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CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO – NÚCLEO: Jaboatão                

 MÊS/ANO : Setembro / 2015 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

 Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

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

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

profissional, qualificando o serviço ofertado.  

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

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

Telefones de contato: 3468-0058 / 89235524 

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

Executora: IEDES 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA PRISCILA CRISTINA LINHARES DE CARVALHO 

SUPERVISÃO MARCIA CRISTINA DA SILVA 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA CRISTINA CHAGAS PATRIOTA 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA DENISE DE FARO FERNANDES 

TÉCNICO EM SERVIÇO 
SOCIAL 

ELISANGELA VICTOR 

TÉCNICO EM SERVIÇO 
SOCIAL 

HELLEN SUSY DA SILVA RAMOS 

TÉCNICO EM QUALIDADE 
DE VIDA 

ANNE CRISTINA VERÇOSA 

CUIDADORES CRISTIANE LINS DE LIRA 

CUIDADORES IVANEIDE MARIA DOS SANTOS 

EDUCADOR SOCIAL MARCIA MARIA DE OLIVEIRA 

EDUCADOR SOCIAL CRISTIANO JOSÉ DA SILVA 
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EDUCADOR SOCIAL DAYANE PATRICIA BOYER OLIVEIRA DE MORAES 

EDUCADOR SOCIAL EDVAN SATURNINO MARTINS 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO MAYARA SUELLE MARIA DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLAUDIA XAVIER DE OLIVEIRA BEZERRA 

AUXILIAR DE COZINHA MARIA JOSE DOS SANTOS DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLÁUDIA LIMA 

SERVIÇOS GERAIS LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS 

MOTORISTA ERIVAN LIRA DO NASCIMENTO 

MOTORISTA ERISVALDO MENDES 

MOTORISTA BRENO CESAR DA SILVA RANGEL 

VIGIA JOSÉ ALVES BARBOSA IRMAO 

VIGIA SILVIO GOMES DA SILVA 

VIGIA JADILSON RAMOS DE FREITAS 

VIGIA EDMILTON GOMES BARBOSA 

  

 

4. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 

 

FUNÇÃO NOME 

PSICOLOGA / ASSISTENTE 

SOCIAL 

LAIS BATISTA BOTELHO 

MOTORISTA IRANDIR LUIZ DE LIMA 
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5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO 

6:30 às 
7:00 

Acordar Acordar Acordar Acordar Acordar 
Acordar 

7h30min às 
08h 

Acordar 
7h30min às 

08h 

8h às 8:30 
 

Café da manhã 
 

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

08h às 9h 

Café da 
manhã 

08h às 9h 

9h às 10h 
Grupo 

Despertar 
T.Q.V  - Anne 

Grupo 
Informativo 

Téc. Social em 
Serviço Social - 

Hellen. 

OFICINA DE 
CULINÁRIA 
Facilitadora 

Patrícia 
9h às 10h 

Grupo Despertar 
Téc. Social em 
Serviço social - 

Hellen 

Grupo 
Prevenção 

Téc. Social em 
Psicologia - 

Denise. 

Visitas 
09n às 12h 

Visitas 
9h às 12h 

10h às 
10:30 

Horário livre Horário livre Intervalo Horário livre Horário livre 

Horário Livre 
10:30 às 

11:30 

MUTIRÃO 
Técnico Social, 

Educador e 
Lucicleide – 

ASG. 

OFICINA COM 
EDUCADOR - 2 

OFICINA DE 
CULINÁRIA 
Facilitadora 

Patrícia 
10h15 às 12h 

OFICINA COM 
EDUCADOR - 2 

(10h30min ás 
12h) 

OFICINA COM 
EDUCADOR – 1 

12h às 
13h 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

13h às 
14:00 

Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre 

Horário Livre 
Visitas 

14h às 17h 14h às 
15h 

OFICINA COM 
EDUCADOR - 1 

Oficina 
Expressão 

Musical 
Educador 
Riverson 

(14h30 ás 15h30) 

Assembléia 
(Quinzenal) 

Grupo Qualidade 
de Vida 

Téc. Qualidade de 
Vida - Anne. 

 
Horário Livre 

15h às 
15:30h 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

16h às 
17h 

Grupo 
Cidadania 

Téc. Social em 
Serviço Social - 

Alexsandra. 

Grupo 
Expressão 

Téc. Social em 
Psicologia. 

Cristina. 
 

Reunião Técnica 
Das 16h às 20h 

 

Reunião de 
Família 

15 ás 16h 
 

ATIVIDADE 
EXTERNA 

Futebol da Praia 
EDUCADOR 
15h30 às 17h 

Horário livre 

Visitas 
14h às 17h 

17h às 
18h 

Horário Livre Horário livre Horário livre 

18h às 
19h 

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

19h às 
21h 

Grupo 
Comissões 

 
20h ás 21h 

Reunião da 
Equipe do Turno 
noturno com a 

Supervisão - 19h 
às 20h; 

Horário Livre Horário Livre Horário Livre 
Horário 

Livre 
19h às 21h 

21h ás 
21:30h 

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

21:30 às 
22:50h 

Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre 

Grupo Cine 
Debate 

Edudador 
21:30 às 22:50h 

Horário 
Livre 

21:30 às 
22:50h 

23h Recolher Recolher Recolher Recolher 
Recolher 

00:00 
Recolher 

00:00 
23h 
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1.1 GRUPO DESPERTAR  

 

Facilitadores: Cristina Chagas e Laís Botelho 

Objetivo Geral: Trabalhar temáticas referentes à motivação e incentivo aos 

participantes em seu processo de acompanhamento no serviço, estimulando-os a 

reflexão sobre experiências singulares e coletivas. 

 

Data: 03/09/2015 

Facilitadora: Laís Botelho 

Atividade Realizada: Técnica de dinâmica de grupo “Você sabe seguir regras?” 

Objetivo: problematizar o momento atual da casa, com a constante quebra de 

regras do contrato de convivência (a exemplo do uso de drogas no espaço).  

Ferramentas metodológicas: técnica de dinâmica de grupo e roda de 

conversa. 

Avaliação: o grupo estava um pouco disperso e agitado, demandando 

intervenções constantes da técnica no que diz respeito às brincadeiras 

inadequadas e a falta de concentração para a realização da dinâmica. Ao final, 

foi realizada avaliação conjunta, tendo como resultado a significativa dificuldade 

do grupo em cumprir com os compromissos pactuados.  

 

Data: 10/09/2015 

Facilitadora: Laís Botelho 

Atividade Realizada: leitura do texto “Cinco (5) dicas para superar as 

adversidades da vida” e exibição do vídeo motivacional “como vencer o medo e 

mostrar determinação”. 

Objetivo: trabalhar o momento de crise vivenciado pelo Programa, 

contextualizando-o dentro do cenário de crise estadual, e estimular a construção 

de estratégias para superação das adversidades/dificuldades. 

Ferramentas metodológicas: texto e TV/ vídeo 
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Avaliação: os usuários participaram ativamente, contribuindo com a leitura do 

texto e trazendo algumas dificuldades enfrentadas no espaço (relação usuário - 

usuário; relação usuário – equipe; questões estruturais), contudo, apresentaram 

dificuldade em propor estratégias para superação.   

 

Data: 14/09/2015 

Facilitadora: Cristina Chagas 

Atividade Realizada: Foi feita uma roda de conversa com os usuários sobre o 

momento atual que permeia o Programa Atitude, quanto às questões de ordem 

político-administrativas, acarretando mudanças temporárias no funcionamento 

dos atendimentos aos usuários do serviço, como por exemplo, a efetivação de 

rodízio na escala de trabalho dos funcionários, com a implantação de plantões 

permanentes. 

Objetivo: Favorecer um momento de informação e sensibilização quanto ao 

cenário atual do Programa Atitude, diante do cuidado com o usuário de drogas; 

como também valorizando a necessidade da cooperação de todos na 

manutenção da rotina do serviço.       

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Os participantes se mostraram sensibilizados e disponíveis a manter 

a colaboração nos serviços da casa, apesar de evidenciarem o sentimento de 

incerteza e tensão acarretadas pela situação em tela. 

 

1.1. GRUPO DE USUÁRIOS DE REFERÊNCIA (UR’s)  

Facilitadoras: Cristina Chagas e Laís Botelho 

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

pertinentes a condução dos seus Planos Individuais de Acompanhamento, em pequeno 

grupo, tentando ainda diluir e mediar possíveis conflitos e motivar reflexões do cotidiano. 

 

 

Data: 01/09/2015 

Facilitadora: Laís Botelho 
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Atividade Realizada: roda de conversa sobre mudanças na dinâmica de 

acompanhamento no mês de setembro, com a realização de PIAS quinzenais 

em função das férias de uma das técnicas de referência. 

