estou com saudades. 
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Objetivo: Trazer uma reflexão sobre o câncer de mama e propiciando um 
melhor entendimento da doença. 

Ferramentas Metodológicas: DVD e TV. 

Objetivo: Disseminar o conhecimento sobre o assunto, alertar sobre o câncer, 
divulgar informações acerca da detectação precoce. 

 

Data: 31/10/16 

Atividade: Roda de dialogo sobre o entendimento do filme (Já estou com 
saudades) e conversa sobre o câncer de mama lembrando outubro rosa. 

Objetivo: Disseminar o conhecimento sobre o assunto, alertar sobre o câncer, 
divulgar informações acerca da detectação precoce. 

Avaliação: houve uma a participação dos usuários nas atividades propostas no 
grupo aos mesmos ocorrendo uma boa interação entre o grupo. 

 

Grupos Realizados Quantitativo Mensal 

Qualidade de Vida 04 

Redução de Danos 01 

Próximo Passo 03 

Direitos Sociais 02 

Grupo Família 03 

Grupo Boa Noite 31 

Grupo Educação 02 

Total de grupos 46 
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6. ANÁLISE QUALITATIVADAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS 
NO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

6.1 Família 

Durante o mês de outubro a equipe do Centro de Acolhimento e Apoio – núcleo 

Jaboatão dos Guararapes - realizou a aproximação dos usuários e de seus 

familiares, fazendo atendimentos individuais e em grupo. Fortalecemos o 

acolhimento dos familiares, sendo orientados de como funciona o serviço, dias 

de visita, dias do grupo Família e o perfil do nosso usuário. Fazemos 

atendimentos sistemáticos a família, de maneira individual e coletiva, com foco 

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

companhia da família, assim como retornaram para residência dos familiares.  

Nos finais de semanas recebemos familiares de usuários com objetivo de visitá-

los. Orientamos as famílias para encaminhamentos a rede SUAS. Estes foram 

direcionados ao CRAS e CREAS, do Município de Jaboatão dos Guararapes, 

diante da necessidade constada pelo atendimento individual a família. Portanto, 

a equipe na perspectiva de reduzir a fragilidade e buscando fortalecer os vínculos 

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

Políticas Sociais.  

 

Oficinas Realizadas Quantitativo Mensal 

Oficina de Culinária 04 h 

Oficina de Artes Integradas 00 

Oficina de Esporte e recreação 03h 

Oficina de Atividades Lúdicas 03h 

Total de Oficinas 10 h 
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6.2 Saúde  

A demanda de saúde é recorrente diante da situação de vulnerabilidade que 

vivem os usuários, a equipe realiza um trabalho permanente de orientação, 

sensibilização e conscientização da necessidade dos cuidados básicos e 

práticas de sexo seguro. Encaminhamos alguns usuários ao CTA para realização 

de exames, ESF Dom Helder para demandas clínicas as demandas de 

odontologia são frequentes e encaminhamos para o Hospital Geral de Prazeres 

e para UPA do Curado. Houve encaminhamentos para o CAPS’ad, devido a 

fissura, sintomas de abstinência e necessidade do tratamento da compulsão ao 

uso de drogas. Surgiu também a necessidade de encaminharmos ao CAPS de 

transtorno, devido à comorbidades com a dependência química. Realizamos 

articulação com a Faculdade Guararapes para acompanhamento de 

Psicoterapia para usuários do Programa, na Clinica de Psicologia.  

Foi realizada uma Palestra sobre Tuberculose e Hanseníase, com as 

palestrantes: Talita e Daniele, da Secretaria de saúde do Município de Jaboatão. 

Articulação feita pela Técnica de Qualidade de Vida. 

Realizados atendimentos de qualidade de vida: Sinais vitais e exames físicos 

dos usuários. Assim foi feito atendimentos para suprirem as demandas trazidas, 

para fazer diagnósticos de enfermagem e encaminhamentos específicos à cada 

usuário. Foram realizadas como rotina do serviço, escutas e atendimentos 

diários de qualidade de vida. Foram administradas diariamente medicações 

prescritas com receitas médicas aos usuários do serviço, e também 

administradas para alguns usuários que chegaram ao serviço apresentando 

cefaleia, odontalgia, pirose e outros sintomas. Com a continuação dos sintomas, 

a equipe fez os devidos encaminhamentos às unidades de saúde de acordo com 

as demandas. Foi aferido também o peso de todos os usuários e calculado o 

IMC dos mesmos. Feitos curativos em alguns usuários que chegaram ao serviço 

com ferimentos. 

