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

 

1. APRESENTAÇÃO 
 

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

Apoio no mês de Outubro. Trata-se de uma estratégia a ofertar visibilidade ao cotidiano de 

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

ofertado.  

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 
 

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

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

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

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 
 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Jacqueline Oliveira 

SUPERVISÃO Leilane Gomes 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA  Juliana Ávila  

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Rayana Alves da Silva  

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Márion Fraz 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Viviane Cardoso 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Caroline Miguel 

TÉCNICO EM QUALIDADE DE VIDA Maria do Livramento  

EDUCADOR SOCIAL Adriana Alves  

EDUCADOR SOCIAL Alessandra Alves 

EDUCADOR SOCIAL Rosineide Felício 

EDUCADOR SOCIAL Beltrand Gouveia 

EDUCADOR SOCIAL Maria Luciana 

EDUCADOR SOCIAL Priscila Neves 

EDUCADOR SOCIAL Cícero Evaldo 

EDUCADOR SOCIAL Jeferson Antônio  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Luciene Marluce 

AUXILIAR DE COZINHA Maria Josineide 

AUXILIAR DE COZINHA Ana Marta 

AUXILIAR DE COZINHA Josefa Tatiana 

SERVIÇOS GERAIS Edjane de França 

VIGIA José Antônio 

VIGIA Joel Gomes 

VIGIA Lucio José 

VIGIA Valmir Batista 

  

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

EQUIPE  FUNÇÃO  NOME  

Manhã 

TÉCNICO SOCIAL Jacqueline Santos 

EDUCADOR SOCIAL Adroaldo Rocha 

MOTORISTA Cleison Cavalcante 

Tarde 

TÉCNICO SOCIAL Rejane Maria  

EDUCADOR SOCIAL Cicera Moura 

MOTORISTA Lemuel Menezes 

 

5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Horário  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

09:00 as 
09:20 

Bom dia 

Rosineide 

Bom dia 

Márion 
 

 
 
 

Reunião 
técnica 

Bom dia 

Livramento 

Bom dia 

Beltrand 
 
 
 
 

Livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livre 

 
10:30 as 

11:30 

Oficina de 
Alfabetização e 

letramento 

 
Rose 

 
Oficina 

Culinária 

 
Patrícia 

 
Grupo 

Informativo 

Carol 

 
Autoestima 

 
Márion 

 
15:00 as 

16:30 

 
 

Qualidade de 
vida 

 
Livramento 

 
 

 
 

Redução de 
danos 

 
Rayana 

 

 
 

Videoteca 

 
Adriana 

 
Oficina de 
esporte e 

cultura 

 
Alessandra 

 
Exercendo 
cidadania 

 
Viviane 

 
Grupo 

de 
família 

 
 

 
18:40 as 

19:00 

Boa noite 

 
Rayana 

 

Boa noite 

 
Viviane 

Boa noite 

 
Adriana 

Boa noite 
 

Alessandra 

Assembléia 
 

 
 
 

Livre 

 
 
 

Livre 

20:30 as 
21:30 

Livre 
 

Livre 

 
Livre 

Oficina 
Multicultural 

 
Livre 

 

 

Grupo Bom Dia 

 

Facilitadores: Marion Fraz (Técnico Social em Psicologia), Caroline Miguel (Técnica Social 

em Serviço Social), Maria do Livramento (Técnica Social em Qualidade de Vida) e Beltrand 

Gouveia (Educador Social) e Rosineide Felício (Educadora Social). 

Objetivo geral: Proporcionar diariamente aos usuários um momento de interação e 

integração, no qual abrimos as atividades diárias de forma leve, lúdica e/ou reflexiva.  

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


 

                      

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

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

www.institutoensinar.org 

  4 

 

Durante o mês de outubro nosso Bom Dia foi voltado para os vídeos motivacionais, 

onde os usuários fazem uma reflexão do que eles querem para suas vidas.  As comissões 

das atividades não deixaram de acontecer onde os usuários se dividiam para organização e 

limpeza da casa.  

 

Grupo Boa Noite 

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

Social em Serviço Social), Elaine Cristina e Alessandra Alves (Educadoras Sociais). 

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

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

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

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

motivação para o dia seguinte. 

 

Oficina Recreativa de Xadrez 

Facilitador: Beltrand Gouveia (Educador Social). 

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

gradualmente memórias adormecidas. 

Data: 06/10 

Atividade realizada: Convidamos os usuários para conhecer um pouco do jogo de tabuleiro e 

peças “Xadrez” com o intuito de despertar seu interesse, visto que tínhamos muitos usuários 

que nunca tinham participado da oficina, mostramos os movimentos e regras, falamos da sua 

história, o estimulo a paciência, estratégia e cautela. 

Objetivo: Estimular o raciocínio e paciência. 

Ferramentas metodológicas: Um jogo de Xadrez Completo. 

Avaliação: Positiva, grupo participativo e com uma boa concentração. 

Data: 16/10 

Atividade realizada: Passamos o filme “Jogada de Rei” filme que relata a história de um ex-

presidiário que ensina xadrez para jovens do bairro. 

Objetivo: Mostrar e estimular uma visão do xadrez além do jogo. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Ferramentas metodológicas: Televisão e vídeo. 

Avaliação: Se mostraram bem reflexivos. 

Data: 20/10 

Atividade realizada: Com o jogo de Xadrez completo iniciamos uma partida comentada com 

os usuários mostrando movimentos e raciocínios de 03 e 04 jogadas futuras, defendendo e 

atacando. 

Objetivo: Estimular o raciocínio lógico do jogo. 

Ferramentas metodológicas: Um jogo de Xadrez Completo. 

Avaliação: Os usuários se mostraram interessados com o estimulo ao raciocínio. 

 

 

Oficina de Alfabetização e Letramento 

Facilitadora: Rosineide Felício (Educadora Social) 

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

estimulando assim, seu retorno à rede escolar. 

Data: 03/10 

Atividade Realizada: Produção Textual com o tema alusivo ao Dia da Criança.  

Objetivo: Estimular a leitura e a escrita de maneira lúdica através da construção dos textos. 

Ferramentas Metodológicas: Cadernos, lápis, borracha, lápis de cores, etc.  

Avaliação: Avaliamos como positiva a participação dos usuários nesta atividade, pois muitos 

relembraram um pouco a sua infância.  

Data: 10/10 

Atividade Realizada: Tipos de Frases e Sua Classificação.  

Objetivo Geral: Trabalhar o conceito de frase e como se classificam na gramática e nos 

textos. 

Ferramentas Metodológicas: Exercícios digitalizados, lápis, borracha, régua, etc.  

Avaliação: A participação dos usuários nesta atividade foi coletiva, onde eles citaram 

exemplos de frases tirando suas duvidas de como podem ser empregadas na escrita.  

Data: 17/10 

Atividade Realizada: Exercícios de Revisão sobre os Tipos de Frases.  

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Revisar o conteúdo da semana anterior no intuito de ver o nível de aprendizagem 

dos usuários.  

Ferramentas Metodológicas: Exercícios Digitalizados, lápis, borracha, etc.  

Avaliação: Os usuários ficaram satisfeitos com a atividade, onde puderam revisar o assunto 

de maneira clara e objetiva. 

Data: 24/10 

Atividade Realizada: Interpretação de Texto. Vídeo Motivacional “Acorde para Vida”. 

Objetivo: Estimular a leitura o entendimento através do vídeo. 

Ferramentas Metodológicas: Pen Drive, televisão, caderno, lápis, borracha, etc.  

Avaliação: Avaliamos como positiva a participação dos usuários, que refletiram sobre a 

mensagem que o autor do vídeo quis trazer.  

Observação: No dia 31/10/2016, não houve oficina por conta do feriado que é nesta data.  

 

Oficina “Movimente-se” 

Facilitadora: Alessandra Alves (Educadora Social) 

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

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

aptidão. 

Data: 06/10 

Atividade realizada: Treino de Força 

Objetivo: Apresentar através da teoria e da prática a contribuição dessa modalidade quando 

realizada de maneira regular.  

Ferramentas Metodológicas: 05 pares de haltes, 01 banco do refeitório, 01 som, 01 pen 

drive. 

Avaliação: Essa avaliação se dá de maneira gradativa, onde o usuário que aprende essa 

modalidade aqui no atitude (apoio) levam a mesma pratica para o atitude (Intensivo) , dando 

continuidade na melhora da alto estima e funções fisiológicas. 

Data: 13/10 

Atividade realizada: Corrida e caminhada 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Desenvolver técnicas adaptadas para o aumento e a melhora da resistência 

musculares, respiratória e Cardiorrespiratória, respeitando o nível de aptidão individual dos 

usuários.   

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

Avaliação: Através de outras praticas da mesma modalidade avaliasse a dificuldade ou 

facilidade dos que ainda estão utilizando do serviço. 

Data: 20/10 

Atividade realizada: Alongamento e flexibilidade. 

Objetivo: Apresentar as contribuições e os tipos de alongamentos, para assim obter a maios 

flexibilidade e amplitude muscular e esquelética. 

Ferramentas Metodológicas: Espaço Amplo, plano e arejado. 

Avaliação: Ao termino da oficina faremos o teste comparando a flexibilidade do inicio da 

oficina com a do termino da mesma. 

Data: 27/10 

Atividade realizada: Atividade recreativa (barra bandeira) 

Objetivo: Apresentar as maneiras de se exercitar sem se preocupar com técnicas e 

performance física e sim a performance mental na elaboração de estratégias para alcançar o 

objetivo do jogo de maneira lúdica e criativa coletiva. 

Ferramentas Metodológicas: 02 cones, espaço amplo (CRAS). 

Avaliação: Ao termino da atividade, realizar um a roda de conversa para os usuários se 

expressarem enquanto a atividade realizada.  

 

 

Oficina de Culinária  

Facilitadores: Patrícia Barkokébas (Oficineira) 

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

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

profissionalmente através das oficinas. 

Data: 04/10 

Atividade realizada: Bolo de milho 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Proporcionar aos usuários um conhecimento e uma habilidade mais profissional 

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

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

vendida cada fatia. 

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

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

plástica, ralo, forma e forno. Ingredientes usados na preparação: trigo com fermento, 

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

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

usuários. Que estiveram bem atenciosos e participativos no final todos se reuniu pra limpar e 

organizar o local. 

Data: 12/10 

Atividade realizada: Bolo salgado 

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

salgado, saber o valor de custo, saber o valor de cada fatia e ter conhecimento de como 

deveria ser embalado. 

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

acompanhamento da execução feita pelos usuários. Foram utilizados os seguintes utensílios: 

batedeira, bacia plástica, forma, faca, colher plástica, fogão.  Foram utilizados os seguintes 

ingredientes: ovos, margarina, leite em pó, creme de leite, trigo, queijo parmesão, carne 

moída, fermento para bolo, cebola, pimentão, alho, caldo de carne e pimenta do reino. 

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

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

deixar o local limpo e organizado. 

Data: 18/10 

Atividade realizada: Pasteis Lolita 

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

preparação de massa, recheio, modelagem de um pastel Lolita, conhecer como utilizar os 

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

comercial de cada unidade e como deve ser embalado. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Ferramentas metodológicas: Apresentação e explicação da preparação a ser realizado, 

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

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

preparação: trigo, sal, margarina, ovos, queijo parmesão, doce de goiaba e açúcar refinado. 

Avaliação: A oficina aconteceu bem tranquila com os usuários bem interessados, 

participativos e atentos colaborando na preparação da receita. 

Data: 25/10 

Atividade realizada: Kibe frito 

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

preparação Kibe frito, ver o custo e ver o valor da unidade analisar quando ficou de lucro, e 

analisar de que forma poderia ser embalado. 

Ferramentas metodológicas: Apresentação da receita a ser elaborada e acompanhamento 

e orientação na preparação.  Utensílios utilizados na preparação da receita: bacia plástica, 

colher plástica, formas, fogão e frigideira. Ingredientes usados na preparação: carne moída, 

trigo para kibe, caldo de carne, alho, cebola, pimentão, hortelã fresca, sal, óleo e papel toalha. 

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

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

organizam a limpeza tanto dos espaços como também dos utensílios. 

Data: 31/10 

Atividade realizada: Torta salgada de frango 

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

torta salgada, sabendo que podem ser preparadas em forma grande para fatiar, ou em formas 

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

Ferramentas metodológicas: feito à leitura da receita e acompanhamento e orientação no 

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

tabuas de corte. Ingredientes usados na preparação: peito de frango, sal, cebola, alho, 

pimentão, creme de leite, maisena, trigo com fermento, ovos, margarina. 

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

e no final todos se reunirão para limpeza do espaço. 

 

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

Facilitadores: Jeferson Antonio e Cícero Evaldo (Educadores) 

Objetivo Geral: 

Data: 27/10 

Atividade Realizada: Exibição de vídeo e roda de diálogo 

Objetivo: Através da exibição do vídeo de curta metragem “Quando a morte se apaixona pela 

vida” proporcionar ao grupo de usuários na casa, um momento leve de reflexão sobre as 

escolhas que fazemos e a valorização da vida. 