Objetivo: Sensibilizar os usuários acerca da necessidade de dinamizar os 

atendimentos individuais, organizando suas demandas de forma quinzenal, haja 

vista o aumento de número de usuários por técnica de referência, em 

decorrência da saída de uma das técnicas de referência por motivo de férias, 

fato que inviabilizaria os PIAS semanais. Na ocasião, pontuamos sobre a 

importância da manutenção das pactuações com a referida técnica, 

esclarecendo que daríamos continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado.  

Ferramenta metodológica: roda de conversa 

Avaliação: usuários demonstraram compreensão diante da proposta, 

comprometendo-se a colaborarem no que fosse possível.  

 

Data: 03/09/2015 

Facilitador: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Realizada roda de conversa sobre mudanças nos dias de 

atendimentos da TR para a construção dos PIA’s.  

Objetivo: Favorecer a reflexão sobre a dinâmica dos atendimentos que 

acompanha, diante do momento atual de redução do quadro de funcionários e a 

saída de férias de técnico, sendo assim, foi acordado em reunião, que os 

atendimentos individuais irão ser feitos quinzenalmente. Outro ponto abordado, 

foi o cumprimento da orientação, quando o usuário retorna ao Centro sob efeito 

de SPA, para que se recolha ao quarto, como medida de proteção para si e para 

o coletivo.   

Ferramenta metodológica: Roda de conversa 

Avaliação: Os usuários se mostraram compreensivos e motivados a colaborar.  

 

 

Data: 23/09/2015  

Facilitador: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Realizado momento de conversa para avaliação da semana 

passada e a escuta das demandas individuais. 
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Objetivo: Avaliar e refletir sobre a convivência no espaço. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários desenvolveram com maturidade seus discursos voltados à 

preocupação sobre a continuidade do Programa e encaminhamentos.  

 

Data: 30/09/2015 

Facilitador: Cristina Chagas 

Atividade realizada: Favorecida uma roda de conversa para ser repassada informação 

sobre a reunião ocorrida com representante do Programa Atitude e com a Secretaria da 

Política Sobre Drogas, os quais vieram repassar que foram revogadas as demissões 

dos funcionários e que o Programa manterá sua proposta de apoio aos usuários de 

drogas. 

Objetivo: Informar aos usuários o resultado da Reunião de avaliação sobre o Programa 

com representantes da gestão feita ontem; e o outro ponto, foi repassar o retorno dos 

usuários da técnica Denise, que estava de férias, para seu acompanhamento. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários demonstraram sentimento de alívio e alegria perante o assunto 

tratado. Foram informados que a rotina do acompanhamento aos usuários voltaria 

dentro dos padrões anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 1.3 GRUPO FAMÍLIA 

Não houve atividades deste grupo no mês de Setembro.  

Justificativa: Devido a redução da equipe e férias de umas das Técnicas Social 

em Psicologia não conseguimos manter este grupo no mês de setembro.   

 

1.4 GRUPO CIDADANIA 

Objetivo Geral: Realizar atividades que motivem o exercício da cidadania, o 

empoderamento político, a participação em espaços de controle social e o 

http://www.institutoensinar.org/
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desenvolvimento da autonomia a partir do conhecimento dos direitos vigentes 

em nossa constituição. 

 

Facilitadora: Laís Botelho 

Não houve atividades deste grupo no mês de Setembro. 

Justificativa: O grupo Cidadania é realizado sempre nas segundas-feiras, e, em 

função do feriado (7 de setembro) e da escala reduzida das demais semanas, 

os dias do grupo não estavam coincidindo com os dias dos plantões da técnica 

no espaço.   

 

1.5 GRUPO EXPRESSÃO 

Facilitadora: Cristina Chagas 

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

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

as relações familiares, sociais e produtivas. 

 

Data: 04/09/2015 

Atividade realizada: Trabalhamos a temática, Recaída, favorecendo o 

repensar, conhecimento e reconhecimento, como estratégias para minimizar 

momentos de fissura. 

Objetivo: Reflexão sobre processo de Recaída, direcionando a identificação e 

ambivalência afetiva, geralmente presentes nos  comportamentos relacionados 

ao desejo de consumo. 

Avaliação: Os usuários mantiveram posturas de interesse  e interação com o 

tema, expondo vivências e fazendo indagações dentro do tema proposto. 

 

Data: 07/09/2015 

Atividade realizada: Foi exibido o filme intitulado, “Caramuru”, e, em seguida, 

feita uma roda de conversa, favorecendo um  espaço para falarem sobre a 

compreensão dos conteúdos, os quais evidenciaram tipos de relacionamentos e 

costumes culturais de determinada sociedade  da época. 
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Objetivo: Favorecer a reflexão sobre o comportamento social e relacional em 

meio social diferente do contexto atual; trabalhados conceitos de valores e 

costumes. O filme, de produção brasileira, retratou conteúdos históricos entre 

povos europeus e os indígenas no Brasil. 

Ferramentas metodológicas: Tv e pen drive. 

Avaliação: Os usuários se divertiram com as cenas engraçadas do filme, 

denotando um clima de descontração e integração; fizeram observações sobre 

as diferenças culturais e a relação conjugal em forma de bigamia. 

 

1.6 GRUPO DE PREVENÇÃO DE RECAÍDAS 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes  

Objetivo Geral: Motivar a reflexão dos participantes acerca da importância de adotar 

estratégias de prevenção de lapsos e recaídas quanto ao uso de SPA´s.  

Não houve atividades deste grupo no mês de Setembro. 

Justificativa: O grupo em tela não foi realizado neste mês devido às férias da 

técnica de referência responsável pelo mesmo, não havendo profissional 

substituto. 

 

 

 

1.8 GRUPO QUALIDADE DE VIDA 

Facilitadora: ANNE CRISTINA VERÇOSA 

Objetivo Geral: Estimular os participantes a reflexão a cerca da qualidade e estilo de 

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

saúde e a prevenção de doenças / agravos. 

 

Data: 01/09/2015 

Atividade realizada: Neste grupo trabalhamos o Dia Mundial de Combate ao Fumo, 

comemorado no dia 29/08, com a exibição de um vídeo documentário sobre o tema 

seguido de roda de conversa. 

 Objetivo: Motivar a reflexão a cerca dos malefícios do cigarro de tabaco para a saúde. 

Ferramentas metodológicas: vídeo e roda de conversa. 
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Avaliação: Houve bom envolvimento dos participantes na atividade, e como a grande 

maioria é tabagista, referiram gostar de saber mais informações sobre o uso do tabaco. 

Data: 15/09/15 

Tema: Cuidados de Higiene Pessoal 

Atividade realizada: Trabalhar com os participantes a conscientização e 

importância dos cuidados de higiene pessoal e do ambiente em eles  encontram-

se. Viver com esses cuidados e com maior qualidade de vida. 

Objetivo: Promover uma reflexão sobre cuidados de higiene pessoal, bucal e do 

ambiente. E como trabalhar isso esses cuidados dentro e fora do espaço. 

Ferramentas metodológicas: Slides, com testos ilustrativos.  

Avaliação: Usuários foram muitos participativos, trazendo e trabalhando uns 

com outros as ilustrações de cuidados. Mas relataram que quanto ao cuidado 

com espaço existem dificuldades quando alguns se negam a colaborar com as 

atividades. Mas os mesmos refletiram que o importante é o aprendizado com os 

grupos, e de como eles se ajudam nesse cuidado que é tão importante para sua 

saúde. 

 

 

 

1.9 Oficina: Capoeira 

Facilitadora: Márcia Maria de Oliveira 

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

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

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

Data: 01/09/2015 

Atividade realizada: Realizado trabalho com golpes de linhas 

Objetivo: trabalhar os fundamentos dos golpes de linhas e sua plasticidade. 
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Ferramenta metodológica: som multimídia e roda de conversa. 

Avaliação: Maior evolução e estímulo dos participantes.         

 

Data: 03/09/2015 

Atividade realizada: Trabalhamos esquivas, recaptulando as aulas anteriores, e 

golpes básicos após exercícios localizados (abdominal).  

Objetivo: preparar o corpo para os movimentos de capoeira. 

Ferramenta metodológica: aparelhos multimídia. 

Avaliação: todos concentrados na aula, colaborando muito no aprendizado.  

 

 

1.10 Oficina: Percussão 

Facilitador: Cristiano Silva 

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

buscando motivar o sentimento de identidade cultural, contribuindo assim para 

promover o respeito á diversidade e singularidade humana. 

 

Data: 10/09 

Atividade realizada: Momento lúdico de trocas de idéias para o planejamento mensal. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa e dinâmica de grupo. 

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

pouco dos ritmos dos instrumentos. Observamos entrosamento com a dinâmica 

utilizada. 

 

1.11 Oficina: Comissões. 

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

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

serviço. 

 

Data: 02/09/2015 e 16/09/2015 

Atividade realizada: Reunimos todos os usuários, para dividir tarefas 

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

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

as doenças provenientes dos insetos que se aproveitam dos ambientes domésticos 

sujos ou com armazenamento de alimentos em local inadequado. 

Ferramentas metodológicas: cartolina, lápis, hidrocor, papel ofício e DVD. 