 

6.3 Inserção Sócio produtiva 

 Durante o mês de outubro sensibilizamos e o incentivamos a inserção do 

usuário no mercado de trabalho formal e/ ou informal, auxiliando na elaboração 

do seu currículo com apoio das Técnicas de Referência, como também noções 

http://www.institutoensinar.org/


 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

99 
______________________________________________________________________________________

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

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

www.institutoensinar.org 
 

básicas de conduta para uma entrevista. Alguns usuários permanecem 

incorporados no mercado de trabalho informal com carga e descarga de 

caminhão, flanelinha, garçons nos bares da orla de Piedade, e Candeias. Além 

disso, vem fortalecendo junto ao usuário a administração do dinheiro recebido 

por seu trabalho. Pontuando numa ótica de planejar gasto do dinheiro e que este 

ocorra de forma saudável sem causar danos, atendendo suas necessidades e 

prioridades. 

 

6.4.Cultura, esporte e lazer 

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

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

vôlei e futevôlei. Esse mês houve um jogo de futebol entre Apoio Jaboatão e 

Apoio Recife, no Parque Memorial Arcoverde - Olinda, facilitado pela Educadora 

Aparecida. Momento de integração entre as duas unidades. 

 

6.5. Assistência Social  

A construção e continuidade do plano individual de atendimento (PIA) a 

partir das demandas do usuário é uma ação permanente da equipe, visando 

trabalhar a autonomia, para que se percebam capazes de preservar e efetivar 

seus direitos enquanto cidadãos, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos 

familiares, bem como, oferecendo o atendimento à esses que tornam-se 

pessoas importantíssimas no processo de fortalecimento das relações afetivas 

e contribuindo para a mediação de conflitos no meio familiar.  

Os encaminhamentos dos usuários, para retirar documentos, na Casa da 

Cidadania, Balcão da Cidadania e Agência do Trabalho, para que dessa forma, 

possam ingressar em novos espaços sócio produtivos e para que tenham acesso 

a escolas e cursos profissionalizantes. Orientamos na retirada de documentos, 

através das ações do Governo Presente, realizando, também, agendamentos 

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

retirada da 2º via do RG. 
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Encaminhamentos para a rede SUAS - CRAS, CREAS, CENTRO POP - e SUS, 

articulamos e encaminhamos para Comunidades Terapêuticas e Centro de 

Acolhimento Intensivo do Programa. Continuamos em parceria com a Rede 

Intersetorial tendo como objetivo estender o cuidado ao usuário. Neste mês, 

realizamos articulação junto a Secretaria de Enfretamento ao Crack e Outras 

Drogas – SECOD, da Prefeitura do Recife, para encaminhamentos dos usuários 

oriundos de Recife para Comunidade Terapêutica. 

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

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

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

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

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

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

sugestões. 

A assembleia vem sendo realizada quinzenalmente com participação ativa dos 

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

para discussões sobre demandas físicas e administrativas da unidade, como 

também para o debate acerca dos relacionamentos interpessoais entre os 

usuários.  

 

6.6Avanços e desafios 

Avaliamos como importante o resgate dos vínculos familiares e a proposta 

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

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

e realizar visitas domiciliares para essa construção conjunta. 

Observamos como desafio, trabalhar a auto avalição do usuário para 

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

da droga, esclarecendo e orientando a redução de danos, como também, 
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despertar no usuário um desejo maior de estar no espaço, para além do 

descanso e da alimentação, principalmente nos diaristas, pois teriam uma maior 

assistência, para assim, se obter uma qualidade de vida. 

 Encontramos ainda dificuldades operacionais, apesar de termos um 

moldem com acesso à internet, a quantidade de dados não é suficiente para 

todas as demandas do serviço. Além disto, vemos a necessidade de uma 

impressora na sala da equipe técnica, pois usuários e familiares solicitam 

declaração de acompanhamento no Programa e por termos apenas uma 

impressora na sala da Coordenação e Administrativo, não temos o acesso 

sempre que necessitamos. Neste mês, esta única impressora não funcionou, 

dificultando a impressão dos instrumentais utilizados diariamente e a entrega de 

declarações solicitadas por familiares e usuários. 