Ferramentas Metodológicas: Vídeo de Curta Metragem e letras de músicas. 

Avaliação: Através da roda de conversas colhemos as impressões sobre o momento 

proposto. Alguns usuários trouxeram recortes de suas memórias individuais e/ou vividas em 

grupo. 

 

Grupo Redução de Danos e Riscos Sociais 

Facilitadora: Rayana Alves (Técnica Social em Psicologia)  

Objetivo Geral: Proporcionar uma reflexão ampliada sobre a possibilidade de diminuir danos 

e riscos relacionados a práticas que causem ou possa causar danos, além de valoriza e 

estimular ações e estratégias de proteção, cuidado e autocuidado, possibilitando mudança de 

atitude frente às situações de vulnerabilidade. 

Data: 04/10 

Atividade Realizada: Roda de conversa e exibição de vídeo sobre tabagismo. 

Objetivo: Debater sobre a temática dentro da perspectiva da redução de danos.   

Ferramenta Metodológica: vídeo, cadeiras, TV e pen drive. 

Avaliação: Grupo participativo e avaliado positivamente. 

Data: 11/10 

Atividade Realizada: Debate sobre a importância da água no nosso organismo. 

Objetivo: Mostrar a importância da água no nosso dia a dia. 

Ferramenta Metodológica: TV, pen drive e vídeo do you tube. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: A partir da visualização do vídeo muitos se colocaram e reconheceram que não 

bebem a quantidade adequada de água. Usuários participativos e o momento avaliado 

positivamente. 

Data: 18/10 

Atividade Realizada: Atividades físicas na perspectiva de redução de danos.  

Objetivo: Estimular, através da atividade física, estratégias de redução de danos. 

Ferramenta Metodológica: Roda de dialogo, cadeira. 

Avaliação: Momento marcado por muitas colocações e planejamentos, os usuários 

trouxeram de forma muito confortável as possíveis atividades físicas que poderiam 

desenvolver enquanto estratégia de redução de danos. 

Data: 25/10 

Atividade Realizada: Roda de diálogo sobre maconha.  

Objetivo: Mostrar os efeitos da maconha em nosso organismo. 

Ferramenta Metodológica: TV, Pen drive e vídeo do you tube. 

Avaliação: Grupo participativo e avaliado positivamente, onde os usuários se colocaram de 

forma muito positiva e questionadora. 

 

Grupo Qualidade de vida  

Facilitadora: Maria do Livramento 

Objetivo Geral: Informar, clarificar e sensibilizar os usuários sobre questões de saúde, 

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

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

Data: 03/10 

Objetivo: Esclarecer dúvidas sobre o Câncer de Mama e os sintomas, uma vez que, em 

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

Atividade realizada: Foi apresentado um vídeo com o Dr. Renato Barra explicando e 

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

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

Ferramentas metodológicas: TV e exibição de vídeo. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Avaliação: Observamos que os usuários conseguiram refletir a importância do autoexame e 

entender os sintomas do câncer de mama. 

Data: 10/10 

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

orientar quanto às formas de prevenção, uma vez que moram numa área muito quente. 

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

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

colocar, tirar as dúvidas acerca do Câncer de Pele. 

Ferramentas metodológicas: Exibição de vídeo e roda de diálogo. 

Avaliação: Observamos que os usuários estavam bem atentos, demonstrando interesse pela 

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

conhecimento. 

Data: 17/10 

Objetivo: Explicar as doenças de Pele causadas por fungos “Dermatite” 

Atividade realizada: Foi exibido um vídeo sobre as doenças de Pele causadas por fungos e 

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

puderam além de se colocar, tirar as dúvidas acerca das doenças de pele. 

Ferramentas metodológicas: Foi exibido um Vídeo com Dr. Carla Bortoloto - 

Dermatologista. 

Avaliação: Observamos que o tema foi bem aceito pelos usuários que demonstraram 

interesse em saber e conhecer as doenças de Pele causadas por fungos. 

Data: 24/10 

Objetivo: Divulgar informações sobre Hanseníase: causas, sintomas, tratamento e 

prevenção. 

Atividade realizada: Roda de conversa. 

Ferramentas metodológicas: Roda de diálogo. 

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

desconhecimento dos usuários que se mostraram bastante surpresos. 

 

Grupo Autoestima  

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Facilitador: Márion Fraz (Técnico Social em Psicologia) 

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

de habilidades, aptidões e potencialidades. 

Data: 07/10 

Atividade Realizada: Roda de diálogo sobre “O que é autoestima pra mim? ”. 

Objetivo: Provocar uma reflexão com os usuários sobre o que é autoestima e como estimular 

a elevação desta. 

Ferramenta metodológica: Roda de conversa com apresentação de vídeos. 

Avaliação: Com a apresentação de um vídeo discorrendo sobre a autoestima e o que esta 

pode significar, estimulou-se a reflexão sobre quais os possíveis comportamentos que os 

usuários podem ter no seu dia a dia para estimular a elevação de sua autoestima. Os 

mesmos puderam, ao final da atividade, pensar possibilidades e estratégias para se 

autovalorizar e elevar sua autoestima. 

Data: 14/10 

Atividade Realizada: Apresentação de vídeos 

Objetivo: Estimular o processo de reflexão dos usuários sobre o seu olhar e como eles 

podem ser mudados ao longo do tempo 

Ferramenta metodológica: Roda de conversa com apresentação de vídeos. 

Avaliação: A partir da apresentação de situações cotidianas que acontecem no dia a dia, de 

acordo com o contexto, com as circunstâncias, nosso olhar pode ser mudado e o que antes 

era a postura mais adequada, hoje pode não ser. Assim, os usuários puderam chegar a tal 

reflexão quando da discussão e apresentação dos vídeos. 

Data: 21/10 

Atividade Realizada: Palestra sobre “Como o CRAS pode ajudar em meu processo de 

cuidado? ”. 

Objetivo: Provocar uma reflexão acerca de como o CRAS, enquanto porta de entrada da 

Assistência Social pode ajudar o usuário acompanhado pelo Programa em seu processo de 

cuidado. 

Ferramenta metodológica: Roda de conversa com a equipe do CRAS Vila Roca. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Avaliação: Os usuários puderam ouvir da equipe técnica do Centro de Referência da 

Assistência Social da Vila Roca, equipamento que referencia a área de abrangência onde a 

unidade APOIO fica situada, como este equipamento pode acolher, acompanhar e referenciar 

as demais políticas públicas tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Tal atividade 

mostrou-se importante para estimular a autonomia e independência dos próprios usuários em 

buscar nos equipamentos da Rede Socioassistencial acompanhamento e possíveis 

encaminhamentos.  

Data: 24/10 

Atividade Realizada: Ação Integrada Programa Atitude e Rede Socioassistencial 

Objetivo: Apresentação dos serviços, programas e ações da Rede Socioassistencial do 

município.  

Ferramenta metodológica: Ação Integrada (inclusão dos usuários nas atividades na Ação) 

Avaliação: Os usuários acharam de suma importância a presença dos mesmos nesta 

atividade, pois puderam apresentar a comunidade seus trabalhos e ensinar aos participantes 

da Ação como confeccionar origamis e demais artigos de artesanato. Foi um momento 

importante já os mesmos puderam sair da posição de usuários e passaram a ser profissionais 

com o papel de orientar e ajudar outros a desenvolver suas habilidades. 

Data: 28/10 

Atividade Realizada: Roda de conversa sobre motivação 

Objetivo: Estimular a reflexão dos usuários de como o que tem ao seu redor pode lhe motivar 

e lhe estimular a autovalorização e potencialização de sua autoestima. 

Ferramenta metodológica: Roda de conversa 

Avaliação: Os usuários tiveram em suas mãos a possibilidade de dizer como os estímulos ao 

seu redor, como família, o trabalho, CRAS/CREAS/CAPS AD, e o Programa ATITUDE, por 

exemplo, podem lhe dar suporte ao aumento de sua autoestima, de sua autovalorização. Foi-

se feita uma reflexão muito interessante sobre como estes podem valorizar tais estímulos e 

aproveitar cada vez mais estas oportunidades/possibilidades em seu processo de cuidado. 

 

 

 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Grupo Exercendo a Cidadania 

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

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

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

o contexto atual em que estão inseridos. 

Data: 07/10 

Atividade realizada: Roda de diálogo sobre retirada de documentação. 

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

de maneira clara explicando a necessidade de se possuir a documentação completa. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Atividade positiva, tendo em vista que trouxe a discussão sobre a retirada de 

documentos, que a maioria não possui, muitos por nunca terem sequer tirado a 1ª via. 

Data: 13/10 

Atividade realizada: Exibição do filme “Pra sempre Alice”. 

Objetivo: Trazer a reflexão sobre a efemeridade da vida, e tudo que a droga tira e eles não 

percebem. Como o trabalho, a família, e os amigos. 

Ferramentas Metodológicas: Pen drive e Tv. 

Avaliação: Atividade positiva, já que os mesmos discutiram muito sobre o tempo que já 

perderam com o uso da droga, e como deixaram sua cidadania do lado. 

Data: 21/10 

Atividade realizada: Roda de conversa sobre projetos e metas 

Objetivo: Fazer com que os usuários expusessem suas metas e objetivos dentro do 

programa, e o que eles estão fazendo para que os objetivos fossem alcançados. Estimulando 

o comprometimento de cada um com seu PIA. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa 

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

entendido o papel deles nesse local em que eles se encontram. 

Data: 28/10 

Atividade realizada: Roda de conversa sobre mercado de trabalho. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Objetivo: Estimular os usuários sobre a importância de se inserir no mercado de trabalho 

mesmo que seja de maneira informal, tendo em vista que eles necessitam de uma renda pra 

suprir suas necessidades básicas quando não estão no Apoio. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Atividade positiva, que tocou muito com a emoção dos usuários que refletiram 

sobre a efemeridade da vida. 

 

Grupo Família 

Facilitadores: Márion Fraz e Rayana Alves (Técnicas Sociais em Psicologia), Viviane 

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

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

familiares dos usuários acompanhados pelo Programa Atitude. 

Data: 08/10 

Atividade Realizada: Debate com a temática “Família base ou ponte? ” 

Objetivo: Dialogar sobre o que a família representa na vida de cada um. 

Ferramenta Metodológica: Cadeiras e Roda de diálogo.  

Avaliação: Grupo com a participação apenas dos usuários. O momento foi permeado por 

muitas angustias e anseios, tendo em vista que a temática família e bastante frágil na vida 

dos usuários. Grupo bastante construtivo. 

Data: 22/10 

Atividade Realizada: Roda de diálogo sobre o conceito de família 

Objetivo: Refletir sobre o conceito os diversos conceitos de família. 

Ferramenta Metodológica: Rode diálogo, cadeiras. 

Avaliação: Considerando que o conceito de família pode ser muito mais abrangente que 

aquele grupo social no qual nascemos ou fomos criados, mas que a vinculação emocional 

que construímos em nossa caminhada é tão legítima quanto, a reflexão teve uma boa adesão 

dos usuários presentes, se reconhecendo na relação citada. No momento não tínhamos 

nenhum familiar presente. 

 

 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO APOIO 
 

6.1 Família  

Trazer as famílias ao processo de cuidado juntamente aos usuários acompanhados pelo 

Programa é um esforço que fazemos mês a mês. Neste sentido, continuamos realizando 

trabalho de sensibilização e conscientização com as famílias tentando, através de contato 

telefônico convidar as famílias a estarem mais próximas dos usuários, responsabilizando-as 

quanto a importância neste processo de cuidado e reorganização, estimulando sempre uma 

reflexão acerca da importância do papel da família. 

Em outubro tivemos a oportunidade de realizar atendimentos aos familiares de usuários do 

programa, com vínculos fragilizados, porém, minimamente mantidos. Nas escutas 

percebemos que o desgaste emocional é sempre latente, devido o histórico de transgressões 

e violências sofridas e causadas pelo parente e que de forma geral, as famílias se encontram 

em estado de vulnerabilidade social, sendo, por vezes, usuárias de algum serviço da rede do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

Percebemos, ainda, que muitos usuários já não têm uma rede de referência familiar e alguns 

não tem interesse de manter qualquer vínculo parentesco. Nesses casos, eles, geralmente, 

colocam como exceção a relação com os filhos (caso haja algum). 

 

6.2. Saúde  

No decorrente do mês foram realizadas atividades multidisciplinares, contanto com suporte 

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

Oficinas realizadas Quantitativo mensal – 50hs  

Oficina Recreativa de  xadrez  03 - 12hs  

Oficina de Culinária 05 - 20hs  

 Oficina de Alfabetização e Letramento 04 – 16hs 

Oficina Multicultural  01 – 04hs  

Oficina Movimente-se  04 – 16hs  

Total - (Meta 50hs)  17- 68hs  

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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temperatura, administração de medicação, atendimento e acolhimento aos usuários buscando 

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

Foram realizados diversos encaminhamentos nos mais variados níveis de complexidade da 

Rede SUS, como: atendimentos emergenciais consulta com especialistas (Clínico Geral, 

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

Pneumologista, Urologista, Mastologista, Geriatria, Cirurgião Geral, Raios-X, Ginecologista e 

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

ambulatoriais (Hemograma, Sífilis, HIV, Hepatite B, Sumário de urina, entre outros) bem 

como, Hospital Mendo Sampaio, CAPS-AD, PSF Rosário, PSF Vila Roca, PSF São Francisco 

II, PSF Charneca II, Hospital Dom Helder, UPA COHAB, Posto Medico Manoel Gomes, 

Maternidade de Padre Geraldo Leite Bastos, PSF Vila Roca, Policlínica Vicente Mendes 

Saúde da Mulher, Hospital São Luiz (Surubim). 