 

Avaliação: O grupo tem se apresentado bastante participativo e dinâmico em relação a 

colaborar com o âmbito limpo, na garantia de uma melhor qualidade de vida. 

 

1.12 Oficina: Cine Atitude  

Facilitadores: Edvan e Cristiane  

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

atualidade, utilizando o filme como ferramenta para reflexões e provocando 

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

 

Data: 04/09/2015. 

Atividade realizada: Exibição do filme Orações para Bobby que relata a história 

baseada em fatos reais de Mary, uma religiosa que segue à risca todas as palavras da 

bíblia. Quando seu filho Bobby revela ser gay, ela imediatamente leva o filho para 

terapias e cultos religiosos com o intuito de “curá-lo”. No entanto, Bobby não suporta a 

pressão e se atira de uma ponte, encerrando sua vida aos 20 anos de idade. Depois 

desse fato, Mary descobre um diário do garoto e passa a conhecer melhor o mundo dos 

homossexuais, tornando-se, logo, uma ativista em prol dos diretos gays.  

 

Objetivo: Motivar o debate sobre o respeito à diversidade sexual e a homofobia.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, data show e notebook. 

Avaliação: positivo, houve a boa participação de todos, o momento foi bem avaliado 

pelos usuários. 

Tempo utilizado: 02h10minh (duas horas e dez minutos).  

 

 

 

 

Data: 12/09/2015 
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Atividade realizada: Exibição da história de um time de futebol de crianças que 

disputam um campeonato. Neste time, foi visto o melhor jogador de todos os tempos, o 

menino Pelé, que tinha aproximadamente 10 anos de idade.  

Objetivo: Aspectos importantes sobre uma vida humilde no interior e a importância da 

cooperação através da união do time no decorrer da disputa.       

Ferramentas Metodológicas: data show, notebook.  

Avaliação: Foi realizado com êxito, o debate foi bastante produtivo. 

 

Data: 15/08/2015 

Atividade realizada: Momento lúdico com exibição de DVD com as melhores piadas do 

comediante tiririca. 

Objetivo: entretenimento e facilitar clima de descontração.  

Ferramentas Metodológicas: data show e notebook.  

Avaliação: Foi realizado com êxito, todos participaram e verbalizaram gostar do 

momento lúdico.. 

 

Oficina: Esporte e Lazer 

Facilitador: Cristiano Silva. 

Objetivo Geral: Estimular a atividade física e esportiva aproveitando as potencialidades 

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

execução das atividades. 

 

Data: 04/09 

Atividade realizada: Jogos livres de acordo com o desejo de lazer de cada um.  

Objetivo: facilitar momento conjunto de prática esportiva lúdica.. 

Ferramentas metodológicas: Dinâmica de grupo, roda de conversa, apito, cones, água 

e cartões. 

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

esse momento se tornou prazeroso. 

 

Oficina: Culinária 

Facilitadora: Patrícia Barkokebas 

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

partir dos conhecimentos adquiridos durante as oficinas de culinária. 
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Data: 02, 16, 23 e 30/07/15 

Atividade realizada. Trabalhamos as seguintes receitas por oficina: 01) Quiche de 

presunto com queijo; 02) Torta de limão; 03) Pão salgado de carne moída com cenoura; 

04) Bolo de milho e pão salgado de queijo com calabresa. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e fogão, luvas 

e toucas. 

Avaliação: Observamos adesão, dedicação, aprendizado e interação dos participantes 

durante as atividades desenvolvidas.  

 

 

 

Grupos Realizados Quantitativo Mensal  

Despertar 03 

Grupo de UR’s 04 

Prevenção de Recaídas 00 

Informativo 00 

Expressão 02 

Cidadania 00 

Qualidade de Vida 02 

Família 00 

Total de grupos 11 

 

 

 

Oficinas realizados Quantitativo mensal  

Capoeira  3h  

Percussão 2h 

Culinária 12h 

Cine Atitude 5h 

Esporte e lazer 2h 

Comissão 2 h 

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 

Total de oficinas 26h = 26 oficinas 

 

 

6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO 

DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

6.1. Família  

Nesse eixo, no mês de setembro realizamos alguns atendimentos 

direcionados a articulação de saídas para os usuários visando o convívio familiar, 

buscando fortalecer a relação de co-responsabilidade das famílias no processo 

de acompanhamento dos usuários, haja vista o momento de 

fragilidade/instabilidade vivenciado pelo Programa. Nesta linha, mantivemos os 

contatos com os familiares para o acompanhamento nas consultas médicas e 

ações relacionadas à justiça. 

Vale destacar o aumento dos atendimentos à família via telefone, em 

função da ansiedade dos parentes em relação à situação do Programa.  

 

6.2. Saúde  

Tivemos a articulação de dois usuários com o serviço de Odontologia da 

UPA do Curado, os quais se mostram satisfeitos pela qualidade do trabalho 

profissional, apesar de se submeterem, como toda população, a demora no 

atendimento. Na questão da saúde da mulher, duas usuárias permanecem em 

acompanhamento pela UBS Galba Matos. Outro usuário, vítima de acidente 

automobilístico, continua com os cuidados na Policlínica Carneiro Lins e aguarda 

o atendimento, já agendado, para fisioterapia na rede de saúde em Prazeres. 

Ainda durante o mês de Setembro, foi realizado encaminhamento de um usuário 

para o CAPS Ad, objetivando a modificação de seu esquema medicamentoso. 

Contamos, ainda, com a visita do NASF a um usuário do Centro, realizando um 

levantamento das medicações que poderiam ser garantidas pelo SUS, 

comprometeram-se a realizar articulação com a secretaria de saúde para outras 

demandas do usuário, como fraldas geriátricas e óculos.  
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6.3. Inserção Sócio-Produtiva  

Mantiveram-se no mercado informal dez usuários, com as funções de: 

Comerciante em bar na praia, Flanelinha, Eletricista predial; Pescador, Faxineira, 

Servente de Pedreiro e Artesãos, estes últimos realizam as vendas dos produtos 

nas orlas de Boa Viagem, Piedade e Candeias; vale salientar que a matéria 

prima utilizada são produtos recicláveis.  Ainda em setembro, contamos com a 

inserção de um usuário no mercado de trabalho formal, com a profissão de 

Técnico em Refrigeração.    

 

6.4. Cultura, esporte e lazer  

Neste mês, continuamos mesmo com algumas dificuldades já 

evidenciadas, realizando atividades lúdicas de esporte e lazer na praia. Em 

relação ao eixo cultura durante as oficinas de percussão e capoeira os 

participantes têm a oportunidade de aprender tais práticas vivenciar dentro da 

linhagem cultural uma forma de expressão e valorização da identidade artística, 

da cultura popular e afrodescentende. 

6.5. Educação  

Mantivemos os mesmos três usuários participando do Programa Paulo 

Freire, o qual tem como objetivo a sensibilização à leitura e escrita. Tal atividade 

é oferecida por um dos educadores do Centro de Acolhimento e Apoio Jaboatão 

e seu término estão previsto para o próximo mês, dia 15, com uma festa de 

formatura.  

Outros três usuários que estão cursando o Ensino Médio na Escola Pedro 

Barros mantêm a freqüência escolar exigida. Destacamos que a equipe técnica 

continua com o devido acompanhamento, através de contatos periódicos, com a 

Diretoria do estabelecimento de ensino.  Acrescentamos, ainda, que um usuário 

concluiu o segundo curso de qualificação profissional, na área de Logística, pelo 

projeto Coletivo Coca-cola.  

No presente mês, os usuários que iniciaram os cursos de Administração 

e Vendas, ofertadas pelo Instituto Shopping Recife, em agosto passado, não 
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conseguiram concluir, devido à falta do transporte, conforme anteriormente 

acordado.   

 

6.6. Assistência Social  

Em Setembro, tivemos dois usuários que receberam, pela primeira vez, o 

benefício do Programa Bolsa Família, dentre outros que já adquiriram. Em 

relação às demandas de justiça, três usuários apresentaram-se em Fóruns para 

assinar condicional e um usuário dirigiu-se até a Vara de Violência Doméstica e 

Familiar de Jaboatão para assinar seu processo referente à Lei Maria da Penha. 

Realizamos diversos encaminhamentos para cadastramento e busca de 

emprego na Agência de Trabalho de Piedade, que está alojada dentro da Galeria 

Market Place. Em parceria com a Junta Militar de Prazeres, dois usuários 

aguardam o recebimento da Reservista.  

 

 

 

6.7. Desafios  

Durante este mês, podemos destacar o momento difícil, nas esferas 

político- administrativas, pelo qual o Programa Atitude vem passando. Apesar 

das fragilidades, mantivemos a acolhida aos usuários vindos do Núcleo Recife 

em virtude do fechamento temporário dos serviços. Convivemos com a redução 

do quadro de funcionários neste dispositivo, fato que trouxe alguns transtornos 

para o serviço, entre eles destacamos: descontentamento e estresse dos 

usuários; desmotivação e sobrecarga de trabalho da equipe técnica; como 

também, a saída de férias de uma técnica de referência e um vigia, sem feristas.  