Outro fator foi à realização do preenchimento Formulário de 

Acompanhamento e Construção de Indicadores devido à intensa e flutuante 

dinâmica do Apoio permanece sendo um desafio, pois requer tempo, ocasiona 

maior burocracia e menos contato humano na relação com os usuários. 

A rede de saúde vem tendo dificuldades em relação à marcação de psiquiatras 

nos serviços, como o CAPS’ad Recanto dos Guararapes, fato que nos afeta 

diretamente. Dificuldades nos atendimentos no Hospital Jaboatão Prazeres, com 

a falta de médicos no atendimento de emergência clínica e odontológica. E 

também pela falta de materiais para realização de alguns procedimentos que 

deveriam ser realizados pela unidade, deixando de atender às necessidades 

básicas da população. O Hospital P. Jaboatão Prazeres continua não atendendo 

na odontologia de forma eficiente, segundo eles por falta de material. A UBS 

Galba Matos continua em reforma, e os usuários que são assistidos por esta 

unidade, estão sendo encaminhados para o posto de saúde Dom Helder. 

É um desafio constante o encaminhamento dos usuários para locais de 

acolhimento de longa permanência. Um grande quantitativo dos usuários 

acompanhados pelo Programa se encontra em situação de rua e precisam de 
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um local de abrigamento para minimizar a vulnerabilidade que estão. A 

burocracia e exigência das Comunidades Terapêuticas dificultam o 

encaminhamento, o quantitativo de vagas e a falta de créditos no telefone 

também são fatores de dificuldade.  

Realizamos intervenções com usuários em frente e em torno ao espaço devido 

ao uso de substancias psicoativas, abordando pedestres, movimentações em 

frente ao espaço, fala relacionada à violência, pontuamos a importância do 

serviço na vida deles, desejos, escolhas e as consequências que pode gerar. 

Os avanços compreendidos pela equipe junto aos usuários foi o fortalecimento 

de ações que promovam sua autonomia, estimulando retirar suas 

documentações. Fortalecendo nos usuários a procura de trabalho formal e 

informal para que possa atender aos objetivos elencado no PIA. A equipe 

permanece estimulando a participação da família, no grupo família, além de 

escuta no momento em que se encontra no equipamento.  

Observamos uma diminuição no que se refere à violência dos usuários para com 

a equipe, durante este mês. 

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

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

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

possuem suas fichas arquivadas. 

Observamos uma maior articulação com a rede assistencial e de saúde do 

Município, como o Centro Pop e CAPS AD, facilitando e melhorando o trabalho 

em equipe. Foram realizados diversos estudos de casos durante todo o mês.  

O atendimento na UPA do CURADO tem sido muito bom aos usuários que 

necessitam dos cuidados Odontológicos. O CTA tem atendido os usuários e 

aqueles que necessitam de tratamento para algumas DST’s como HIV e Sifílis 

são encaminhados para o SAE de Cavaleiros.  
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Neste mês recebemos alunas da Faculdade Pernambucana de saúde, para 

entrevistas com as Técnicas em Psicologia e Serviço Social no serviço e 

usuários do Serviço.  Acreditamos que dessa forma estamos contribuindo para 

a formação desses futuros profissionais e desmistificando preconceitos em 

relação aos usuários de drogas. Vieram ao serviço em nível de conhecimento, 

para complementação das suas atividades práticas importantes no 

desenvolvimento profissional, onde eles puderam ter esse contato com a 

estrutura do serviço, com os técnicos, com as atividades que são realizadas com 

os usuários pernoites e diaristas e conhecer um pouco da dinâmica do nosso 

serviço, tais como: o trabalho dos ANRs, como funciona os Intensivos, as CTs, 

os encaminhamentos para a rede. 

Tivemos esse mês, em nossas reuniões técnica, a presença da Nutricionista        

Arícia e da Coordenadora de articulação e ouvidoria Aldilene, com palestras 

sobre Prevenções de Doenças e Vida Saudável. O objetivo destes momentos é 

realizar um cuidado voltado para os funcionários. 