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

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

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

saúde, sob a ótica dos prejuízos atrelados ao uso intenso de spa’s. A Técnica de Qualidade 

de Vida participou da Reunião da Câmera Técnica, teve como pauta as dificuldades na Saúde 

“Mental e Hospital. ” A TQV consegue realizar todos os encaminhamentos para rede de 

Saúde. 

 

6.3. Inserção sócia produtiva 

Compreendendo o contexto em que se inserem os usuários do Programa, buscamos 

fortalecer suas dinâmicas sócio-produtivas, uma vez que, em sua maioria, o Plano Individual 

de Atendimento (PIA) faz menção ao aluguel de uma casa ou inserção no mercado de 

trabalho formal. 

Nesse sentido, pactuamos dias para o desenvolvimento de atividades dentro das 

potencialidades de cada usuário. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Os usuários também relatam da resistência que há em relação a inserção ao mercado de 

trabalho formal, por fazerem uso de SPA’s e terem acessado algum programa como o 

Atitude, ou mesmo o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo um agravante, ainda 

maior, o usuário ser egresso do sistema penitenciário, o que reflete que no contexto em que 

atuamos ainda há muitos e grandes entraves na busca da reinclusão desse indivíduo na 

dinâmica social de nossas cidades. 

Ao longo do mês, foi-se trabalhado com os usuários buscarem oportunidades de emprego, 

tanto no nível formal quanto informal. Como resultado, vários dos usuários conseguiram gerar 

renda através de trabalhos autônomos de vendedores de água mineral nos coletivos e nos 

sinais do Cabo, das produções próprias artesanais, corte de cabelo, frete de carga e 

descarga de mercadorias no Mercado Público do Cabo e como auxiliar de estacionamento 

(flanelinha).  

 

6.4. Cultura, esporte e lazer. 

Trabalhamos este eixo com todo o suporte do Creas da Villa Roca onde conseguimos realizar 

treinos e jogos de queimados e atividades recreativas.  

 

6.5. Educação  

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

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

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

com vista a melhores oportunidades de trabalho. 

Buscamos a utilização dos serviços do Centro da Juventude, no Recife, para cursos 

profissionalizantes, mas fomos informadas de que houve uma diminuição das vagas 

consideravelmente, sendo necessária a elaboração de uma fila de espera para a realização 

de encaminhamentos. 

 

6.6. Assistência Social  

No âmbito do trabalho em Rede, continuamos no processo de articulação das Políticas 

Públicas para potencializar a garantia dos atendimentos aos usuários acolhidos e 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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acompanhados pelo Programa. Assim sendo, no decorrer do mês, realizamos 

encaminhamentos ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), no intuito de fazer 

com que a Rede de Assistência possa ser acessada pelos usuários acompanhados pelo 

Programa e que estes possam também ser assistidos por esta Rede.  

Da mesma forma, ao Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) no 

intuito das demandas referentes às documentações dos usuários e possíveis 

encaminhamentos aos mesmos, conforme avaliados pela equipe técnica do referido 

equipamento. 

Para a emissão de documentação tivemos que depender de ações desenvolvidas pelo 

Atitude nas Ruas, ou outros serviços, uma vez que o município do Cabo tem uma grande 

fragilidade na oferta desses serviços, ou até mesmo inexistentes. 

 

 

7. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 
 

Relatório Qualitativo – Atitude nas Ruas 
 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 
 
 

1. Atendimento individual 

No mês de referência, o Atitude nas Ruas (ANR) atuou no contexto dos usuários de SPA’s 

(Substâncias Psicoativas) e em localidades de vulnerabilidade e risco social possibilitando o 

acompanhamento destes usuários/famílias, nas visitas domiciliares (atendimento as famílias), 

nos territórios, na intensificação de estratégias de sensibilização, na busca de garantias de 

direitos e intervindo diretamente com indivíduos e famílias que convivem em condições de 

vida afetadas pela violência e com os direitos de cidadania indeferidos.  

Realizamos ações de busca ativa aos usuários/as que se encontram afastados/as do serviço 

há tempos, ou por afastamento temporário. O Atitude nas Ruas também buscou aferir a 

conjuntura de vulnerabilidade e direitos violados, assim como as condições de vida e história 

desses usuários na perspectiva de acolher as suas demandas. Nesse contexto, foi possível 

realizar alguns encaminhamentos destes para o Centro de Acolhimento e Apoio, objetivando 
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a reconstrução do PIA (Plano Individual de Atendimento), e transferências urgentes para o 

Programa em outros municípios, haja vista o grau de risco à vida desses sujeitos.  

Ainda, demos continuidade ao fortalecimento do Projeto de Vida dos usuários no território 

realizando as articulações com a rede socioassistencial do Município (saúde e assistência), 

sobretudo no que tange aos usuários que possuem elevados indicadores de vulnerabilidades 

e riscos sociais.  

 

2. Abordagem nas ruas 

Realizou diversas abordagens nos locais de rotina e intensificou o trabalho nas localidades 

mapeadas anteriormente e que apresentam índices significativos de usuários e tráfico de 

drogas (Gaibú, Centro do Cabo, Garapú, Pontezinha e Ponte dos Carvalhos). Demos 

continuidade nas abordagens realizadas no Centro do Cabo (área comercial e entornos), 

assim como nas praças, bares e pontos propícios ao uso de drogas nos locais supracitados. 

Nestes, realizamos entregas de insumos (preservativos masculinos), rodas de diálogo, 

sensibilização e orientação quanto a Redução de Danos e a divulgação do Programa.  

No período, as abordagens foram intensificadas para a divulgação de ações a serem 

realizadas nas praias e adjacências, onde culminou com uma ação integrada na localidade. 

Realizou-se também ação de abordagem e panfletagem na Ação de Impacto, ocorrida no 

bairro de Gaibu.  

   Diante do exposto, podemos afirmar que as ações de abordagens são determinantes para a 

exposição e visibilidade do Programa, para o fortalecimento dos vínculos com os usuários 

acolhidos no território, na ampliação da relação do Programa com a população in loco, e com 

os demais sujeitos multiplicadores de informações.  

 

3. Mapeamento do território 

No mês atual realizamos mapeamento na Cidade Garapu e entornos, Praia de Pedra de 

Xaréu e Itapuama, na perspectiva de conhecer mais de perto a dinâmica da localidade, os 

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

ações no bairro. Também, mapeamos a Comunidade Quilombola conhecida como ``Onze 
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Negras´´, onde buscamos levantar dados sobre o possível envolvimento de membros da 

comunidade com o uso de Crack, já que tínhamos o indicativo que possivelmente havia essa 

demanda no local. 

O mapeamento se faz necessário para que possamos realizar um serviço mais qualificado e 

eficiente, à medida que o conhecimento prévio dos locais se torna um imperativo para a 

realização das nossas ações nos territórios. Este é aqui entendido como produto de uma rede 

de atores sociais e se caracteriza a partir de um espaço geográfico, uma ou mais linguagens, 

processos organizativos, funções sociais, conflitos e suas soluções, interesses, cultura etc. 

 

4. Articulação com a rede 

Foi efetuado articulação com a rede formal e informal do município, tendo em vista o 

planejamento da ação de impacto. Foram realizadas reuniões setoriais com a Secretaria de 

Programas Sociais, PSF de Gaibu, CRAS, CREAS, ASSESUAS, Novo Sentido, CAPS AD, 

Gestora e professoras da rede de Educação do Município, bem como com os atores sociais 

informais, a exemplo da Associação de moradores de Gaibu, Centro de Assistência e 

Desenvolvimento Integral (CADI), Anjos da Alegria, Associação de Capoeira Arte e 

Recreação Berimbau de Ouro (ACARBO), Projeto Fábrica, TRADE. Em seguida realizamos 

reuniões sistemáticas ampliadas com todos os serviços, objetivando o planejamento e 

construção da ação.  

Conseguimos ainda, a divulgação da ação de Impacto na rádio Calhetas FM Cabo, onde foi 

possível explanar o objetivo da ação, bem como os serviços e atividades ofertados pela rede. 

Para além disso, foi realizada uma ação de prevenção na praça de Gaibu chamada de “ Luz 

nas Praças”, em parceria com a rede informal do território: ACARBO, Ação Social Anjos da 

Alegria, CADI (Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral). Desenvolvemos roda de 

capoeira, percussão (tendo os usuários do Atitude como os percussionistas), violão e pinturas 

faciais com crianças. 

Essas ações têm proporcionado parceria com a rede, fortalecendo a efetivação do trabalho, 

além de oportunizar o fortalecimento dos atores sociais enquanto protagonistas do 

desenvolvimento da política sobre drogas.  
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5. Palestras/seminários 

Foram realizadas quatro palestras na ação de Impacto com a temática sobre drogas, 

prevenção e redução de danos. O resultado foi positivo, uma vez que proporcionou o 

conhecimento sobre as diversas drogas e suas principais consequências no organismo, no 

âmbito psicológico, social e familiar, além de possibilitar uma reflexão sobre os riscos sociais 

relacionados ao uso de drogas.  

 

6. Oficinas educativas 

Na ação de impacto foi possível promover oficina de percussão, artesanato, origami, desenho 

e redução de danos, tendo os usuários enquanto protagonistas de algumas atividades 

ofertadas. Foi possível possibilitar aos usuários um “outro lugar” perante sua realidade e, ao 

mesmo tempo, propiciar a comunidade um atrativo que pode gerar uma fonte de renda, além 

de objetivar a divulgação do programa através dos trabalhos realizados pelos usuários, e 

profissionais do serviço. 

 

7. Ações Integradas de Impacto 

A ação de impacto “Promovendo a Cidadania” foi realizada no dia 24 de Outubro, na Escola 

Municipal Maria Tamar Leite da Fonseca (Escola Modelo - Gaibu). Foi definido o referido 

bairro devido à característica que o mesmo apresenta de alto índice de CVLI (Crime Violento 

Letal Intencional), além de ser identificada neste território, a dificuldade de acesso aos 

serviços pela população vulnerável. A ação fez parte do projeto piloto desenvolvido pela 

Secretaria Executiva de políticas sobre drogas – SEPOD, com iniciativa da Superintendência 

de Prevenção as Drogas. A ação teve como proposta disponibilizar cada vez mais no 

território, espaços de proteção visando à prevenção social a partir do desenvolvimento de 

habilidades sociais e emocionais, fortalecendo os equipamentos e aproximando os atores 

sociais do município. Os Serviços oferecidos, para além das oficinas ofertadas pelo Programa 

Atitude foram: Medição de Glicose; Citologia (prevenção ginecológica); Teste rápido HIV/ 

Sífilis; Aplicação de flúor; Prevenção de Câncer de boca; Oficina lúdica de prevenção as 

drogas (crianças); Roda de conversa: Dialogando com as famílias sobre Drogas; 
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Apresentação da Peça “ 7 Cracks e suas Histórias”; dança Afro; maracatu; capoeira; pintura 

faciais com crianças; cadastro e orientações quanto aos serviços e benefícios ofertados pelo 

CRAS, CREAS, Bolsa Família, Novo Sentido, ACESSUAS, Conselho Tutelar; emissão do 

cartão do SUS, 1ª via do RG; Fisioterapia laboral; dentre outros. 

 

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 

04/10 
Colegiado de 

Gestão 
Secretaria  

SEPAD 

Coordenações 
Técnicas, 

Supervisões 
Técnicas e 
Secretaria. 

Pesquisa de Mestrado; 
Relação interpessoal 

equipe/Ouvidoria; 
Registros nas 

pastas/Evoluções/Qualidade 
do registro; 

Capacitações nos serviços 
sobre “Gênero” e “Redução 

de Danos”. 

Repasse das informações 
sobre a pesquisa da 

mestranda Mércia, que será 
realizada apenas no núcleo 

Recife; 
 

Foi discutido que a equipe 
precisa utilizar o espaço da 

reunião técnica como espaço 
legítimo para diluir as 

angústias e insatisfações; 
 

Os registros nas pastas 
precisam ser frequentes e de 
qualidade.  Caso contrário o 

efeito prejudica o usuário que 
irá acessar o serviço por 

outros profissionais que não 
o mesmo; 

 
A secretaria viabilizará 
capacitações para os 

profissionais e usuários sobre 
as temáticas “gênero” e 

“Redução de Danos”. Datas a 
definir. 