Vale destacar a permanência das dificuldades trazidas em relatórios 

anteriores, como questões associadas a estrutura da unidade (banheiros com 

vazamentos e entupimentos, interruptores de luz sem funcionamento, 

ventiladores quebrados, inexistência de campanhia e etc) e falta de sala 

específica para trabalhos em grupo .  
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7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

O mês de Setembro foi marcado por grandes desafios e mudanças devido à atual 

contenção de custos do Governo do Estado que acarretou na redução da nossa equipe, 

principalmente com as férias de alguns funcionários sem a substituição dos mesmos, 

necessitando de uma reorganização do serviço em diversos aspectos, inclusive com a 

redistribuição de usuários entre apenas duas técnicas de referência. Neste sentido, a 

gestão do Intensivo Jaboatão voltou suas tarefas para junto equipe para tentar dar maior 

suporte tecnicamente ao serviço diante da fragilidade do momento, para manter a 

qualidade do serviço ofertado. 

Destacamos ainda, que no corrente mês a Coordenação Técnica da unidade esteve 

também de férias e diante disto, o suporte nesta área foi realizado pela Coordenação 

de Núcleo e Supervisão. 

 Recebemos no mês de Setembro visitas de representantes da Secretaria de 

Políticas Sobre Drogas – SEPOD, na pessoa de Julieta Pontual e Arícia. Julieta e Arícia 

realizaram visita de monitoramento do serviço onde a Nutricionista aproveitou também 

para reformular o cardápio diante da diminuição/retirada de alguns itens da relação de 

alimentos. Julieta participou de uma reunião técnica para conversar sobre os potenciais 

relativos à inclusão sócio produtiva dos usuários do Intensivo Jaboatão e principalmente 

sobre o momento atual vivido pelo Programa, levando a equipe pensar juntos quantas 

estratégias em relação aos cursos ofertados aos usuários.  

 

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

NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 

 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

30/09 
Reunião de 

Núcleo 
Apoio/ 

JB 

Secretária Márcia; 
Rafael West, 
Karine- 
Coordenadora de 
Núcleo, Supervisão 
(intensivo e apoio), 
Aiala- 
Coordenadora 
Técnica do Apoio e 
as equipes do 

.- Cenário Atual do 

Programa Atitude. 

 

 

 

- O NÃO FECHAMENTO 
DOS DISPOSITIVOS, 
revogação dos avisos 
prévios e previsão de 
regulação dos 
pagamentos de salários. 
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Intensivo e 
Apoio/JB, Usuários 
e Familiares. 

 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 

 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO 
ENCAMINHAMENT

OS 

02/09 
Reunião 
Técnica 

Intensivo  
Supervisora- 

Márcia Cristina e 
Toda Equipe. 

- Insegurança da equipe em 
relação aos constantes 
assaltos na localidade; 

- Rodízio dos funcionários; 

 

-PIA – realização quinzenal. 

-Funcionário 
solidário/ caronas; 

 

- Acontecerá caso 
atraso do salário; 

 

 

 

 

A partir desta data. 

 

 

09/09 
Reunião 
Técnica 

Intensivo  

Coordenadora de 
Núcleo Karine 

Jamille, 
Supervisora- 

Marcia Cristina, 
Julieta Pontual-
SEPOD e toda 

equipe. 

 

- Motivação e Interferência 

dos usuários no PIA com a 

situação atual do Programa;  

- Cursos – garantia de 

passagens; 

-Suspensão do aluguel Social, 

temporariamente. 

- Discussão de casos. 

 

-Sem 
encaminhamento; 

 

 

-Sem 
encaminhamento; 

 

-Sem 
encaminhamento; 

 

-Sem 
encaminhamento. 

 

 

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

a. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 
 

ATIVIDADE QUANTIDADE 
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PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES 
INTERNAS 

00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 00 

REUNIÃO INTERSETORIAL 01 

ESTUDO DE CASO 10 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
EXTERNOS 

00 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 00 

TOTAL 11 

 

 

 

Justificativa: neste mês a equipe técnica necessitou trabalharem escala reduzida 

devido à problemas vivenciados pelo Programa, por isto foram realizadas apenas duas 

reuniões técnicas e uma reunião de núcleo no dia 30/09, que substituiu a reunião técnica 

para priorizar a participação da maior parte dos profissionais. 

 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS DE JULHO DE 2015 

 

 

 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 20 

adolescente 
31 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO 2 00 

REUNIÃO TÉCNICA DA 
EQUIPE 

4 02 
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SEXO 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

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

60 EM 

DIANTE 
N.I. 

M 0 5 8 10 5 0 0 28 

F 0 0 2 1 0 0 0 03 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

0 0 0 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

0 0 0 

 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL / IDENTIDADE GÊNERO 

 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 

Heterossexual 

 

29 

Homossexual 

 

2 

Bissexual 

0 

 

Não 

Informado 

0 

31 
Travesti 

0 

Transexual 

0 
0 

 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 

 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA BRANCA PARDA AMARELA INDÍGENA  
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11 6 16 0 0 

 

33 

 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

SITUAÇÃO 
SOCIOECONÔMICA 

TOTAL 

SEM RENDA 20 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 4 

½ SALÁRIO MÍNIMO 2 

1 SALÁRIO MÍNIMO 3 

2 SALÁRIO MÍNIMO 2 

3 SALÁRIO MÍNIMO 0 

ACIMA DE 3 SALÁRIO 
MÍNIMO 

0 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL               31 

 

TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 26 

ÁLCOOL 3 

MACONHA 2 

COCAÍNA 0 

SOLVENTE 0 

TOTAL GERAL 31 
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TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA 
PRISIONAL 

TOTAL 

SIM 9 

NÃO 21 

NÃO INFORMADO 1 

TOTAL GERAL 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR 
AGRESSÃO FÍSICA 

0 

DESLIGAMENTO POR 
SOLICITAÇÃO 

3 

DESLIGAMENTO POR 
ABANDONO 

1 

RELAÇÃO SEXUAL 0 

USO DE DROGAS 0 

CONCLUSÃO DO PIA 0 

OUTROS (avaliação técnica) 5 

TOTAL 9 

 

TABELA IX - ATENDIMENTOS REALIZADOS 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 24 

NÃO 6 

NÃO INFORMADO 1 

TOTAL GERAL 31 
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA – 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 69 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 118 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 24 

TOTAL 211 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA – 04 

GRUPO PSICÓLOGO 5 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 3 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 3 

TOTAL 11 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA – 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 69 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 118 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 24 

TOTAL 211 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 26 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 49 

GRUPO FAMÍLIA 4 0 
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Justificativa: neste mês as metas de oficinas e grupo família não foram 

alcançadas devido ao funcionamento em escala reduzida e também a redução 

do quadro da equipe técnica somado às férias da Técnica Social em Psicologia. 

AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 24 

VISITA DOMICILIAR     0 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO DE 
NOVOS USUÁRIOS 

0 

SAÍDA TERAPÊUTICA 0 

ASSEMBLÉIA  01 

OUTROS/QUAL 0 

TOTAL GERAL   25 

 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 4 

CREAS 0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
(TRANSFERÊNCIA) 

0 

ALUGUEL SOCIAL 0 

CONSELHO TUTELAR 2 

OUTROS? 0 

TOTAL 6 

 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 0 

PSF/UBS 11 

CTA 2 

CAPS II 0 

CAPS III 2 

CAPS Adi 0 

CAPS AD 1 
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EMERGÊNCIA 
PSIQUIÁTRICA 

1 

POLICLÍNICA 1 

HOSPITAL GERAL 3 

UPA 4 

OUTROS? 0 

TOTAL 25 

 

 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 0 

DHPP 0 

JUDICIÁRIO 0 

MINISTÉRIO PÚBLICO 0 

GOVERNO PRESENTE 0 

RETIRADA DE 
DOCUMENTAÇÃO 

8 

INSS 0 

AGÊNCIA DO TRABALHO 0 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 0 

ONG 0 

OUTROS? 0 

TOTAL: 8 

 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS 

INCLUSÕES 
QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 
0 03 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 
0 03 

TRABALHO FORMAL 
01  00 

TRABALHO INFORMAL 
03 08 

OUTROS?  
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TOTAL: 
04 14 

 

 

 

 

 

 

9. Aluguel Social-Núcleo Jaboatão– JULHO / 2015 

 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL 

SOCIAL 

 

    

Em atual panorama do Programa Atitude no presente mês não foram realizadas 

visitas domiciliares diante falta de combustível. Acompanhamento do usuário que se 

encontra inserido com seus infantes foi dado através de contatos telefônicos. Técnica e 

motorista da modalidade permaneceram ofertando suporte na rotina do 

Intensivo/Núcleo Cabo de Santo Agostinho. Realizados contatos com proprietário do 

imóvel repassando contexto financeiro trazido pelo financeiro da executora. 