Recebemos a nova técnica em Psicologia, Céu Cavalcanti, fazendo parte da 

equipe Apoio Jaboatão. 

A equipe e usuários participaram da Oficina Participação Social e Economia 

Solidária promovida pelo Projeto REDES, onde foi abordado a importância do 

Controle Social, Economia Solidária e o papel da Rede Intersetorial neste 

processo. 

 

7. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

 

Durante o mês de Outubro a Equipe I do ATITUDE nas Ruas esteve nos 

territórios realizando suas atividades específicas e nos dias 14/10/16 – 18/10/16 

– 25/10/16 a equipe esteve ausente do território por realizar-se o Programa 

Famílias Fortes, no CRAS Cajueiro seco. A equipe II esteve nos territórios 

durante todo o mês realizando as atividades de rotina. 
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7.1. Atendimento individual 

A equipe I do ATITUDE nas Ruas nesse mês realizou busca ativa solicitada por 

sua vizinha, a usuária em questão R. C. S.  de 30 anos. Faz uso de múltiplas 

drogas, sendo o crack a que mais a desorganiza. Usuária tem dois filhos sendo 

o menor de sete meses que quando chegamos em sua residência o encontramos 

deitado com a mesma. Realizado escuta, e foi evidenciado que ela estava ainda 

sob efeito de drogas. Nessa escuta ela verbalizou que estava a dias pernoitada, 

fazendo uso de crack, questionei como ela conseguia dinheiro para a compra da 

droga ela verbaliza que se prostitui e vende a droga para o sustendo do seu 

próprio consumo, fiz uma fala sobre redução de danos e cuidados quanto a sua 

saúde e no momento não expressou senso critico. Foi também evidenciado 

questões de saúde para com seu bebê onde o mesmo tem uma hérnia enorme 

no umbigo e muita tosse, também pontuei esse cuidado para com seu filho ate 

finalizei a fala dizendo ele é sua responsabilidade! Após essas falas, falamos 

sobre o programa e seus equipamentos e evidenciamos a possibilidade da 

usuária acessar o equipamento Intensivo Mulher para organização quanto ao 

uso de crack, saúde e de modo geral também. Usuária sensibilizada verbalizou 

o desejo de acessar o espaço, então, a deixei e fiquei de retornar com uma 

resposta de vaga, consegui junto com a equipe técnica a vaga no Intensivo 

Mulher, retornei a ligação e verbalizei a vaga disponível para a mesma e tentei 

novamente a sensibilização para a mesma acessar o serviço, usuária não se 

mostrou mas no desejo de tal, verbalizando que tinha outras questões a resolver 

e que se fosse na próxima semana iria. Verbalizei que vaga para esse 

equipamento é bastante difícil e que não teríamos como segurar essa vaga e 

pactuei com a mesma para acompanhá-la no território.   

Como caso emblemático, a equipe II pontua neste mês o caso da usuária V. R. 

L. (JB 1043). A referida usuária é acompanhada pelo Programa desde 

03/04/2014. Esteve um período no pernoite do Apoio e depois no Intensivo. Após 
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este período passou a ser acompanhada pelo Equipamento do ATITUDE nas 