18/10 
Colegiado de 

Gestão  
SEPAD 

Coordenações 
Técnicas, 

Coordenações 
de referência, 
Malu Freire e 

Representantes 
do SECOD. 

Apresentação do 
funcionamento do SECOD; 

 
Fluxo junto ao SECOD; 

 
 

Para serem atendidos no 
SECOD, os usuários 

precisam ser munícipes de 
Recife; 

 
Apresentação dos 

dispositivos do SECOD; 
 

Será marcada reunião entre o 
núcleo Recife e a SECOD. 

   

19/10 
Fórum de 

Saúde Mental  
FACHUCA 

Coordenações, 
supervisões, 

Discussão sobre datas e 
possibilidades de ações nas 
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representantes 
da educação do 

município e 
representantes 
da secretaria de 
políticas sobre 

drogas e da 
assistência.  

escolas do município, com o 
propósito de trabalhar a 

temática “Drogas”. 

Ficou acertado um novo 
momento para a elaboração 
do que será apresentado nas 

escolas 
 
 

 
 
 
.  
 

25/09 
Câmara de 

Enfrentamento 
ao Crack 

Vice 
Governadoria  

Rebeca Benevides 
– SEPOD 
Léa Lima lins – 
SES/GASAM 
Rafael Ferreira 
Rúbia Patú – 
SEPOD 
Vivian Mota – 
SEPOD 
Fátima Guimarães 
– SEART 
Grace Novaes – 
SEART 
Karoline Pereira – 
SEPOD 
Antonia Silva – 
SEPOD 
Aline Souto – 
SECMULHER 
Fátima Lindoso – 
SEPOD 
Suelen Lopes – 
SEPOD 
Maria do 
Livramento – 
SEPOD 
Jacqueline Santos 
– SEPOD 
Priscila Carvalho – 
SEPOD 
Gislane Amaorim 
– SEPOD 
Raíza Simas – 
SEPOD 
Antonio de Paúda 
– SECOD / PCR 
Geovana Melo – 
SEPOD 
Monalisa Lins 
SEPOD 

Articulação Saúde e 
Assistência Social dos 

Municípios e o Programa 
ATITUDE 

Entrar em contato com as 
Diretorias dos Hospitais para 

agendar reunião de 
alinhamento para 

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 Minueira 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 

14/10 Reunião do Apoio Equipe do atitude nas Planilha  Iremos realizar a checagem das planilhas; 
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Atitude nas 
Ruas  

Cabo  Ruas e Coordenação  Relatório  
Ação integrada  
Ação de 
Grande porte  
Ação de 
pequeno porte  
 

Proposta e construir um único relatório para 
o atitude nas ruas;   
Serão realizadas duas ações uma no mês 
de outubro de grande porte e uma de 
pequeno porte;  

19/10 
Reunião de 

Equipe 
Apoio 
Cabo 

Adriana Maria 

Alessandra Alves 

Ana Marta 

Beltrand Gouveia 

Cícera Moura 

Cleison Cavalcanti 

Edjane  

Jacqueline Oliveira 

Jacqueline Santos 

Juliana Falcão 

Leilane Gomes 

Lemuel Menezes 

Luciene Marluce 

 Maria do Livramento 

Maria Josineide 

Maria Luciana 

Márion Fráz  

Rayana Alves 

Rejane Santos 

Viviane Lima 

Antônio Vigia 

Cícero   

Ação de 

Impacto 24/10  

Instrumentais 

ANR  

Pastas/Prontu

ários  

Planilha 

Pernoite  

Planilha de 

entrada e 

saída dos 

usuários  

Cozinha  

Folhas de 

ponto  

Banheiro da 

sala dos 

técnicos  

Grade de 

Grupo  

Plantão 

noturno  

Carro cedido 

pelo Intensivo  

Assembleia / 

local permitido 

para colocar 

os Colchões. 

Quadros, 

Lençóis, 

travesseiros e 

Toalhas  

Acordo de 

Convivência  

Estudo de 

Ação de Impacto 24/10: Os usuários que 

forem avaliados para participar da ação, 

deverão ser inseridos na pernoite na sexta. 

É imprescindível que os nomes sejam 

repassados para Leilane. 

A coordenação irá verificar a possibilidade 

de conseguir lanches na padaria e a 

participação da percussão de Jaboatão. 

Foi pactuado em reunião técnica que a 

planilha da recepção será alimentada pelo 

educador junto com vigilante, estas deverão 

ter nome completo do usuário, horário de 

chegada e de saída. 

Foi apresentado um novo instrumental para 

alimentação de dados do Atitude nas Ruas, 

este passará a ser alimentado já nesta 

semana. 

Fica pactuado que as revistas das bolsas 

dos usuários na entrada e saída serão feitas 

pelos educadores que estiverem no plantão. 

  

Deliberamos que a cozinha a partir de hoje 

ficará com a grade fechada com cadeado e 

que as cozinheiras terão autonomia para 

pedir que os funcionários saiam da cozinha 

quando estiverem aglomerados pois e algo 

e recorrente.   

Mais uma vez todos os colaboradores foram 

orientados a assinar as folhas de ponto 

diariamente, caso estas não estejam 

assinadas seguiam para o IEDES, fechamos 

o envio destas todo dia 03 de cada mês, 

Jane fará uma limpeza no banheiro da sala 

dos técnicos, este ficará livre para o uso da 

equipe, tudo que estiver lá vai ser jogado no 

lixo. 

As pastas dos usuários serão separadas 

para as gavetas dos seus respectivos 
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Caso (Rodrigo 

Alves, Diego 

Silva)  

 

técnicos, todas as pastas deverão serem 

evoluídas e repassadas para a gaveta da 

TQV que fará a evolução e devolverá para o 

arquivo. 

Foi proposto que os Tr´s pudessem mesclar 

seus turnos, para que ambos possam 

vivenciar as experiências tanto da manhã 

como a tarde. Os mesmos irão se reunir e 

repassar os novos horários para a 

Coordenação. (Temporário) 

A grade de atividades foi atualizada com o 

consentimento de todos os trabalhadores. 

Foi verbalizado que semanalmente 

na Terça e Quinta, o carro do intensivo virá 

ficar a disposição do Apoio, para realizar 

transferências e visitas domiciliares. Ficou 

acordado que Juliana irá construir um 

instrumental para ficar exposto n quadro de 

avisos da sala do ADM/Coordenação. 

A supervisão do ANR ocorrerá sempre às 

Sextas-feiras à Tarde, as equipes não irão 

participar da supervisão dos trabalhadores 

da casa. 

A coordenação realiza uma reflexão com os 

trabalhadores sobre o que estamos fazendo 

nas reuniões técnicas onde o que e 

pactuadas estamos fazendo o oposto o não 

cumprindo o pactuado.  

A equipe do plantão noturno deverá 

repassar o plantão para a equipe da manhã 

com os colchões guardados nos respectivos 

quartos. Horário limite para retirada dos 

colchões é às 6am. 

Durante o dia não será permitido colchões 

fora dos quartos. 

Os trabalhadores deverão trabalhar esta 

determinação nos grupos diariamente. 

A proposta do acordo de convivência será 

rediscutida nas reuniões de supervisão 

durante a semana. 

Estudo de Caso:  

Rodrigo Alves 

Será elaborado um relatório sobre usuário 
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citado acima e enviado para: MP, CRAS, 

CREAS e CAPSad afim de viabilizar uma 

internação involuntária. A Família deverá ser 

acionada para participar da construção 

deste documento. 

Diego Silva 

Após ameaça de morte o educador Jeferson 

tentar entra no equipamento quebrando o 

portão. Ele estará afastado dura 60 dias 

sendo acompanhado pelo atitude nas ruas.  

 

 

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

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 01 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 02 

REUNIÃO INTERSETORIAL 00 

ESTUDO DE CASO 56 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 00 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 00 

TOTAL 59 

 

 

 

 

10. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / PERNOITES: 
 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

Acolhimento dia (Total de atendimentos no mês) 900 atend. Mês 793 

Acolhimento Noturno (Pernoites no Mês) 450 atend. Mês (15 por noite)                       413 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

COLEGIADO 02 04 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 02 
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11. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO APOIO 
 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 
 

SEXO 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

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

60 EM 
DIANTE 

N.I. 

M 00 01  18 06 00 00 00 25 

F 00 11 25 22 15 00 00 73 

 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

TOTAL DE PESSOAS QUE 
PERNOITARAM 

TOTAL DE USUÁRIOS ATENDIDOS 
(Atendimentos individuais) 

TOTAL DE NOVOS USUÁRIOS NO 
PROGRAMA 

(Usuários que aderiram ao programa 
no mês corrente) 

414 796 06 

 

POPULAÇÃO DE RUA  

FEMININO MASCULINO TOTAL 

                            15 62                              77 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

01 03 04 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

02 00 02 

 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 
 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL IDENTIDADE DE GÊNERO TOTAL 

Heterossexual Homossexual Bissexual Não informado 
97 

Travesti Transexual 
00 

85 12 00 00 00 00 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 
 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA BRANCA PARDA AMARELA INDÍGENA  
98 23 12 62 01 00 
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TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 75 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 02 

½ SALÁRIO MÍNIMO 06 

01 SALÁRIO MÍNIMO 07 

02 SALÁRIOS MÍNIMOS 03 

03 SALÁRIOS MÍNIMOS 01 

ACIMA DE 03 SALÁRIOS MÍNIMOS 01 

NÃO INFORMADO 03 

TOTAL 98 

 

 

TABELA VI – ATENDIMENTOS REALIZADOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇÕES TOTAL 

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

06 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL À FAMÍLIA 35 

VISITA DOMICILIAR 00 

ASSEMBLÉIA 02 

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

OUTROS/QUAIS? 00 

TOTAL GERAL 43 

 
 
 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 07 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 02 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 04 

TOTAL 13 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL                         268 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO                         545  

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA                          95 

TOTAL                         908 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

OFICINAS 50hs 68hs 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 35 

GRUPO FAMÍLIA 04 02 
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TABELA VII SUBSTANCIA PSICOATIVA  
 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 79 

ÁLCOOL 12 

MACONHA 04 

COCAÍNA 02 

SOLVENTE 01 

TOTAL GERAL 98 

 

 

TABELA VIII ORENGEM DAS DEMANDAS  
 

TIPO Total 

ESPONTÂNEA 40 

ATITUDE NAS RUAS 15 

REDE SUAS 14 

REDE SUS 03 

SEGURANÇA PÚBLICA 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 01 

MÍDIA 00 

OUTRO USUÁRIO 19 

OUTRA ORIGEM (QUAIS?) 05 

0800 (OUVIDORIA) 00 

Total Geral 98 

 

TABELA IX – ORIGEM DAS DEMANDAS DE ACORDO COM AS ARÉAS INTEGRADAS 
DE SUGURANÇA – AIS 
 

ÁREAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA QUANTIDADE 

AIS 01 08 

AIS 02 01 

AIS 03 02 

AIS 04 00 

AIS 05 00 

AIS 06 11 

AIS 07 00 

AIS 08 00 

            AIS 09 00 

AIS 10 73 

AIS 11 00 

AIS 12 00 

AIS 13 00 

AIS 14 03 

TOTAL GERAL 98 
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TABELA XI - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 00 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 00 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO 00 

RELAÇÃO SEXUAL 00 

USO DE DROGAS 01 

CONCLUSÃO DO PIA                00 

OUTROS 00 

TOTAL 01 

 

 

TABELA X – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 51 

NÃO 42 

NÃO INFORMADO 05 

TOTAL GERAL 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA XII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 
 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 07 

CREAS 04 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA POPULAÇÃO DE RUA 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 08 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 03 

CENTRO POP 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

CENTRO DA JUVENTUDE 00 

OUTROS? 00 

TOTAL 20 

 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 16 

NÃO 21 

NÃO INFORMADO 61 

TOTAL GERAL 98 

DÍVIDAS COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 52 

NÃO 46 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 98 
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REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS 07 

CTA 20 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 28 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 00 

POLICLÍNICA 03 

HOSPITAL GERAL 03 

UPA                         05 

OUTROS? 03 

TOTAL 69 

 

DEMAIS POLÍTICASSETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 00 

INSS 00 

AGÊNCIA DO TRABALHO 00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

ONG 00 

OUTROS? 00 

TOTAL: 00 

 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS 

INCLUSÕES 
QUANT. 
TOTAL 

EDUCAÇÃO FORMAL 00 00 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 00 

TRABALHO FORMAL 00 00 

TRABALHO INFORMAL 00 32 

OUTROS? 00 00 

TOTAL: 00 32 

 

 

12. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS  
 

AÇÕES  
META MÍNIMA  METAS 

EXECULTADAS  

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 100 120 

ABORDAGEM NAS RUAS (PESSOAS) 600 1618 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 02 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 35 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 09 04 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 09 04 
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DEMAIS POLÍTICASSETORIAIS QUANT. 