 

9.1. Família: 
 
Usuário segue acompanhado dos seus infantes, nos contatos realizados 

pontuado a importância do fortalecimento dos vínculos familiares, além dos 

cuidados aos seus no âmbito da saúde, educação e bem estar. 

 

9.2. Saúde: 

Não houve atividades para esse eixo; 

 

9.3. Inserção sócia produtiva: 

Usuário segue realizando atividades informais de concerto de eletrodomésticos. 

 

9.4. Cultura, esporte e lazer:  

Não houve atividades para esse eixo; 
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9.5. Educação: 

Infantes do usuário seguem freqüentando a rede de ensino regular. 

 

Avanços e desafios 

     Segue o desafio em dar continuidade ao aluguel social do usuário inserido, diante 
progressos com o PIA do mesmo. 

 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  10 01 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 20 00 

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 
SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 10 
Beneficiados 

00 

 

USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 

(MÊS/ANO) 
MOTIVO DE 

DESLIGAMENTO 

NO DE VISITAS 
REALIZADAS NO 

MÊS 

KLEBER 

MIGUEL 
JANEIRO/2015  00 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É visível qualitativamente e quantitativamente na descrição do relatório, que 

neste mês tivemos uma queda nas atividades do Intensivo devido aos problemas 

agregados a seguir: aviso prévio/demissão decorrentes da redução de quadro, longo 

atraso de salários diante da crise Estadual e atraso do repasse da parcela da secretaria 

para a Executora o que acarretou a levar a equipe trabalhar em escala reduzida, férias 

de funcionários sem substituição e falta de materiais e subsídios para manutenção do 

espaço. Houve ainda uma forte instabilidade emocional dos funcionários que 

permaneciam no serviço e entraram coletivamente em aviso prévio no início do mês. 

 

Apesar das dificuldades mencionadas, foi perceptível o reconhecido esforço de 

toda a equipe para dar continuidade aos trabalhos da melhor forma possível. Mesmo 

fragilizada e com excesso de demandas, a equipe do Intensivo Jaboatão se esforçou 
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para dar conta do processo de cuidado aos usuários e familiares. Usuários estes que 

também se mostraram compreensivos em relação ao momento, e colaboraram com as 

atividades diárias do espaço. 

 

Como nem tudo foram dissabores, percebemos avanços no que tange a inserção 

sócio-produtiva, onde um dos usuários acompanhados iniciou trabalho formal em uma 

empresa de refrigeração e outros 07 mantiveram seus trabalhos informais. Três usuários 

continuam inclusos na educação formal, motivados para conclusão desta etapa em suas 

vidas, prevista para o próximo mês. Houve ainda oito conclusões de retirada de 

documentação, uma inclusão no Bolsa Família e continuidade dos encaminhamentos à 

rede de saúde e assistência social com sucesso. 

Em relação ao Aluguel Social, considerando a importância da estruturação de 

projetos traçados no PIA modalidade segue aguardando o retorno das atividades para 

realizar novas inserções, além de continuidade ao fluxo normal das articulações, 

pactuações e encaminhamentos previstos na TR do Programa. 

Continuamos trabalhando e investindo para a reorganização do espaço e do 

serviço, buscando aprender com as dificuldades e abrindo espaço para a superação das 

adversidades, juntos estamos dispostos a continuar avançando em qualidade e 

quantidade como vínhamos fazendo passo a passo em todos os eixos do programa. 

 

 

____________________________________________ 

Priscila Linhares 
Coordenadora Técnica 

Centro de Acolhimento Intensivo Jaboatão 
Programa ATITUDE 

Assistente Social 
CRESS 5821 

11. ANEXOS 
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Oficina de Culinária 
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CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

NÚCLEO: JABOATÃO MÊS/ANO: SETEMBRO/2015 

1. APRESENTAÇÃO 

Este documento busca compartilhar, de maneira geral, as atividades 

desenvolvidas na unidade de Acolhimento e Apoio de Jaboatão dos Guararapes 

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

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

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

deste Centro. 

 

O trabalho proposto neste Apoio busca favorecer aos usuários do serviço 

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

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

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

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

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

atividades mais atrativas ao público atendido. 

 

O Centro de Acolhimento e Apoio tem como princípio norteador a 

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

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

possibilidades de (res) significação da sua vida. 

 

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

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

funcionamento autônomo e concomitante àquele serviço. Tal dispositivo 

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

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

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

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

psicoativas. 
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2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

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

Guararapes/PE. 

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

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

Executora: IEDES – Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social  

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

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS 

EQUIPE FUNÇÃO NOME 

FUNÇÃO NOMES 

COORDENAÇÃO DE NÚCLEO Karine Farias 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Aiala Frederick de Souza 

SUPERVISORAS Christiane Tadu de Souza Bosshard  

TÉCNICOS SOCIAIS 

Ana Cássia Mendonça e Silva Melo 

Joana Deise Gomes Marques 

Dayula Tácia dos Santos 

Noemi Glasner Coutinho 

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Antônia Edislândia da Silva 

EDUCADORES SOCIAIS 

Carla Juliane Bezerra de Souza (Desligada) 

Levi da Silva Lima 

Renato Mário da Silva 

Vera Lucia Maurício de Jesus Goes 

Helaine Maria Silva Duarte 

Helder Marcio de Barros Almeida 

Paulo Queiroz Andrade 

Damiana Júlia Ferreira  

Rachel Cardoso dos Santos da Silva (Desligada) 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ana Claudia de Farias Alexandre 

AUXILIARES DE COZINHA 

Adriana Maria Aurelina 

Maria Rozilene Roque Silva Paris  

Juvanere Carmo dos Santos Nascimento 

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS Angela Sales da Silva 

VIGIAS 

Carlos Alberto de Lima 

Edson Vicente da Silva 

Jefferson Moacir Almeida 

Robson Sanclaudy de Jesus da Silva 
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I 

TÉCNICO SOCIAL Jeane dos Santos Tonéo  

EDUCADOR SOCIAL Camila Yasmin do Rego Lima de 
Souza  

MOTORISTA Fausto Oliveira Araújo 

II 

TÉCNICO SOCIAL Tiago Queiroz Moura 

EDUCADOR SOCIAL Marina de Albertino Correia 

MOTORISTA Hallison Souza Barbosa 
 

 

PROGRAMA DE ATIVIDADES 

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES - APOIO JABOATÃO 

HORA 
Segund
a 

Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
Doming
o 

8:00h às 
9:00h 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

9:15h às 
9:30h 

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

09:30h às 
10:30h 

Integraç
ão/ 
Atendim
entos 

Atendim
ento 
09:30 às 
10:00h. 

Integraç
ão/ 
Atendim
entos 

Atendim
ento 
09:30 às 
10:00h. 

Integraçã
o/ 
Atendime
ntos 

Integraç
ão/ 
Atendim
entos 

Integraç
ão/ 
Atendim
entos 

10:00 às 
11:00h 

Grupo 
Qualida
de de 
Vida 

Oficina 
de Artes 
(Vera) 
 

Oficina 
de 
Atividad
es 
Lúdicas
) 
(Helaine
) 

Grupo 
Próximo 
Passo 

Grupo 
Redução 
de Danos 

Piscina 
/ Jogos 
coopera
tivos 

Piscina 
/ Jogos 
coopera
tivos 

11:00h às 
11:50h 

Livre/ 
Descan
so 

Livre/ 
Descan
so 

Integraç
ão/ 
Atendim
entos 

Piscina 

Integraçã
o/ 
Atendime
ntos 

12:00h às 
13:00h 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

13:00h às 
14:00h 

Livre/ 
Descan
so 

Livre/ 
Descan
so 

Assemb
leia 

Livre/ 
Descan
so 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descan
so 

Livre/ 
Descan
so 

15:00h às 
15:30h 

Despert
ar 

Despert
ar 

Despert
ar 

Despert
ar 

Despertar 

Integraç
ão/ 
visita 
14:00h 
às 
16:00h 

Integraç
ão/ 
Visita 
Família 

15:30h às 
16:00h 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

Integraç
ão/ 
Visita 
Família 

Integraç
ão/ 
Visita 
Família 
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16:00h às 
17:00h 

Grupo 
Educaç
ão 

Grupo 
Família 

Oficina 
de 
Culinári
a 

Grupo 
Direitos 
Sociais 

Oficina 
de 
Teatro(Da
miana) 

Integraç
ão/ 
Visita 
Família 

Integraç
ão/ 
Visita 
Família 

17:00h às 
18:00h 

Integraç
ão/ 
Atendim
entos 

Integraç
ão/ 
Atendim
entos 

Integraç
ão/ 
Atendim
entos 

Integraç
ão/ 
Atendim
entos 

Integraçã
o/ 
Atendime
ntos 

Integraç
ão/ 
Atendim
entos 

Integraç
ão/ 
Atendim
entos 

18:00h às 
19:00h 

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

19:00h às 
20:30h 

Livre/ 
Descan
so 

Livre/ 
Descan
so 

Livre/ 
Descan
so 

Livre/ 
Descan
so 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descan
so 

Livre/ 
Descan
so 

20:30h às 
21:00h 

Boa 
Noite 

Boa 
Noite 

Boa 
Noite 

Boa 
Noite 

Boa Noite 
Boa 
Noite 

Boa 
Noite 

21:00 às 
21:30h 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

21:30h às 
23:00h 

Integraç
ão/ 
Dormir 

Integraç
ão/ 
Dormir 

Integraç
ão/ 
Dormir 

Integraç
ão/ 
Dormir 

Integraçã
o/ Dormir 

Integraç
ão/ 
Dormir 

Integraç
ão/ 
Dormir 

 

Grupos  

 

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

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

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

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

são interligados, para serem trabalhados durante o mês vigente. 