ruas (desde 23/07/2014). Desde então e até a data atual, comparece ao CAA de 

maneira bastante pontual. Durante todo este tempo de acompanhamento pelo 

ANR a usuária apresentava oscilações no uso (variando desde a abstinência até 

o uso desorganizado). Costumava apresentar uma postura algo pueril, 

infantilizada, durante alguns atendimentos; este fato sempre foi apontado pela 

equipe para que a usuária pudesse refletir sobre a importância destes encontros 

para ela e de que maneira poderia fazer melhor uso deles. Além disso, a usuária 

sempre foi estimulada a refletir sobre seu planejamento e sobre o que desejava 

para o seu futuro. A usuária em questão apresenta, há muito tempo, uma 

rouquidão persistente. Praticamente em todos os atendimentos a equipe tentou 

sensibilizá-la para a importância de buscar um médico para investigar o motivo 

desta rouquidão; a usuária dizia sempre que iria fazê-lo, mas nunca havia feito 

de fato. Na penúltima semana deste mês a usuária informa que esteve no médico 

e que precisa conversar com a equipe, mas que não gostaria de fazê-lo em sua 

casa. Combinamos a sua ida ao Apoio no sábado seguinte, no qual a equipe 

estaria de plantão. Em atendimento a usuária informa que, na consulta com o 

médico, foi informada da possibilidade de que estivesse com um câncer de 

garganta. A usuária ficou bastante aflita e conta que voltou para casa 

desesperada. “Eu fui chorando no ônibus e no metrô. Só queria chegar em casa 

e gritar, contar tudo para a minha mãe” (sic). Entretanto, ao chegar em casa e 

procurar sua mãe para conversar esta lhe disse “não quero saber de nada. Quero 

é que você morra”! (sic). Neste momento, a usuária conta que foi invadida por 

muita raiva e acabou agredindo à mãe: “só não te mato porque você é minha 

mãe”. A usuária conta toda a história bastante emocionada e comovida. Pontua 

o medo da doença, de ficar deformada, de morrer. Medo de como as pessoas 

irão vê-la, medo de como seu filho vai vê-la. Pontua ainda que o médico passou 

algumas medicações antes de fazer um exame especifico e que, a associação 

destas com os psicotrópicos que faz uso estão lhe fazendo sentir muito mal. 

Além disso, sente que os psicotrópicos já não fazem o mesmo efeito. 

http://www.institutoensinar.org/


 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

106 
______________________________________________________________________________________

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

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

www.institutoensinar.org 
 

Foram dadas diversas orientações à usuária sobre seus cuidados. Ela encontra-

se bastante resistente a conversar com sua família e pedir ajuda. Pontuamos a 

importância de identificar alguma figura que possa lhe dar suporte neste período. 

A usuária passará por atendimento psiquiátrico para reavaliar o esquema 

medicamentoso. Usuária refere ainda dificuldade em parar de fumar e foi 

orientada a buscar o serviço de antitabagismo do SUS. Por fim, pontua o desejo 

de voltar a se cuidar em uma comunidade terapêutica por onde já passou. 

Pontuo que logo que vejamos estas questões clínicas poderemos pensar nos 

demais encaminhamentos. 

 Apesar do período de imensa dificuldade e de sofrimento, a usuária demonstra 

amadurecimento emocional e estratégias de cuidado. Boa parte dos seus 

encaminhamentos foram pontuados por ela mesma. Segue sendo estimulada 

aos cuidados. Permanecerá sendo acompanhada pelo ANR e estimulada a 

comparecer ao CAA. 

 

 

7.2. Abordagem nas ruas  

Ambas as equipe continuam realizando abordagens em suas respectivas 

localidades no intuito de sensibilização de novos usuários e nos já 

acompanhados. Realizando também divulgação do Programa como um todo; 

foram distribuímos os insumos (panfletos, camisinha, lubrificantes e água.).  

 

7.3. Mapeamento do Território 

Os mapeamentos referem-se ao reconhecimento do território e identificação de 

equipamentos para possíveis articulações, locais com necessidades de ações e 

intensificação das intervenções das equipes. Seguem as localidades mapeadas 

pelas equipes neste mês: A Equipe do ANR I mapeou Cajueiro Seco, Afogados 
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(Lagoa do Araçá). A Equipe II realizou mapeamentos nas áreas de Alto da Bela 

Vista, UR – 05 (Ibura), Jardim Piedade, Jaboatão e Ibura de Baixo. 

 

7.4. Articulação com a Rede 

As articulações são no intuito de fortalecimento com a rede SUS/ SUAS e as 

demais organizações. As equipes continuam a dialogar com os equipamentos 

visando articulações e prospectar novas atividades. No mês de Outubro foram 

promovidos contatos e parcerias com os seguintes serviços: Equipe ANR I 

Centro POP Prazeres, PSF Djalma de Holanda Cavalcanti (Brasília Teimosa), 

CRAS (Pina), CRAS (Barra de Jangada), Governo Presente (Afogados), 

Conselho Tutelar (Curado). Equipe II: UPA de Engenho Velho, PSF Alto da Bela 

Vista e PSF Vida dos Milagres. 