BUSCA ATIVA 08 

VISITA DOMICILIAR 11 

ABORDAGEM DE RUA                  28 

REUNIÕES 19 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 40 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 02 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 12 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 07 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 81 

OUTRAS AÇÕES 27 

AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO REALIZADAS 01 

TOTAL:  

 

 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Destacamos no mês a ação de impacto “Promovendo a Cidadania” no dia 24 de Outubro, na 

Escola Municipal Maria Tamar Leite da Fonseca (Escola Modelo - Gaibu). No qual a ação 

como positiva uma vez que proporcionou a divulgação e visibilidade do Programa, além de 

integrar os principais atores na realização de intervenções e ações preventivas e de inclusão 

social permanentes no território, garantindo a divulgação dos programas sociais, saúde e 

rede informal. Facilitamos o acesso da população às políticas públicas e promovemos a 

geração de renda através de oficinas e venda de produtos.  

Apesar de feriados locais conseguimos atingir as metas estabelecida pelo programa no que 

refere ao Atitude nas Ruas.  

 

Jacqueline Oliveira 
Coordenação técnica 

 

 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 
Diretor Presidente 
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14. QUADRO DE Cis. MÊS E ANO (Acompanhamento) 
 
 
ITEM  Nª DA CI  DATA  DESTINATÁRIO  ASSUNTO SITUAÇÃO 

      

Não houve solicitações no referido mês. 

 

15. ANEXOS 

 

 

Grupo qualidade de Vida: 
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Oficina Recreativa de Xadrez:  
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Oficina de Letramento: 
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Grupo Autoestima: 
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Atitude nas Ruas (articulação com a rede): 

 

 

 

Atitude nas Ruas (ação de divulgação): 
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Atitude nas Ruas (abordagem): 
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Atitude nas Ruas (Ação de Impacto  “Luz nas Praças”): 
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Atitude nas Ruas (Ação Integrada “Promovendo a Cidadania”): 
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CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO – NÚCLEO: CABO 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 a ofertar visibilidade ao 

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

serviço ofertado.  

2.CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

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

Agostinho/PE. 

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

E-mail da instituição: intensivocabo@gmail.com 

Executora: Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES 

 

3.EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Suelen Lopes 

APOIO ADMINISTRATIVO Jailson da Silva Filho 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Welumma Francilyne 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Mamedes Gonçalves da Silva 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Janair Araújo De Santana 

TÉCNICO EM QUALIDADE DE VIDA Maria do Livramento Da Silva Irmã 

CUIDADORES Jeyse Santos de Barros Correia 

CUIDADORES Kátia Carnaúba de Souza 

EDUCADOR SOCIAL Maria Joselita Pereira Barreto 

EDUCADOR SOCIAL Ranielle Patrícia Cabral Santana 

EDUCADOR SOCIAL Cristina Maria da Silva 

EDUCADOR SOCIAL Marcia Maria da Silva 

AUXILIAR DE COZINHA Marilene Maria Da Silva 

AUXILIAR DE COZINHA Maria Ercílica Da Silva 

SERVIÇOS GERAIS Edvaldo Francisco de Oliveira 

MOTORISTA Simone Fernanda Da Silva Barbosa 

MOTORISTA Valdeci José da Silva 

VIGIA Valdemir Aureliano da Silva 

VIGIA Marcos Kennedy Nascimento 

VIGIA Josevaldo Pedro dos Santos 

VIGIA Aílton Galdino Da Silva 
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4. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 
 

FUNÇÃO NOME 

ASSISTENTE SOCIAL Mirts Lopes Vasconcelos 

MOTORISTA Jandilson Florentino de Souza 

 

 

5.PROGRAMA DE ATIVIDADES 
 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar 

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

Bom dia 
Welumma 

Bom dia 
Livramento 

Bom dia 
Mamedes 

Bom dia 
Educador 

Plantonista 

Bom dia 
Educador 

Plantonista 

Livre Livre 

 
 

LIVRE 
 

 
Grupo 

Bem-Estar 
Livramento 

CINE 
INTENSIVO 

Grupo 
“Sobre drogas” 

Welumma 

 

Reunião de 
Supervisão 

CINE 
INTENSIVO 

 
LIVRE 

 
 

LIVRE 
 Assembléia 

(Quinzenal) 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

Livre Livre Livre Livre Livre Livre Livre 

Grupo  
Janair 

 
Reunião de 
Supervisão 

 
 
 

Reunião 
Técnica 

 

Encontro de 
UR’s 

 Grupo 
Família 

Percussão 

Grupo 
Conheça-se 
Mamedes 

Visita família 
Visita família 

 

LIVRE LIVRE 
Oficina do 

Cuidar 
Cuidador 

Encontro de 
Quinta 

Educador 

 
LIVRE 

 
LIVRE LIVRE 
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GRUPO BOM DIA 

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

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

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

espaço e da manutenção deste.                  

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 03/10/2016 

Atividade Realizada: A mensagem foi com a música cidadão de Zé Ramalho, para os 

usuários refletirem sobre sua organização dentro do Intensivo Cabo, É uma música que 

aborda o preconceito e a discriminação que os nordestinos sofrem nas grandes cidades e faz 

referência a alguns problemas sociais, tais como moradia, educação e trabalho.   

Objetivo: Incentivar os usuários a exercer sua cidadania com dignidade. 

Ferramentas Metodológicas: Vídeo da música, pendrive, TV. 

Avaliação: Os usuários gostaram da mensagem transmitida pela música.  

Data: 07/10/2016 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade Realizada: Momento de reflexão diante da uma música - Mar azul de Tim Maia. 

 Objetivo: Trazer para os usuários a importância do falar diante das suas vivências, mas que 

tenham em mente o meio adequado de como se expressar.  

Ferramentas Metodológicas: Tv e pendrive.  

Avaliação: Foi visto a importância da fala do usuário no seu dia-a-dia, é um conteúdo 

bastante rico, porém foi passado para os mesmo que quando vamos expor algo que 

queremos falar temos que saber nos colocar. 

Facilitadora: Márcia 

Data: 10/10/2016 

Atividade Realizada: Informes sobre a limpeza 

Objetivo: Tomar consciência do espaço que vive refletindo em sua problemáticas de modo a 

perceber as mudanças que se faz necessárias para um bom convívio entre eles. 

Ferramenta Metodológica: É um instrumental da higiene e limpeza dos quartos. 
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Avaliação: Bastante polêmica, pois nem todos se adaptam com facilidade a esse assunto. 

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 13/10/2016 

Atividade Realizada: A Música “É preciso saber viver” com Titãs, descreve que muitas 

pessoas não estão sabendo viver e desfrutar dos pequenos prazeres que a vida pode nos 

proporcionar. Isso ocorre porque em muitas ocasiões as pessoas estão ocupadas demais 

correndo atrás de ilusões que não deixam sentir e viver esses pequenos prazeres. 

Objetivo: Motivar nos usuários a importância de viver com qualidade responsabilidade e 

segurança. 

Ferramentas Metodológicas: Pendrive, TV, vídeo com a música  

Avaliação: Os usuários reagiram de forma positiva à mensagem passada pela música.                                                           

Data: 14/10/2016 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade Realizada: Música de Legião Urbana – “Mais uma vez”. 

Objetivo: Refletir através da música o desejo de nunca desistir dos nossos objetivos 

Ferramentas Metodológicas: Tv e pendrive 

Avaliação: Como os usuários já têm uma vivência de dificuldades e perdas, buscamos o 

compartilhamento do não desistir diante das fragilidades. 

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 17/10/2016 

Atividade Realizada: A música “Tocando em frente” com Almir Sater. A obra é admirada por 

mostrar, de uma forma bem simples, como a vida pode ser simples. É a forma como um 

caipira leva a vida, do jeito que todos deveriam levar, conhecendo a marcha e tocando em 

frente.  

Objetivo: Estimular nos usuários o desejo de viver com simplicidade.  

Ferramentas Metodológicas: Pendrive, TV, vídeo com a música.   

Avaliação: Os usuários gostaram da mensagem passada pela música.                                                           

Data: 19/10/16 

Facilitador: Mamedes Gonçalves  
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Atividade Realizada: Apresentação da musica “Só os loucos sabem” da banda Charlie 

Brown Jr. e breve reflexão sobre as escolhas da vida. 

Objetivo: Utilizar a música para uma ferramenta de leve reflexão sobre a “loucura”, não em 

sentido patológico, mas genérico. Discutindo sobre escolhas e responsabilidades e renovação 

de vida.  

Ferramentas Metodológicas: Música: “Só os loucos sabem” e breve reflexão em roda de 

conversa.  

Avaliação: Na ocasião os usuários mantiveram-se acolhedores a proposta da musica que 

fala sobre renovação de vida. Verbalizando um pouco sobre suas próprias experiências e 

comparando com as suas situações atuais.  

Facilitadora: Márcia 

Data: 20/10/2016 

Atividade Realizada: Informes e um leitura de texto feita por um Usuário. 

Objetivo: Conscientizar de que o vínculo familiar não necessariamente se estrige a laços de 

sangue, mas sede carinhos e afeto entre amigos por exemplos. 

Ferramenta metodológica: Um texto “O Valor da Família. ” 

Avaliação: Bastante proveitosa, pois levantou um dialogo sobre diversos tipos de relação 

homo afetivos que a entre este público.  

Data: 21/10/2016 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade Realizada: Melodia de Frejat - Segredos 

 Objetivo: Resgatar as vivências amorosas que os usuários já tiveram, ou até mesmo amores 

familiares, assim valorizando a importância da aproximação com pessoas desejadas. 

Ferramentas Metodológicas: Tv e Pendrive 

Avaliação: É visível o quanto é importante o resgate das vivências com pessoas da qual teve 

grande importância, assim despertando quem sabe assim o desejo de um resgate nessa 

relação. 

Facilitadora: Márcia 

Data: 24/10/2016 
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Atividade Realizada: Saída do espaço com o grupo para o evento na Escola modelo de 

Gaibú. 

Objetivo: Conscientizar os Usuários sobre a importância que esses eventos esternos trás 

para cada um deles. 

Ferramenta Metodológica: Um panfleto explicativo sobre o evento que houve na Escola 

Modelo de Gaibú. 

Avaliação: Os usuários demonstraram o quanto foi importante estarem participando de um 

evento onde através de palestras esclareceram e abriram um entendimento sobre diversas 

questões. 

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 27/10/2016 

Atividade Realizada: Música “Quase sem querer”, Legião Urbana. A música é de extrema 

importância na vida das pessoas. Ela faz parte da cultura, identifica e molda pessoas e 

pensamentos, revoluciona, marca fatos históricos, motiva, dá apoio, enfim, participa da vida 

da humanidade.    

Objetivo: Estimular nos usuários o desejo de fazer mudança de vida. 

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

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

Data: 28/10/2016 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade Realizada: Texto. 

Objetivo: Estimular reflexão acerca das experiências de vida de cada um.  

Ferramentas Metodológicas: Pequena leitura de um texto de Cora Carolina. 

Avaliação: Os usuários já vêm de uma experiência de vida bastante agressiva, diante do que 

trazem, então foi visto o desejo de tais aprendizagens serem usada de uma saudável. 

 

GRUPO SOBRE DROGAS 

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

redução de danos, prevenção de recaídas, entre outras propostas relacionadas à temática. 
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Para isso será necessário a utilização de distintas ferramentas metodológicas, como por 

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

Data: 03/10/2016 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade Realizada: Redução de danos. 

Objetivo: Possibilitar um norte aos usuários quando forem realizar o uso das drogas 

desejadas, adquirindo assim conhecimento do que é uma redução de danos. 

Ferramentas Metodológicas: Vídeo anônimo, com depoimentos explicitando o que se trata 

a ser redução de danos. 

Avaliação: Com a rotatividade de usuários, é visto a quantidades de usuários que não tem o 

entendimento do que seria a redução de danos.  

Data: 10/10/2016  

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade Realizada: Redução de danos com a maconha. 

Objetivo: Conscientizar os usuários a realizar um uso seguro da maconha, que usem de uma 

forma que não venha a prejudicá-lo e nem a sociedade. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Uma certa quantidade de usuário não tem consciência da desorganização que a 

maconha venha a fazer caso realizem um mau uso da droga. 

Data: 17/10/2016 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade Realizada: Troca de ideias. 

Objetivo: Estimular os usuários que tem uma organização tranquila com seu uso e que 

consegue equilibrar juntamente com seu trabalho. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de diálogo. 

Avaliação: Os conteúdos trazidos por eles mesmos é bastante produtivo, pois são vivências 

ricas das quais podem retirar algo diferenciado, levando-os a uma organização bem 

equilibrada. 
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GRUPO: DIREITO E CIDADANIA 

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

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

no efetivo exercício dos direitos civis, políticos e socioeconômicos, bem como na participação 

e contribuição para o bem-estar da sociedade. E entendendo Cidadão, como todo aquele que 

participa, colabora e argumenta sobre as bases do direito, ou seja, é um agente atuante que 

exerce seus direitos e deveres. Ser cidadão implica em não se deixar oprimir nem subjugar, 

mas enfrentar o desafio para defender e exercer seus direitos. 

Facilitadora: Genésia 

OBS: A técnica até o presente momento não entregou o relatório referente ao mês de 

Outubro, vale salientar que a mesma encontra-se afastada por motivo de saúde.  