 

Grupo: Qualidade de Vida 

Facilitadora: Antônia Edslândia 

 

Data: 14/09/2015. 

Atividades realizadas: A proposta foi falar sobre as principais doenças 

causadas pelo uso do Cigarro. Realizada a exibição de um vídeo sobre o tema, 

onde foi demonstrado os danos que essas doenças causam ao organismo, 

principalmente os causados pelo uso abusivo desta droga, assim acarretando a 

eles diversos tipos de canceres. 

Objetivo: Fazer com que os usuários compreendam o funcionamento de seus 

organismos, suas funções vitais, o comprometimento pelo efeito nocivo das 

drogas. Principalmente do Tabaco, após a inalação do mesmo. A maneira de 
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como o Tabaco afeta o cérebro e o pulmão, levando-os assim a desenvolverem 

os diversos tipos de doenças, e como consequência o câncer. 

Ferramentas metodológicas: notebook, Cartolina, lápis, som e debate do tema 

em grupo. 

Avaliação: Os usuários debateram bastante sobre o assunto, esclarecendo 

dúvidas e dificuldades quanto aos problemas de saúde que foram provocados 

pelo uso frequente do tabaco e outras drogas. Da importância da proteção e 

prevenção pelo trabalho de redução de danos, dos cuidados e atenção com uso 

abusivo e danos que está droga lhe traz. Os mesmos trouxeram experiências 

próprias de danos e riscos que correm por causa do cigarro e outras drogas. Eles 

relataram que sabem e tem a ciência dos riscos, expondo à essas doenças e só 

dão conta disso quando já estão doentes e principalmente com infecções 

respiratórias. 

 

Grupo: Família 

Facilitadora: Joana Marques 

 

Data: 01/09/2015  

Atividade realizada: O grupo foi realizado na praia, onde cada usuário pode 

contar um pouco como foi sua infância, depois realizaram uma batucada e 

tomaram banho de mar.  

Objetivo: Proporcionar aos membros relembrarem quem eram seus melhores 

amigos, suas brincadeiras prediletas, seus medos, seus sonhos, bem como, 

leva-los a refletir que ainda podem reconquistar e reconstruir o que desejam para 

suas vidas.      

Ferramentas metodológicas: Diálogo e instrumentos músicas.  

Avaliação: Foi uma atividade bastante proveitosa, já que os usuários se 

sentiram muito a vontade e expuseram seus sentimentos e suas expectativas 

futuras, bem como, o que pretendem fazer para alcança-las.  

 

Data: 08/09/2015  
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Atividade realizada: Discutimos sobre o texto: “A Família é uma Árvore de 

Amor” (autor desconhecido). 

Objetivo: Através do texto discutimos os vários tipos de famílias e refletimos o 

papel que cada membro exerce nelas.  

Ferramentas metodológicas: Leitura de texto. 

Avaliação: Pudemos dialogar sobre os vários tipos de famílias que existem e 

refletimos que nenhuma é perfeita, bem como, o quanto realmente é difícil lidar 

com as discussões familiares e os defeitos de cada um.    

 

Data: 15/09/2015  

Atividade realizada: Trabalhamos com a dinâmica de grupo (colocar por escrito 

no papel uma parte do corpo, um lugar, um objeto e uma pessoa que mais 

gostam e depois jogarem no lixo três dessas coisas). 

Objetivo: Proporcionar aos membros refletirem das coisas que gostam e que 

muitas vezes descartam sem perceberem de suas vidas.   

Ferramentas metodológicas: Papel, caneta e sacola de lixo. 

Avaliação: Os usuários trouxeram exemplos de atitudes que fizeram com que 

algumas pessoas que gostam se afastassem, refletindo o que não querem mais 

fazer e o que ainda podem fazer para terem o que perderam de volta.  

 

Grupo: Próximo Passo 

Facilitadora: Dayula e Co-facilitado por Noemi 

 

Data: 03/09/2015  

Atividade Realizada: Reconhecimento do território. Realizamos uma 

caminhada no entorno do serviço, um tipo de reconhecimento da área. 

Observando locais de saúde, educação, lazer, religiosos e etc.  

Objetivo: Estimular a apropriação da comunidade entorno do Atitude. 

Ferramentas metodológicas: caneta, papel e celular. 

Avaliação: Os usuários trouxeram reflexões positivas sobre a atividade, 

desenvolveram um diálogo coerente e consistente, cada um com suas reflexões, 

durante a caminhada trouxeram vivencias pessoais, os pensamentos da 
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sociedade em relação a eles, o preconceito que existe, os furtos e a violência 

que aconteciam constantemente.   

 

Data: 10/09/2015  

Atividade Realizada: A atividade foi externa, na praia. Realizamos a dinâmica 

“Meus sentimentos e a conscientização sobre o suicídio”. 

Objetivo: Realizamos uma roda de conversa, com uma dinâmica do coração, 

onde cada um expôs os seus sentimentos em relação a valorização da vida, 

após as falas dos usuários fizemos o contraponto com o dia da prevenção ao 

suicídio. Então, refletimos sobre autodestruição e os “pequenos suicídios” que 

cometemos no nosso cotidiano. 

Ferramentas metodológicas: livre, papel e caneta. 

Avaliação: O grupo respondeu de forma positiva em relação a atividade, cada 

um trazendo seus sentimentos e angustias. Os usuários participantes trazem 

que esses momentos com a equipe e a realização da atividade em um local 

diferente são bastante positivos; alguns usuários na fala se emocionaram 

trazendo suas vivencias com a família. 

 

Data: 17/09/2015  

Atividade Realizada: Roda de Conversa abordando o tema respeito. Em 

seguida um campeonato de Futebol. 

Objetivo: Elucidar através de uma prática esportiva, levando em consideração 

suas regras e formatação, um dos pilares da convivência: o respeito. 

Ferramentas metodológicas: Bola, cone, padrão e cadeiras.  

Avaliação: Os usuários que participaram trouxeram alguns exemplos de 

respeito, vivencias pessoais e reflexões de forma bastante positiva dentro da 

atividade do futebol e que foram refletidas em outros momentos da vida. 

 

Data: 21/09/2015  

Facilitado pela técnica Dayula e a coordenadora técnica Aiala.  

Atividade Realizada: Embolada e reflexão do texto.  

Objetivo: Conscientizar os usuários sobre uso de drogas dentro do serviço. 
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Ferramentas metodológicas: Papel e cadeiras.  

Avaliação: Os usuários participantes trouxeram sua visão sobre o assunto, 

reflexões sobre o uso de drogas dentro desse espaço, a importância do Serviço 

em sua vida. Foi avaliado de forma bastante positiva. 

 

Grupo: Direitos Sociais. 

Facilitadora: Ana Cássia 

 

Data: 03/09/2015  

Atividade realizada: discussão do tema questões raciais com a perspectiva de 

realizar uma intervenção no entorno do espaço, dos usuários para com a 

comunidade. 

Objetivo: Refletir com os referidos a respeito de uma questão inserida em seu 

cotidiano (questões raciais), bem como, estimular a desconstrução de certos 

pontos de vista no entorno do espaço, propiciando o seu protagonismo social. 

Ferramentas metodológicas: Mesa, cadeira.  

Avaliação: De início, o grupo mostrou certa dificuldade em interagir com a 

questão, mas a partir do momento em que conseguimos trazer suas vivencias 

cotidianas para a discursão os mesmos, passaram a relatar questões pessoais, 

buscando mais informações, fundamentais ao entendimento do tema.  

 

Grupo: Redução de Danos 

Facilitadora: Noemi 

 

Data: 04/09/2015 

Atividade realizada: Construímos numa cartolina, o mapa do território, sobre o 

que foi observado no dia anterior, caminhada em grupo, e os pontos 

significativos. As potencialidades e fragilidades do local. Pontuamos também 

para os usuários, a mudança e a nossa chegada ao novo serviço, na comunidade 

e a visão da sociedade perante o Atitude.  
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Objetivo: Estimular o conhecimento do local onde vivemos ou frequentamos, 

como alternativas de produção de vida, sejam nos serviços ou na nossa própria 

comunidade.  