 

7.5 Palestra/Seminário  

No mês de Outubro a Equipe ANR I realizou palestras 14/10/16 – 18/10/16 – 

25/10/16 do Programa Famílias Fortes no CRAS (Cajueiro Seco) a 

Responsáveis e Jovens, no dia 21/10/16 realizamos Palestra na Escola Estadual 

Jose Neves Filho (Cajueiro Seco) Falamos sobre Drogas e também utilizamos o 

vídeo (A fuga do moinho) e traçamos uma discussão sobre drogas o publico foi 

adolescentes. Equipe II: 11/10 Palestra na Escola Estadual Zequinha Barreto 

(Candeias) sobre o tema: Conceito e contextualização das drogas. 25/11: 

palestra na Escola Estadual Zequinha Barreto (Candeias) com o tema “Drogas: 

seus efeitos e consequências”. 

 

7.6 Ações Integradas de Impacto  

A equipe II seguiu realizando as ações noturnas nas terças-feiras. Neste mês 

estivemos nos bairros da UR 05, no Ibura e em Marcos Freire. Participamos de 
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atividades esportivas junto com a comunidade e realizamos distribuição de 

panfletos informativos e preservativos. 

 

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 

   .  
 

      

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA LOCAL 
PARTICIPANTE
S 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTO
S 

05/10/201

6 

Centro de 

acolhiment

o e Apoio 

Jaboatão 

14 

Pautas 

administrativas 

Discussões de 

casos 

Inicio do projeto 

“vida saudável e 
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prevenção a 

doenças” com 

Aldilene e Aricia 

12/10/201

6 

Centro de 

acolhiment

o e Apoio 

Jaboatão 

- Feriado  

19/10/201

6 

Centro de 

acolhiment

o e Apoio 

Jaboatão 

18 

Apresentação da 

nova técnica social 

em psicologia 

Pautas 

administrativas 

Discussões de 

caso 

Continuidade da 

oficina “vida 

saudável e 

prevenção a 

doenças” 

. 

26/10/201

6 

Centro de 

acolhiment

o e Apoio 

Jaboatão 

12 

Pautas 

administrativa

s 

Discussões de 

caso 

Oficina vida 

saudável e 

prevenção a 

doenças 
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C. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 

DAT
A 

ATIVIDA
DE 

LOCA
L 

PARTICIPANT
ES 

PAUTA 
DA 
REUNIÃ
O 

ENCAMINHAMENT
OS 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.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 03 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 01 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO COM A EXECUTORA 00 

TOTAL 07 
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8.1. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / 

PERNOITES: 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

  

 
 
 
 

9.0. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO 

TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO  04 02 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 04 

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

1257 

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

493 

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) 

40 142 14 

Sex

o 

Usuários por Sexo e Faixa Etária 

0 a 

11 

12 a 

17 

18 a 

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

Tota

l 

M 
0 0 26 39 36 15 00 00 

111

7 

F 0 0 05 05 14 01 00 00 25 

Tot

al 
0 0 31 44 50 16 00 00 142 
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TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 

21 94 115 

 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

Orientação Sexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

123 14 00 142 

Identidade de Gênero 

Travesti Transexual Total 

05 00 05 

  

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

 Cor/Raça Total 

Preta Branca Parda Amarela Indígena Não 

informado 
142 

28 30 83 01 00 00 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

03 10 13 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

01 00 01 
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Situação Socioeconômica Qtd 

SEM RENDA 109 

1/4 SALÁRIO MÍNIMO 12 

1/2 SALÁRIO MÍNIMO 04 

1 SALÁRIO MÍNIMO 11 

2 SALÁRIOS MÍNIMOS 03 

3 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

NÃO INFORMADO 03 

TOTAL 142 

TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

  

    

Grupos Operativos Meta Mínima – 04 

Grupo Psicólogo 02 

Grupo de Serviço Social 06 

Grupo de Qualidade de Vida 04 

Total 12 

Atendimento Individual Meta Mínima – 50 

Atendimento Assistente Social 277 

Atendimento Psicólogo 195 

Atendimento Qualidade de Vida 55 

Total 527 

AÇÕES 
Meta 
Mínima 

Metas Executadas 

Oficinas 15 17 

Atendimento à Família 50 58 

Grupo Família 4 02 
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TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