 

GRUPO: CONHEÇA-SE 

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

através dos mais diversos elementos lúdicos. Visando a ressignificação de pontos 

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

determinados fenômenos afetos surgidos na ocasião. 

Facilitador: Mamedes Gonçalves 

Data: 18/10/2016 

Facilitador: Mamedes Gonçalves 

Atividade Realizada: Breve dinâmica e roda de conversa ao ar livre. 

Objetivo: Estabelecer a apresentação entre TR e usuários. Procurando, no momento, iniciar 

uma necessária relação terapêutica. Na atividade os usuários foram convidados a apresentar-

se, de maneira que verbalizassem uma característica positiva e outra “negativa” (que não 

sabem lidar ou que por algum motivo lhes causa sofrimento). 

Ferramentas Metodológicas: Breve dinâmica Roda de dialogo ao ar livre. 

Avaliação: Alguns poucos usuários tiveram a dificuldade de verbalizar sobre si mesmo. 

Porém, a maioria interagiu bem, estendendo suas falas até questões de sua atualidade 

vivencial, podendo ser pontuadas as questões pelo TR. A experiência mostrou-se bastante 

rica.  
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Data: 25/10/2016 

Facilitador: Mamedes Gonçalves 

Atividade Realizada: Apresentação da animação: “O lenhador e raposa” e roda de dialogo 

ao ar livre. 

Objetivo: Seguir a ideia do grupo anterior, o encontro teve a intenção de discutir sobre a 

posição de inteligência emocional e organização pessoal do sujeito (usuários). A partir da 

reação provocada pela apresentação da animação. 

Ferramentas Metodológicas: Apresentação da animação: “O lenhador e raposa” e Roda de 

dialogo ao ar livre. 

Avaliação: Trazendo a animação para o contexto do intensivo foi possível pontuar sobre 

situações e comportamentos impulsivos previstos na relação usuário/usuário e 

usuário/equipe. Procurando facilitar a resignificação de possíveis motivos que levam a tais 

comportamentos. A avaliação do encontro foi positiva, porém, mostra-se em construção.  

 

GRUPO FAMÍLIA 

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

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

elaborar estratégias para aproximar o usuário de sua família.  

Facilitador (a): Livramento  

Data: 03/10/16 

Atividade Realizada: Foi feito sete perguntas aos participantes do grupo e solicitado que 

escrevessem em um papel. Em seguida, cada um respondeu em voz alta uma pergunta. É 

importante ressaltar que não se tratou de discutir em profundidade, mas principalmente de se 

escutarem reciprocamente.  

Objetivo: Refletir sobre as contribuições de cada membro da família para o cuidado de uns 

com os outros. 

Ferramentas Metodológicas: Realizada a Técnica “Eu e minha Família” e Roda de Dialogo. 

Avaliação: Observamos que os participantes refletiram e falaram que estratégias podem ser 

postas em praticas para que o cuidado ocorresse.  

Data: 31/05/2016 
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Facilitador: Mamedes Gonçalves.  

Atividade Realizada: Roda de conversa. 

Objetivo: Acolher famílias e usuários visando facilitar possíveis dificuldades encontradas na 

relação usuários/familiares. Comunicando sobre o movimento atual de cada usuário de 

maneira que pudessem aprender e trocar e experiências uns com os outros com o decorrer 

do encontro. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa ao ar livre.  

Avaliação: O encontro mostrou-se bastante dialógico. Dentro de suas possibilidades as 

famílias junto com os usuários externalizaram suas angustias, dificuldades além de identificar-

se com as experiências alheias.  

 

GRUPO BEM ESTAR 

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

necessidade dos usuários e do espaço. 

Data: 05/0zzzzzzzZZZZZ  Facilitador/a: Maria do Livramento 

 Data: 04/10/2016 

Objetivo: Esclarecer dúvida sobre o Câncer de Mama e os sintomas, uma vez que, em 

outubro, mês mundial de prevenção ao câncer de mama. 

Atividade Realizada: Apresentado um vídeo com o Dr. Renato Barra explicando e 

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

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

Ferramentas Metodológicas: TV e vídeo (Doutor Renato Barra). 

Avaliação: Observamos que os usuários conseguiram refletir e entender os malefícios do uso 

do cigarro para si e para os que estão ao seu redor que são os usuários passivos.  

Data: 11/10/2016. 

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

orientar enquanto formas de prevenção, uma vez que moram numa área muito quente. 

Atividade Realizada: Exibido um vídeo sobre o Câncer de Pele, e em seguida fizemos uma 

roda de conversa sobre a temática citada acima, onde os usuários puderam além de, se 

colocar, tirar as dúvidas acerca do Câncer de Pele.  
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Ferramentas Metodológicas: Vídeo KLHOwww.youtube.com/watch?v=m7cHSdg (Vídeo 

enviado por Clínica IMEB).  

Avaliação: Observamos que os usuários estavam bem atentos demonstrando interesse pela 

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

conhecimento. 

Data: 18/10/2016. 

Objetivo: Explicar as doenças de Pele causadas por fungos “Dermatite”  

Atividade Realizada: Foi exibido um vídeo sobre as doenças de Pele causadas por fungos e 

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

puderam além de, se colocar, tirar as dúvidas acerca das doenças de pele.  

Ferramentas Metodológicas: Foi exibido um Vídeo com Dr. Carla Bortoloto 

“Dermatologista”. 

Avaliação: Observamos que o tema foi bem aceito pelos usuários que demonstraram 

interesse de saber e conhecer as doenças de Pele causadas por fungos. 

Data: 25/10/2016. 

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

prevenção. 

Atividade Realizada: Roda de conversa. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa. 

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

desconhecimento dos usuários que se mostraram bastante surpresos. 

 

OFICINA TROCANDO IDEIAS 

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

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

usuários. 

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 03/10/2016 

Atividade Realizada: Ilha das Flores é um curta metragem do cineasta Jorge Furtado. O 

documentário retrata a realidade de uma comunidade, faz crítica as desigualdades sociais 
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geradas pelo sistema capitalista e a ausência de políticas públicas para minimizar a pobreza 

da parte da população brasileira. Depois de visto o vídeo foi feito um debate sobre o assunto 

com os usuários.   

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

Ferramentas Metodológicas: pendrive, TV, vídeo. 

Avaliação: os usuários participaram alguns dando sua opinião do filme.  

Facilitadora: Maria Joselita 

Facilitadora: Márcia 

Data: 10/10/2016 

Atividade Realizada: Treino motivacional na praia 

Objetivo: Desenvolver o objetivo de equipe e competição consciente. 

Ferramentas metodológicas: Bola e banho de mar. 

Avaliação: Inspirou a união confiança entre eles promovendo uma descontração em equipe. 

Data: 13/10/2016 

Atividade Realizada: Os usuários estão treinando para participar do primeiro torneio do 

Programa Atitude. 

Objetivo: Estimular a prática do esporte. 

Ferramentas Metodológicas: Bola, água potável, copo descartável. 

Avaliação: Todos gostaram de participar dessa atividade.    

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 17/10/2016 

Atividade Realizada: Mensagem de Superação, O vídeo passa uma mensagem motivacional 

muito boa. Uma grande lição aos usuários de nunca desistir, mesmo quando encontrar 

dificuldades ser fortes e persistir. Depois de visto o vídeo foi feito um debate sobre o assunto 

com os usuários.    

Objetivo: Motivar os usuários a ter a capacidade de direcionar o esforço para o que 

realmente é importante em sua vida.    

Ferramentas Metodológicas: Pendrive, TV, vídeo. 

Avaliação: Todos consideraram positivo o trabalho realizado. 

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 27/10/2016 
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Atividade Realizada: Os usuários estão treinando para participar do primeiro torneio do 

Programa Atitude. 

Objetivo: Estimular a prática do esporte. 

Ferramentas Metodológicas: Bola, água potável, copo descartável. 

Avaliação: Todos gostaram de participar dessa atividade. 

 

OFICINA ENCONTRO DE QUINTA 

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

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

usuário. 

Data: 06/10 

Facilitadora: Cristina 

Atividade a ser realizada: Feito dinâmica de grupo com a temática Erros cometidos: Uma 

história de avaliação das pequenas coisas da vida. 

Objetivo: Rever o acordo de convivência e sensibilizar os usuários quanto às transgressões 

cometidas no espaço. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa com o acordo de convivência. 

Avaliação: Momento bastante positivo, pois alguns usuários refletiram sobre as pequenas 

transgressões que os ex- usuários cometeram e que “tentarão não repetir o mesmo erro”, 

quase todos os usuários participaram com exceção de Juliana Ramos, Timóteo e Elizabete. 

Data: 20/10/2016 

Facilitadora: Jeyse 

Atividade Realizada: Dinâmica – Quem é você? Foi realizada uma roda de conversa com os 

usuários para que cada um fizesse sua própria auto avaliação. 

Objetivo: Fazer com que cada um parasse de falar do outro e começasse a se auto avaliar. 

Ferramentas Metodológicas: Um álbum de fotografia com um espelho dentro.  

Avaliação: Os usuários participaram do grupo contribuindo para o êxito da dinâmica. 

Data: 27/10/2016 

Facilitadora: Kátia Carnaúba 
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Atividade Realizada: Trabalhada a temática Higiene Pessoa, onde foi realizado um grande 

grupo e na ocasião ouve uma palestra sobre higiene com o corpo e com a mente. Métodos de 

como se fazer uma higiene bucal adequada e ter banhos diariamente, assim evitando 

problemas relacionados com a saúde. 

Objetivo: Estimular nos usuários a prática de higiene.  

Atividades Metodológicas: Foram utilizados textos explicativos e escova de dente para 

demonstração. 

Avaliação: Foi possível tirar dúvidas relacionadas sobre o tema, onde os usuários 

interagiram fazendo alguns questionamentos que lhes foram respondidos.  

 

OFICINA DE CULINÁRIA  

Objetivo Geral: Proporcionar aos usuários um conhecimento na área de culinária, fazendo 

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

profissionalmente através das oficinas. 

Facilitadora: Patrícia Barkokébas 

Data: 07/10/16 

Atividade realizada: Hambúrguer caseiro. 

Objetivo: Proporcionar o conhecimento no preparo de hambúrguer caseiro, seu preparo, e 

maneira de embalar pra poder congelar, custo e valor de venda. 

Ferramentas metodológicas: Leitura da receita do que vai ser preparados, orientação e 

acompanhamento no preparo. Utensílios usados no preparo: ralo de inox, facas, bacia 

plástica, colher plástica, forno, formas de alumínio, sacos para congelamento. Ingredientes 

usados na preparação: carne moída, cebola, caldo de carne, pimenta-do-reino, colorau, alho, 

pimentão, coentro, sal, queijo mussarela. 

Avaliação: A oficina aconteceu de maneira bem tranquila, com uma ótima participação de 

todos os usuários que se dispuseram a participar, todos bem empenhados em aprender, e no 

final todos se reunirão para limpar o local. 

Data: 14/10/16 

Atividade realizada: Pastéis Lolitas. 
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Objetivo: Proporcionar ao usuário o conhecimento profissional específico no preparo de um 

pastel Lolita, preparo da massa, modelagem, tempo de forno e maneira de embalar, valor de 

custo e valor de venda. 

Ferramentas Metodológicas: Leitura da receita a ser preparados, orientação e 

acompanhamento do preparo. Utensílios utilizados: bacia plástica, colher plástica, cortadores, 

rolo, formas de alumínio, pincel culinário. Ingredientes usados no preparo: trigo, queijo 

parmesão, goiabada, açúcar refinado, ovos, margarina. 

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

todos, tudo bem ordenado e organizado, todos bem atentos e cuidadosos, no final todos 

organizaram o espaço onde aconteceu a oficina. 

Data: 21/10/16 

Atividade Realizada: Kibe frito 

Objetivo: Proporcionar aos usuários um conhecimento técnico e profissional no preparo de 

kibes, preparo da massa, modelagem, maneira de fritar, congelar, custo e valor de venda. 

Ferramentas Metodológicas: leitura da receita, orientação e acompanhamento no preparo. 

Utensílios usados: bacia plástica, colher plástica, ralo de inox, faca, escumadeira, fogão, 

frigideira. Ingredientes usados: carne moída, trigo pra kibe, cebola, hortelã, pimentão, alho, 

caldo de carne, óleo, papel toalha. 

Avaliação: a oficina foi bem tranquila, todos bem emprenhados em aprender e participar no 

preparo, no final todos se reunirão pra limpar o local. 

Data: 28/10/16 

Atividade Realizada: Torta de abacaxi com passas. 

Objetivo: Proporcionar ao usuário o conhecimento técnico no preparo de uma torta de 

abacaxi com passas, saber o custo e valor de venda. 

 Ferramentas Metodológicas: Leitura da receita, orientação e acompanhamento do preparo. 

Utensílios usados: batedeira, bacia plástica, colher plástica, formas de alumínio, faca, forno. 

Ingredientes usados: trigo com fermento, ovos, açúcar, margarina, abacaxi, passas, leite em 

pó. 