Ferramentas metodológicas: Hidrocor, cartolina ou papel ofício, fita crepe, 

cadeiras, mesa, ventilador. 

Avaliação: Os usuários colocaram os dispositivos da rede e locais 

desconhecidos que não sabiam de sua existência.  Foram detalhistas e focados 

na construção. Colocamos para os mesmos um aspecto curioso, não colocaram 

pontos ou uso de drogas. Refletimos sobre a questão e nos aprofundamos sobre 

a existência de um mundo sem drogas ou não. Mostraram engajamento e 

conhecimento sobre o assunto. 

 

Data: 11/09/2015 

Atividade realizada: A proposta do grupo foi trabalhar o momento de reajustes 

da qual o serviço vinha passando. Colocamos a música: “ Tente Outra Vez” (Raul 

Seixas), como forma de inspiração. Formados em subgrupos, tiveram que fazer 

colagens sobre o tema. No final, cada subgrupo se apresentou para o restante 

do grupo. 

Objetivo: Motivar os usuários para que sigam com seu PIA e fortalecer a 

capacidade de superação. 

Ferramentas metodológicas: Cadeiras, mesas, cola, tesouras, cd, aparelho de 

som, durex e cartolina. Celular para registro de imagens. 

Avaliação: Exercemos com falas, a noção de crise como oportunidade e 

fortalecimento. As figuras escolhidas foram do que queriam para suas vidas e 

exemplos de superação, como atleta paraolímpico. Apresentaram posturas 

politizadas e desejo de transformação no cotidiano da coletividade. 

 

Data: 18/09/2015 

Atividade realizada: Roda de conversa sobre o movimento LGBT, vivido 

durante a semana, pois os usuários foram para a I semana estadual da 

Diversidade. Os usuários receberam nomes do universo LGBT e cada um teve 
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que falar com suas palavras o que entendiam e achavam sobre o nome recebido. 

Durante as falas, fomos complementando e conceituando as siglas. 

Objetivo: Desenvolver o respeito ao diferente, como também, despatologizar a 

homossexualidade, promovendo o conhecimento dos direitos e os conceitos da 

sigla LGBT. 

Ferramentas metodológicas: Caneta piloto, ofício, cadeiras e celular para 

registro. 

Avaliação: Percebemos uma grande curiosidade dos usuários sobre o tema, 

como também a tentativa de se colocarem no lugar do outro, imaginando como 

seria ser um transexual. Trabalhar este tema de forma leve e sem tabus, nos 

proporcionou um entendimento maior das possibilidades do ser humano, além 

de poder diminuir o estranhamento sobre o assunto. O grupo Redução de Danos 

não foi realizado no dia 25/09, devido a redução dos profissionais, que estavam 

trabalhando em escala, como também, um dos grupos ser realizado na segunda 

ao invés da sexta, por conta deste mesmo fato. 

 

Grupo: Boa Noite 

Facilitadores: Levi, Rachel, Edson e Helder. 

 

Data: 09/2015 

Atividade realizada: Grupo boa noite – Roda de conversa, tema: Liberação da 

maconha e seus poderes medicinais. 25 minutos com 11 usuários participaram.    

Objetivo: sensibilizar e refletir sobre a lei que está sendo debatida no congresso 

nacional, em relação ao tráfico e o cuidado com o uso e qual seria a necessidade 

da lei para o povo. 

Ferramentas metodológicas: roda de conversa  

Avaliação: observamos que os usuários estavam bem por dentro do assunto e 

que a liberação iria ser muito bom para todos que seria descriminalizada. 

Também o tráfico ia perder força. 

 

Data: 09/2015 
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Atividade realizada: Grupo boa noite –– Reflexões sobre a importância do 

Programa para eles e como estão percebendo esse momento de crise. Também 

da importância de conhecer e buscar novas possibilidades. 

Objetivo: sensibilizar a todos sobre esse momento e estimulá-los a buscar                                                                                                                                

novas oportunidades nas suas vidas. Também como eles estão dando o devido 

valor a esse Programa. 

Ferramentas metodológicas: nenhum. 

Avaliação: observamos os usuários estavam bem aflitos com essa situação e 

com um grande medo do encerramento do Programa.  

 

Data: 09/2015 

Atividade realizada: Grupo boa noite – Dinâmica do espelho para eles se alto 

perceber. 10 usuários participaram. 

Objetivo: refletir sobre se mesmo e resgatar a busca de seus objetivos. 

Ferramentas metodológicas: cadeiras, caixa e espelho.  

Avaliação: observa-se que vários usuários trazem na fala quanto tempo eles 

perderam na vida e que nunca é tarde para reconstruir. 

 

Data: 15/09/2015 

Atividade realizada: Grupo boa noite – debate, tema: descriminalização da 

maconha.  

Objetivo: sensibilizar e refletir sobre essa discussão em nosso país. 

Ferramentas metodológicas: nenhum.  

Avaliação: observamos que vários usuários estavam confusos em relação a o 

que é descriminalização. Uma parte foi contra esse processo e a maioria a favor. 

Oficina: torneios de dominó, 12 usuários participaram de forma respeitosa e 

positiva. 

Data: 17/09/2015 

Atividade realizada: Grupo boa noite – Roda de diálogo, tema: crise no Brasil.15 

usuários participaram.    

Objetivo: sensibilizar e refletir sobre a situação do nosso país. 

Ferramentas metodológicas: nenhum.  
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Avaliação: observamos que vários usuários estavam preocupados devido o 

espaço também passar por dificuldades e rumores sobre o fechamento do 

ATITUDE. 

 

Data: 19/09/2015 

Atividade realizada: Grupo boa noite – Roda de conversa, tema: uso de drogas 

no espaço. 

Objetivo: sensibilizar e refletir sobre a necessidade de fazer uso de drogas 

dentro do espaço. 

Ferramentas metodológicas: nenhum.  

Avaliação: observamos que vários usuários estavam angustiados em relação a 

este uso, porém conseguem refletir sobre a importância de sinalizar para equipe. 

 

Data: 29/09/2015 

Atividade realizada: Grupo boa noite – roda de conversa sobre passeata 

pacifica.  

Objetivo: sensibilizar e refletir sobre a oportunidade de mostrar o que o 

programa tem de melhor, dança, maracatu, e cidadãos politizados e respeitosos, 

na busca de seus direitos. 

Ferramentas metodológicas: nenhum. 

Avaliação: percebe-se alguns introspectivos, outros se emocionam e trazem 

falas positivas de suas vivências, e da importância desse programa na vida de 

usuários de drogas. 

 

Grupos Realizados Quantitativo Mensal 

Qualidade de Vida 01 

Redução de Danos 03 

Próximo Passo 04 

Direitos Sociais 01 

Grupo Família 01 

Grupo Boa Noite 07 

Total de grupos 17 

 

 

Oficinas 
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Oficina: Artes 

Facilitadoras: Helaine e Vera 

 

Data: 02/09/2015 

Objetivo: Desenvolver a percepção, a imaginação, a sensibilidade e a reflexão 

ao realizar produções manuseando os pincéis. 

Ferramentas metodológicas: Tela, pincel, tecidos e tintas. 

Avaliação: Foi um momento prazeroso, onde os usuários demonstraram 

bastante interesse pela arte na tela. 

 

Data: 15/09/2015 

Oficina: Desenho livre 

Objetivo: Estimular o gosto pela pintura e combinações de cores. 

Ferramentas metodológicas: Papel ofício, lápis grafite, lápis de cor de cera e 

cartolina.  

Avaliação: Através das combinações das cores os usuários entenderam que 

podiam produzir várias cores, além de reativar a concentração a criatividade e a 

interação com os outros usuários de forma terapêutica. 

 

Data: 16/09/2015 

Oficina: Torneio de futebol 

Objetivo: Interação dos usuários de forma lúdica, estimulando a competitividade 

sem usar de rivalidade. 

Ferramentas metodológicas: Padrão de futebol, apito, bola, cartões vermelhos 

e amarelos. 

Avaliação: Houve uma interação dos usuários onde compreenderam a 

importância das regras, como instrumento de organização e tolerâncias. 

 

Data: 29/09/2015 

Oficina: Confeccionar objetos com massa de biscuit.  

Objetivo: Valorizar a arte em trabalhos com massa de biscuit, ampliando o 

potencial com trabalhos manuais. 
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Ferramentas metodológicas: massa de biscuit, tinta, pincéis e mesas. 

Avaliação: Foi um momento de satisfação descontração e alegria, onde os 

usuários puderam expressar o gosto pelo artesanato. 

 

Oficina: Teatro 

Facilitadora: Damiana 

 

Data: 04 e 11/09/2015 

Atividade realizada: Jogos de complete a imagem, continua a história e 

esquete. 