Motivação Total 

Crack 120 

Álcool 16 

Maconha 02 

Cocaína 00 

Outros 04 

TOTAL GERAL 142 

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

Tipo Total 

Espontânea 76 

Demanda de Atendimento TOTAL 

Atendimento de Triagem, Acolhimento de 

novos Usuários e Usuários Re-acolhidos 
39 

Atendimento Individual à Família 58 

Visita Domiciliar 00 

Assembleia 02 

Atendimento no Território (em conjunto com o 

ATITUDE nas Ruas) 
00 

Outros/Quais? 00 

TOTAL GERAL 99 
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Aproximação de rua 01 

ATITUDE nas Ruas 06 

Rede SUAS 16 

Rede SUS 05 

Segurança Pública 00 

Conselho Tutelar 00 

Ministério Público 00 

Mídia 01 

Outro Usuário 22 

Outra Origem 09 

0800 (OUVIDORIA) 06 

Poder Judiciário 00 

Total Geral 142 

TABELA IX – ORIGEM DAS DEMANDAS DE ACORDO COM AS ÁREAS 
INTEGRADAS DE SEGURANÇA – AIS 

Áreas Integradas de Segurança Quantidade 

AIS 01 15 

AIS 02 02 

AIS 03 16 

AIS 04 15 

AIS 05 04 

AIS 06 80 

AIS 08 02 

AIS 09 02 
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TABELA X - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 00 

AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO 07 

AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL 00 

AFASTAMENTO USO DE DROGAS 00 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 03 

OUTROS  18 

TOTAL 28 

 

 

TABELA XI – POTENCIAL DE RISCO 

 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 87 

NÃO 53 

NÃO INFORMADO 02 

TOTAL GERAL 142 

AIS 10 02 

AIS 11 01 

AIS 12 01 

AIS 13 02 

Total Geral 142 
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DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 72 

NÃO 67 

NÃO INFORMADO 03 

TOTAL GERAL 142 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 83 

NÃO 45 

NÃO INFORMADO 14 

TOTAL GERAL 142 
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TABELAXII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 
 

 REDE SUAS QUANT. 

CRAS 00 

CREAS 01 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO 

DE RUA 

05 

CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 
06 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO 
05 

CONSELHO TUTELAR 02 

CENTRO DA JUVENTUDE 00 

OUTROS  00 

TOTAL 19 
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TABELAXII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS  

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 00 

DHPP 05 

JUDICIÁRIO 08 

MINISTÉRIO PÚBLICO 01 

AGÊNCIA DO TRABALHO 00 

GOVERNO PRESENTE 05 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 12 

INSS 01 

ONG 00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 09 

OUTROS                           08 

TOTAL 49 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 00 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 

TRABALHO INFORMAL 06 

TRABALHO FORMAL 13 

OUTROS 00 

TOTAL 13 

 

10. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS 
RUAS
  

AÇÕES 
META 
MÍNIMA 

METAS EXECUTADAS 
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 110 

ABORDAGENNAS RUAS (PESSOAS) 600 616 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 11 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 08 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 9 05 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 9 02 

AÇÕES 
METAS EXTRAS 

EXECUTADAS 

BUSCA ATIVA 04 

VISITA DOMICILIAR 18 

ABORDAGEM DE RUA 16 

REUNIÕES 10 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 02 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 03 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 24 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 07 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 79 

OUTRAS AÇÕES 15 

AÇÕES INTEGRADAS E DE 
IMPACTO REALIZADAS 

00 

TOTAL 178 
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11.CONSIDERAÇÃOES FINAIS 
Neste mês realizamos a seleção pra os novos funcionários que irão atuar no 
ATITUDE (vigia, auxiliar de cozinha, técnica social em psicologia e técnico social 
do Atitude Nas Ruas) 
Demos continuidade as reuniões setoriais. 
Trago como ponto de suma importância, a questão da estrutura da casa, que 
esta sem manutenção de qualidade e muitas coisas precisam ser feitas, além da 
compra de material permanente, pois o que temos esta extremamente 
sucateado. 
 
Oficina de dança e capoeira 

               

     

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

                                                                                               

 

 

                                             

 

 

Grupo educação 
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Oficina esporte e lazer 
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