Avaliação: A oficina aconteceu de forma tranquila, uma ótima participação de todos, e no 

final todos se reuniram para limpar o local. 
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6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

6.1. FAMÍLIA  

Foram realizados atendimentos às famílias dos usuários por telefone, atendimento 

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

comportamento do usuário dentro da unidade. 

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

muitos ainda têm uma resistência em realizar visitas, mesmo com toda articulações feitas por 

telefone com os técnicos de referencia.  

Diante desse contexto e da dificuldade de aproximação de alguns familiares aos usuários 

assistidos pelo programa, buscamos realizar mutirão de ligações buscando resgatar esses 

vínculos fragilizados. 

 

6.2. SAÚDE  

    No decorrente mês foram realizadas atividades multidisciplinares, contanto com suporte 

das cuidadoras, tendo realizado as seguintes atividades: aferição de pressão, temperatura, 

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

de saúde e sinalizando as suas principais demandas clínicas. Foram realizados diversos 

Grupos realizados Quantitativo mensal 

Bom Dia 12 

Direito e Cidadania 00 

Sobre drogas 03 

Bem-Estar 04 

Conheça-se 02 

Família  02 

Total de grupos 23 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal   

Trocando Idéias 04 

Encontro de Quinta 03 

Oficina de culinária 04 

Total de oficinas 11 
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encaminhamentos nos mais variados níveis de complexidade da Rede SUS, como: 

atendimento emergencial consulta com especialistas (Clínico Geral, Ortopedista, Psiquiatra, 

Pneumologista, Urologista, Mastologista, Ortopedista de Joelho Ginecologista e Odontologia), 

Centro de Testagem e Acolhimento (CTA) além de exames ambulatoriais (Hemograma, 

Sífilis, HIV, Hepatite B, Sumário de urina, entre outros, bem como, Hospital Mendo Sampaio, 

CAPS-AD, PSF Rosário, UPA COHAB, Manoel Gomes, PSF Enseada dos Corais, PSF 

Suape e Posto Medico 24 horas de Gaibú.  

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

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

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

saúde, veste sob a ótica dos prejuízos atrelados ao uso intenso de spa’s. A técnica de 

Qualidade de Vida participou da Reunião da Câmera Técnica, teve como pauta as 

dificuldades na Saúde “Mental e Hospital. ” A TQV consegue realizar todos os 

encaminhamentos para rede de Saúde.   

 

6.3. INSERÇÃO SÓCIA PRODUTIVA 

      Alguns usuários estão inseridos no mercado de trabalho de maneira informal, buscando 

consolidar experiências a fim de possibilitar a inserção produtiva formal. Informalmente eles 

trabalham com a venda de doces, assim como também olham carro no centro do município 

ou prestam serviços em estabelecimentos vizinhos. 

         Os usuários estão envolvidos com a busca por uma ocupação remunerada e para isso 

estão articulando saídas terapêuticas com o objetivo de se cadastrar nas agências de 

trabalho dos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão e Recife. Além dessa ação, 

estão confeccionando currículos em conjunto com a equipe e distribuindo nestas mesmas 

regiões. 

6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER.  

         Ainda encontramos dificuldades em ofertar um lazer gratificante aos usuários, porém no 

espaço da unidade têm jogos educativos, além de dominó, baralho, ping pong entre outros. 

Somado a isso, atualmente podemos contar com uma culinarista que semanalmente realiza 
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uma atividade com os usuários. Além disso, as educadoras procuram realizar atividades de 

lazer na praia buscando ofertar uma maior descontração entre eles. 

6.5. EDUCAÇÃO  

           Como muitos usuários encontram-se sem a documentação exigida pela educação 

formal, há uma dificuldade de inseri-los no sistema educacional, bem como essa mesma 

dificuldade reflete na inserção em cursos de qualificação, devido à baixa escolaridade dos 

usuários. Mas, mesmo diante desses embates, estão sendo realizadas articulações com as 

escolas vizinhas para absorção dos usuários que não possuem documentação para 

realização da matrícula.  

6.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL  

        A equipe tem realizado articulações com propostas de viabilizar a retirada de 

documentação dos usuários, somado a isso observamos que os usuários estão empenhados 

em fortalecer sua autonomia, no que diz respeito ao processo de retirada de documentação e 

estão obtendo êxito nessa busca, seja via agendamento no expresso cidadão para retirada de 

RG e agendamento no Ministério do Trabalho para retirada de CTPS, ou através de outras 

articulações. 

  6.7. AVANÇOS E DESAFIOS 

     Quanto aos avanços percebemos como positivo as articulações de aproximação entre as 

unidades Apoio e Intensivo de todos os núcleos.  

      

 

 

 

 

 

 

 

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


 

                      

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

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

www.institutoensinar.org 

  62 

 

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

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

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

04/10 
Colegiado de 

Gestão 
Secretaria  

SEPAD 

Coordenações 
Técnicas, 

Supervisões 
Técnicas e 
Secretaria 

Pesquisa de Mestrado; 
Relação interpessoal 

equipe/Ouvidoria; 
Registros nas 

pastas/Evoluções/Qualid
ade do registro; 

Capacitações nos 
serviços sobre “Gênero” 
e “Redução de Danos”. 

Repasse das informações 
sobre a pesquisa da 

mestranda Mércia, que será 
realizada apenas no núcleo 

Recife; 
 

Foi discutido que a equipe 
precisa utilizar o espaço da 

reunião técnica como 
espaço legítimo para diluir 

as angústias e 
insatisfações; 

 
Os registros nas pastas 

precisam ser freqüentes e 
de qualidade.  Caso 

contrário o efeito prejudica o 
usuário que irá acessar o 

serviço por outros 
profissionais que não o 

mesmo; 
 

A secretaria viabilizará 
capacitações para os 

profissionais e usuários 
sobre as temáticas “gênero” 

e “Redução de Danos”. 
Datas a definir. 

18/10 
Colegiado de 

Gestão  
SEPAD 

Coordenações 
Técnicas, 

Coordenações de 
referência, Malu 

Freire e 
Representantes do 

SECOD. 

Apresentação do 
funcionamento do 

SECOD; 
 

Fluxo junto ao SECOD; 
 

 

Para serem atendidos no 
SECOD, os usuários 

precisam ser munícipes de 
Recife; 

 
Apresentação dos 

dispositivos do SECOD; 
 

Será marcada reunião entre 
o núcleo Recife e a SECOD. 

   

19/10 
FÓRUM DE 

SAÚDE 
MENTAL 

FACHUCA 

Coordenações, 
supervisões, 

representantes da 
educação do 
município e 

representantes da 
secretaria de 

políticas sobre 
drogas e da 
assistência.  

Discussão sobre datas e 
possibilidades de ações 

nas escolas do 
município, com o 

propósito de trabalhar a 
temática “Drogas”. 

 
 

Ficou acertado um novo 
momento para a elaboração 

do que será apresentado 
nas escolas 

 
 

 
 
 
.  
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24/10 

Ação de Impacto 
– Atitude e 

Secretaria de 
Políticas sobre 

drogas  

ESCOLA 
MUNICIPAL 

MARIA 
TAMAR DA 
FONSECA 

Usuários, equipe 
técnica, 

coordenações, 
supervisões, 

CREAS, CAPS 
AD, entre outros 

serviços ofertados 
pelo município.  

Na ocasião do evento foi 
disponibilizada testagem 
rápida de exames DST’s; 

retirada de 
documentação; Teatro; 
Capacitação; Oficina de 

música e dança. 

Os usuários participaram do 
evento e muitos 

contribuíram com o êxito de 
algumas oficinas ofertadas. 

24/10 Assembléia 
Intensivo 

Cabo 
Usuários e equipe. 

1. Solicitação de conserto 
de bebedouro; 
2. Reclamação sobre pia 
entupida; 
3. Solicitação de um 
exame na água (saber o 
nível de coliformes 
fecais); 
4. Chuveiro feminino 
entupido; 
5. Solicitação de chave 
para o banheiro feminino; 
6. Solicitação da 
presença da nutricionista 
mensalmente na unidade 
para verificação do 
cardápio com oferta de 
comidas “remosas”; 
7. Solicitação de material 
de higiene para a 
distribuição do lanche; 
8. Reclamação sobre a 
qualidade do pão. 

1. A executora encaminhará 
um responsável para 
verificar. 
2. A pia está sendo má 
utilizada. Todos precisam se 
conscientizar de não jogar 
resto de comida. 
3. A executora será 
informada caso haja 
necessidade de verificar a 
qualidade da água. 
4. O chuveiro feminino pode 
ser desmontado para 
lavagem por qualquer 
usuário. 
5. Será avaliada a 
necessidade de uma chave 
no banheiro feminino. 
6. A nutricionista possui 
uma agenda que abrange 
todos os núcleos do Atitude, 
sendo complicado exigir a 
presença dela 
mensalmente. 
7. Será disponibilizado mais 
luvas e tocas para a ocasião 
solicitada. 
8. A gestão entrará em 
contato com o fornecedor 
de pão. 

25/09 
Câmara de 

Enfrentamento 
ao Crack 

Vice 
Governadori

a  

Rebeca Benevides 
– SEPOD 
Léa Lima lins – 
SES/GASAM 
Rafael Ferreira 
Rúbia Patú – 
SEPOD 
Vivian Mota – 
SEPOD 
Fátima Guimarães – 
SEART 
Grace Novaes – 
SEART 
Karoline Pereira – 
SEPOD 
Antonia Silva – 
SEPOD 
Aline Souto – 
SECMULHER 
Fátima Lindoso – 
SEPOD 
Suelen Lopes – 

Articulação Saúde e 
Assistência Social dos 

Municípios e o Programa 
ATITUDE 

Entrar em contato com as 
Diretorias dos Hospitais 
para agendar reunião de 

alinhamento para 
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 Minueira e dos 
atendimentos Jaboatão 

Cada Unidade do ATITUDE 
( Recife, Jaboatão, Cabo e 

Caruaru) deve buscar 
realizar reuniões com a 

Equipe de Saúde (Atenção 
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SEPOD 
Maria do 
Livramento – 
SEPOD 
Jacqueline Santos – 
SEPOD 
Priscila Carvalho – 
SEPOD 
Gislane Amaorim – 
SEPOD 
Raíza Simas – 
SEPOD 
Antonio de Paúda – 
SECOD / PCR 
Geovana Melo – 
SEPOD 

Monalisa Lins - 
SEPOD 

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 
 

 
 
 
 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

10/10 

Reunião com o 
Aluguel Social 

Intensivo 
Cabo 

Supervisora e 
Equipe do Aluguel 
Social 

- Discussão de casos; 

- prazo determinado para 
ex usuário buscar 
pertences. 

- encaminhamentos para a 
rede SUAS para pré natal 
da companheira do 
usuário. 

11/10 
Reunião Turno 
Manhã 

Intensivo 
Cabo 

Supervisora e 
Equipe Técnica 

- Discussão de casos; 

- Discussão sobre 
evoluções;  

- reforçar o fortalecimento 
da família para alguns 
casos discutidos. 

13/10 
Reunião Turno 
Tarde 

Intensivo 
Cabo 

Supervisora e 
Equipe Técnica. 

- Discussão de casos; 

- Prazos para relatórios 
Circunstanciados. 

 

- encaminhamentos para a 
rede SUAS. 

- prazo 30 de novembro. 

13/10 
Reunião Turno 
Noite 

Intensivo 
Cabo 

Supervisora e 
Plantão Noturno 

- Relacionamento equipe; 

- Relacionamento entre 
equipe e URs; 

 

- sem encaminhamentos 

17/10 
Reunião com o 
Aluguel Social 

Intensivo 
Cabo 

Supervisora e 
Equipe do Aluguel 
Social 

- discussão de casos; 
- possibilidade de 
encaminhamentos para 
outros espaços de cuidado. 
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18/10 
Reunião Turno 
Manhã 

Intensivo 
Cabo 

Supervisora e 
Equipe 

- discussão de casos 

- discussão sobre a dinâmica 
da cozinha; 

- organização da cozinha; 

20/10 
Reunião Turno 
Noite 

Intensivo 
Cabo 

Supervisora e 
Plantão Noturno 

- Relacionamento 
interpessoal entre equipes; 

- posturas da equipe; 

- trabalhar o diálogo entre 
as equipes 

24/10 
Reunião com 
Turno Tarde 

Intensivo 
Cabo 

Supervisora e 
Equipe Técnica 

- discussão de casos para 
conclusão de PIA 

- Trabalhar com os URs as 
estratégias de autonomia. 

27/10 
Reunião Turno 
Noite 

Intensivo 
Cabo 

 Supervisora e 
Plantão Noturno 

-alinhamento das 
intervenções; 

- Dinâmica do plantão; 

- Relacionamento equipe e 
usuários / equipe e equipe 

- sem encaminhamentos 

 

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

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

 05/10 
Reunião de 

Equipe 
Intensivo Cabo 

 
Suelen Lopes; 

 
Marina Félix; 

 
Jailson Filho; 

 
Welumma; 

 
Ranielle Patrícia; 

 
Mirts Lopes; 

Jeyse Santos; 
 

Maria Marques; 
 

Jandilson; 
 

Joselita 
 

 
Informes; 
 
Administrativo; 
 
Aluguel Social; 
 
Plantão Noturno 

 
Reflexão sobre a 

importância e o objetivo da 
OUVIDORIA; 

 
Estimular a comunicação 
com o Apoio Recife, bem 
como o acolhimento de 
usuários advindos de 

Recife; 
 

Diálogo sobre a importância 
do preenchimento dos 

instrumentais para 
contabilizar as oficinas; 

 
Devolutivas sobre o 

afastamento do usuário do 
Aluguel Social e avaliação 
para uma nova inserção; 

 
Alinhamento sobre o 
funcionamento dos 
plantões noturnos. 
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19/10 
Reunião de 

Equipe 
Intensivo Cabo 

Suelen Lopes; 
 

Fátima Lindoso; 
 

Marina Félix; 
 

Jailson Filho; 
 

Welumma; 
 

Mirts Lopes; 
 

Jandilson; 
 

Cristina; 
 

Joselita; 
 

Mamedes; 
 

Kátia; 
 

Valdeci; 
 

Márcia; 
 

Genésia 

Informes; 
 

 Intervenções 
Técnicas; 

 
Relatório Mensal; 

 
Relatório  

Circunstanciado; 
 

Fumódromo; 
 

Fórum de Saúde 
Mental; 

 
Torneio de Futebol; 

 
 

Discussão de Caso. 
 

Haverá reunião de 
monitoramento dia 26.10 

 
Reflexão sobre fatos 
ocorridos no final de 

semana 
 

Solicitação de cumprimento 
dos prazos para entrega 

dos relatórios 
 

Diálogo sobre a importância 
da pasta atualizada dos 

usuários  
 

Reflexão sobre o uso do 
fumódromo 

 
Repasse das informações 
do Fórum de Saúde Mental 

 
A educadora Márcia estará 
responsável em representar 
o intensivo nas pactuações 

do Torneio de Futebol 
 

Apresentação/Discussão de 
Caso do usuário Marcelo 

Antônio  
 
 
 
 

27/10 
Reunião de 

Equipe/  
Núcleo  

Apoio Cabo 

Estavam presentes 
profissionais dos 

dois Serviços Apoio 
e Intensivo Cabo; 
Fátima Lindoso e 

Rebeca (Secretária) 

 
Apresentação dos 

indicadores de 
monitoramento do 
Núcleo Cabo do 
último trimestre. 

 
Discussão/reflexão acerca 

dos dados de 
monitoramento 

apresentados e formas de 
aprimorar nossa prática 

profissional 

 

 

 

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

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 
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8. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

A. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 
 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 03 

REUNIÃO INTERSETORIAL 00 

ESTUDO DE CASO 28 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 02 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 00 

TOTAL 37 

 

 

 

 

 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 
 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS OUTUBRO DE 2016 

 

 

 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 20 

adolescentes 
43 

SEXO 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

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

60 EM 

DIANTE 
N.I. 

M 0 04 14 12 07 0 0 37 

F 0 01 05 0 0 0 0 06 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 
 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

0 04 04 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

COLEGIADO 02 02 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 03 
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GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

0 0 0 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 
 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL IDENTIDADE DE GÊNERO TOTAL 

 
Heterossexual 

40 

 
Homossexual 

02 

 
Bissexual 

01 

Não 
Informado 

0 

 
43 

Travesti 

01 

Transexual 

0 

 
01 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 
 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

06 

BRANCA 

08 

PARDA 

29 

AMARELA 

0 

INDÍGENA 

0 

 
43 

 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 40 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 01 

½ SALÁRIO MÍNIMO 00 

01 SALÁRIO MÍNIMO 01 

02 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

03 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

ACIMA DE 03 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

NÃO INFORMADO 01 

TOTAL 43 

 

TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 38 

ÁLCOOL 01 

MACONHA 02 

COCAÍNA 01 

SOLVENTE 00 

OUTROS 01 

TOTAL GERAL 43 
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TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 17 

NÃO 23 

NÃO INFORMADO 03 

TOTAL GERAL 43 

 

 

 

 

 

 

TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 00 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 09 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO 02 

RELAÇÃO SEXUAL 00 

USO DE DROGAS 03 

CONCLUSÃO DO PIA 03 

AVALIAÇÃO TÉCNICA 01 

TOTAL 18 

 

TABELA IX- ATENDIMENTOS REALIZADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 34 

NÃO 09 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 43 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 06 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 03 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 04 

TOTAL 13 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50hrs 30hrs 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 137 

GRUPO FAMÍLIA 04 02 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 
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TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 11 

CREAS 02 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO (TRANSFERÊNCIA) 00 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CONSELHO TUTELAR 01 

OUTROS? 06 

 
 

REDE SUS QUANT. 

NASF 01 

PSF/UBS 26 

CTA 18 

CAPS II 08 

CAPS III 08 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 24 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 00 

POLICLÍNICA 08 

HOSPITAL GERAL 07 

UPA 06 

OUTROS? *03 

TOTAL 109 

*Exames realizados no CTA 

 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 099 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 300 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 093 

TOTAL 492 

AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 93 

VISITA DOMICILIAR 00 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO DE NOVOS USUÁRIOS 00 

SAÍDA TERAPÊUTICA 69 

ASSEMBLÉIA 00 

OUTROS/QUAL? 00 

TOTAL GERAL 162 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANTIDADE 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 01 

GOVERNO PRESENTE 00 
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7. ALUGUEL SOCIAL - NÚCLEO CABO – OUTUBRO 2016 
 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL 
 

Modalidade segue com ações baseadas a TR, dando seguimentos aos 

encaminhamentos para rede SUS e SUAS, além das discussões de casos em reunião 

técnica, como exemplo os casos dos usuários GESSÉ FRANCISCO e MARCELO ANTÔNIO, 

sob avaliação da equipe o usuário indicado foi MARCELO FRANCISCO tendo levado os 

argumentos quanto seu atual nível de organização. Supracitado segue em processo de 

buscas de imóveis no bairro da Cidade Garapú e conforme estabelecido terá até o dia 07 de 

Novembro para estar em seu imóvel. 

No mês de novembro, sob encaminhamento da reunião de supervisão será rescrito 

diante necessidade de ajustes no Acordo de Convivência do Aluguel Social. 

Modalidade segue com usuário JAMERSON CORREIA inserido sozinho, contando 

com visitas frequentes da genitora e seu filho. Técnica tem reforçada a importância da 

retirada da documentação, considerando inserção do mesmo há cerca de dois meses. 

Estabelecido com ex usuário MISAEL ALVES prazo dia 04/11/2016 para entrega dos seus 

pertences deixados no imóvel do aluguel social desocupado em 28/09/2016. 

 

 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 05 

INSS 01 

AGÊNCIA DO TRABALHO 01 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

ONG 00 

OUTROS? 00 

TOTAL: 08 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS 

INCLUSÕES QUANTIDADE 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 00 

EDUCAÇÃO FORMAL 01 03 

TRABALHO FORMAL 00 00 

TRABALHO INFORMAL 00 23 

OUTROS? 00 00 

TOTAL: 00 26 
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9.1. Família: 

Eixo vem sendo trabalhado com usuário JAMERSON CORREIA, tendo em vista sua 

vinculação fortalecida com genitora. Atualmente usuário desconhece localização da genitora 

do seu filho, Senhora Lucrécia encontra-se gestante do segundo filho do usuário, modalidade 

remeteu inúmeros encaminhamentos para rede SUS, entretanto não foram acessados, 

considerando termino do relacionamento. 

Usuário MARCELO ANTÔNIO trouxe possibilidade futura da genitora prestar suporte 

residindo com o mesmo, além de suporte financeiro contato com parcela do décimo. 

9.2. Saúde: 

Usuário JAMERSON CORREIA foi orientado a procurar atenção básica do município, diante 

mudança do seu filho para imóvel da avó materna localizado no município Jaboatão dos 

Guararapes. 

Usuário MARCELO ANTÔNIO foi sinalizado com perfil de resistência para cuidado com suas 

demandas de saúde. 

9.3. Inserção sócia produtiva: 

Usuário JAMERSON CORREIA segue com atividades informais em Lava Jato, além de 

cuidados com animais de proprietários de imóveis, com os quais estabeleceu relação de 

confiança. 

Usuário MARCELO ANTÔNIO segue produzindo suas peças artesanais, pontuando planos 

para repassar tais peças para atravessadores, além da produção de peças pequenas, 

visando possibilidade de venda rápida. 

9.4. Cultura, esporte e lazer: 

Eixo segue sob escolhas individuais conforme pactuação com técnico de referência do 

Intensivo, no caso do usuário MARCELO ANTÔNIO. 

Usuário JAMERSON CORREIA segue com atividades de lazer, como visitas ao filho em 

outro município, além de passeios na praia. 

9.5. Educação: 

Usuário JAMERSON CORREIA não refere interesse em retomar seus estudos, pontuando 

necessidade de geração de renda. 
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Usuário MARCELO ANTÔNIO já sinalizou não desejo de conclusão do ensino médio. 

9.6. Assistência Social 

Usuário JAMERSON CORREIA foi levado para Ação de Impacto realizada na Escola 

Modelo/Gaibu no dia 24. Supracitado foi levado com objetivo da retirada do RG, entretanto 

não foi possível tendo em vista quantidade de fichas que foram distribuídas. Usuário foi 

encaminhado para Balcão da Cidadania/Recife Antigo. 

Considerando o perfil crítico do usuário MARCELO ANTÔNIO, inúmeros atendimentos no 

decorrer do mês foram realizados, pontuando proposta de cuidado do programa baseado no 

viés da assistência social. 

9.7. Avanços e desafios 

Segue o desafio quanta percepção dos usuários quanto proposta da modalidade, tendo em 

vista 05 vagas a serem distribuídas para 02 Núcleos. Destacado o avanço quanto estratégias 

de redução de danos utilizadas pelo usuário JAMERSON CORREIA, conforme orientação 

técnica. 

    

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  05  01 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 20 07 

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 
SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 05 
Beneficiados 

04 

    

 

 

USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 

(MÊS/ANO) 
MOTIVO DE 

DESLIGAMENTO 

NO DE VISITAS 
REALIZADAS NO 

MÊS 

JAMERSON CORREIA JULHO/2016 SEGUE INSERIDO 07 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ALUGUEL SOCIAL 
 

       Tendo em vista oferta da modalidade para usuários com PIA atrelado a modalidade do 

Aluguel Social, técnica segue com atividades que permitam a condução de estratégias que 

remetam potencialidades e autonomia dos usuários com possível indicação técnica. Destaca-

se a importância do usuário implicado em achar imóvel que atenda suas particularidades, 

como exemplo do caso do usuário MARCELO ANTÔNIO 

 

11. ANEXOS 

 

Imagem 01: Visita domiciliar ao usuário JAMERSON CORREIA merece destaque a 

companhia do filho de 08 meses; 

Imagem 02: Ação de Impacto onde usuário compareceu para retirar segunda via do RG; 
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Imagem 03: Articulação com usuário MISAEL ALVES para entrega de seus pertences 

deixados no imóvel do aluguel social, supracitado não compareceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

No mês de Outubro conseguimos efetuar nossas atividades com tranquilidade, 

priorizando sempre os encaminhamentos dos usuários, como forma de estimular a autonomia 

e protagonismo dos mesmos.  

Ainda nesse mês conseguimos fortalecer a relação do núcleo, a junção com o Apoio 

vem sendo um diferencial importante no nosso cotidiano, facilitando os processos. Pudemos 

dar um suporte nas ações realizadas no município, como por exemplo, no evento da Escola 

Modelo de Gaibú, em que foram ofertados diversos serviços e parcerias com a rede 

Assistência do Cabo de Santo Agostinho. 

 Visualizamos ainda como ponto positivo a boa relação com a área de saúde, onde 

estamos conseguindo um bom diálogo e fluidez nos encaminhamentos dos usuários.  

 

Suelen Lopes 
Coordenação Técnica 
 

Manassés Manoel dos Santos 
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Diretor Presidente IEDES 

 

 

11. 1 ANEXOS 

 

GRUPO BOM DIA 

 

 

 

 

Usuários em atividade recreativa externa na praia 
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Usuários em atividade recreativa 

 

 

 

 

 

Grupo Direito e Cidadania com a TR Genésia 
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Oficina de culinária: aprendendo fazer Pizza com a oficineira Patrícia 

 

 

Grupo qualidade de vida com a TQV. Maria do livramento 

 

 

Grupo Conheça-se – Técnico Mamedes 
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Grupo Encontro de Quinta – Plantão Noturno 

 

 

 

Grupo Encontro de Quinta – Plantão Noturno 
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QUADRO DE CI´S (COMUNICAÇÃO INTERNA). – OUTUBRO/2016 (Acompanhamento) 

 

Nº de ordem Nº da CI Data Destinatário Assunto Situação 

      

 

 *Não houve CI´S no mês de Outubro 
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