Objetivo: Trabalhar a corporeidade e improviso do próprio corpo em cena, da 

seguinte forma: uma pessoa inicia uma imagem, os outros tem que fazer a leitura 

do que aquela imagem quer dizer e completar fazendo uma outra estátua, mas 

dando continuidade da primeira figura criada e assim vai sucessivamente até 

que todos já tenha participado. 

Ferramentas metodológicas: nenhum 

Avaliação: os participantes falaram das dificuldades encontradas de interpretar 

as situações que para eles eram difíceis e complicadas. Das dinâmicas todos 

participaram montando as cenas, já na segunda houve um pouco de timidez, um 

dos usuários teve mais facilidade de criar a estória pois ele compõe músicas e 

outros usuários seguiram e estória. 

Data: 17 e 24/09/2015 

Atividade realizada: Mostra do filme (Quase Deuses) no dia 17. No dia 24 

(iniciamos ensaio sobre a intervenção que estávamos para fazer, o protesto a 

favor do Programa) usamos os cartazes que havia sedo confeccionado pelo 

outro educador. 

Objetivo: realizar uma mostra de um filme que foi baseado em uma realidade.  

Ferramentas metodológicas: TV, DVD e cartolina. 

Avaliação: Os usuários trouxeram que o momento do filme foi muito bom pois 

eles sempre se emocionavam com algumas cenas, um outro momento avaliativo 

foi durante a mostra pois a cada ato em que o personagem do filme conseguia 
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vencer era uma vibração só até chegar o momento dos usuários aplaudirem o 

filme. 

Oficina: Cine ATITUDE 

Facilitadores: Rachel, Helder, Levi e Edson 

 

Data: 09/2015 

Atividade realizada: Vídeo “Drum tambores do mundo”. 

Objetivo: fazer com que eles percebam o valor cultural que o tambor tem a sua 

importância para seu povo e como se comunicar. Referência africana. 

Ferramentas metodológicas: aparelho de TV e DVD. 

Avaliação: percebemos os usuários ficaram bem atentos ao vídeo e 

participaram de forma positiva. 

 

Data: 11/09/2015 

Atividade realizada: Documentário a história de Moçambique, relata o histórico 

cultural.  

Ferramentas metodológicas: DVD.  

Avaliação: percebe-se que durante o debate, os usuários trazem falas positivas 

em relação, a nossa origem africana, e ao preconceito sofrido nessa cultura. O 

educador Levi, traz um pouco da sua vivência em Moçambique. 

 

Oficina: Culinária 

Facilitadora: Chefe Patrícia Barkokebas 

 

Data: 09/09/2015 

Atividade realizada: Quiche de queijo e calabresa e Torta de limão. 

Objetivo: Proporcionar ao usuário conhecimento específico e postura 

profissional na culinária. 

Ferramentas metodológicas: Utensílios de cozinha, ingredientes e 

equipamentos culinários. 

Avaliação: A oficina aconteceu de forma tranquila com uma excelente 

participação de todos. 
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Data: 16/09/2015 

Atividade realizada: Bolo de chocolate com recheio de laranja e torta salgada 

de calabresa e queijo. 

Objetivo: Estimular os usuários a adquirir conhecimentos e postura profissional.  

Ferramentas metodológicas: Utensílios de cozinha, ingredientes e 

equipamentos culinários. 

Avaliação: Participação de todos os usuários presentes na casa e interação 

positiva.  

 

Data: 30/09/2015 

Atividade realizada: Pão Salgado com carne moída. 

Objetivo: Proporcionar conhecimentos e técnicas do universo culinário, bem 

como boas práticas e manipulação de alimentos.  

Ferramentas metodológicas: Utensílios de cozinha, ingredientes e 

equipamentos culinários. 

Avaliação: Ótima participação dos usuários e bom aprendizado dos conteúdos 

ensinados.  

 

Oficinas Realizadas Quantitativo  Mensal 

Oficina de Culinária 03 

Oficina de Artes 04 

Oficina de Teatro 04 

Oficina Cine ATITUDE 02 

Total de Oficinas 13 

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

5.1 Família 

Neste mês percebemos a dificuldade de alguns familiares de comparecerem no 

serviço nos dias úteis e nos finais de semana. Realizamos mais contato com os 

familiares por telefone, sensibilizando da importância de participarem das 

atividades oferecidas no serviço, bem como, também para o próprio usuário. 
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Sendo orientados de como funciona o serviço, o perfil do nosso usuário e 

informações sobre a dependência química. Dessa forma, observamos que é 

necessário criar estratégias para que a família consiga dar continuidade a 

construção do seu processo de cuidado.  

5.2 Saúde  

Foi realizado grupo de qualidade de vida com tema Os danos do Tabaco para 

saúde, com um grupo de informação e conhecimentos sobre as práticas de 

saúde e de qualidade de vida. Objetivando esclarecer e informar, onde buscar 

os atendimentos necessários e fazer valer os direitos dos usuários do SUS. A 

finalidade dos grupos foi conscientizar e orientar sobre os cuidados que o usuário 

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

apresentados, visando a prevenção e proteção de tratamento para dependência 

química, diminuir o adoecimento do indivíduo, com qual o usuário possa criar 

suas estratégias de redução de danos, bem como, aprender a lidar com questões 

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

dos outros participantes do grupo. Assim os usuários puderam se informar a 

respeito da prevenção de doenças e dos cuidados em relação à saúde. 

 

Foram realizados encaminhamentos à UBS Galba Matos de usuários para abrir 

prontuário, fazer o cartão vacinal e atualização dos esquemas para àqueles que 

já possuíam o cartão. 

 

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

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

para fazer diagnóstico de enfermagem e encaminhamentos específicos à cada 

usuário. 

Realizados encaminhamentos e articuladas consultas para alguns usuários no 

Caps–ad, encaminhamentos também foram realizados para o CTA (Centro de 

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

odontológica. Realizados encaminhamentos à UPA. Sendo realizadas como 

rotina diária do serviço, além de realizar triagens e acolhimentos aos novos 
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usuários, bem como às retriagens, escutas e atendimentos diários de qualidade 

de vida. Foram administradas diariamente medicações prescritas com receitas 

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

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

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

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

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

 

Diante das dificuldades financeiras encontradas nesse mês, foi necessário 

encontrar estratégias para os usuários darem continuidade ao processo de 

cuidado com a saúde, principalmente em relação aos encaminhamentos para 

hospitais, postos de saúde, UPA; já que não podiam contar com o suporte do 

transporte do programa. Porém, um ponto bastante positivo foi à parceria 

realizada com Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (CISAM), para 

acompanhamento clínico com as mulheres usuárias do programa ATITUDE.  

 

No entanto, as doenças sexualmente transmissíveis, como a Sífilis, continuaram 

sendo uma demanda de saúde recorrente, apesar do trabalho por parte da 

equipe, de sensibilização e conscientização da necessidade de praticar o sexo 

seguro. Os usuários que apresentaram a suspeita de ter contraído esta doença, 

realizaram exames de sangue e iniciaram o tratamento. Confirmamos e 

necessidade de criar estratégias para que os usuários possam dar continuidade 

ao seu processo de cuidado, pois a maioria deles vivem em situação de rua e 

muitas vezes não conseguem dar continuidade a este cuidado.   

5.3 Inserção Sócio Produtiva  

Realizamos a construção de currículo, junto com a técnica de referência, para 

inserção no mercado informal. Muitos usuários conseguem trabalho no entorno 

do serviço, em estacionamentos, lava-jatos e na praia, nas barracas e com 

artesanatos feitos por eles próprios. Vala destacar, que semanalmente acontece 

à oficina de culinária, que representa outra fonte de produtividade e trabalho, 

como também, as oficinas de arte e cultura.  
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5.4 Cultura, Esporte e Lazer 

A equipe promove semanalmente oficinas, estimulando o acesso aos esportes, 

artes e lazer. Neste mês, alguns grupos foram voltados para a importância do 

exercício físico. Foram realizados jogos de futebol, exercício funcional e oficina 

de teatro e percussão.  

 

 

 

5.5 Educação 

Neste tivemos o início da conclusão do curso de Administração, que JB.1444 e 

JB.165, através de Julieta Pontual, coordenadora de reinserção sócio produtiva, 

da Secretaria SDSGJ, no Instituto Shopping Recife, localizado na favela Entra 

Apulso em Boa Viagem, foram inseridos. Vale salientar, que mesmo diante há 

algumas dificuldades continuamos no serviço com o Programa Brasil 

Alfabetizador, com o nome Paulo Freire, no Recife, sendo executado pelo 

educador Hélder e paralelamente nos Grupos trabalhamos esse tema em 

diversas maneiras. 

 

5.6 Assistência Social 

Em Setembro demos continuidade à construção de um plano individual de 

atendimento (PIA) a partir das demandas do usuário, visando autonomia, para 

serem capazes de preservar e efetivar seus direitos enquanto cidadãos, 

contribuindo para o fortalecimento dos vínculos familiares, bem como, 

oferecendo o atendimento a esses que se tornam pessoas importantíssimas no 

processo de fortalecimento das relações afetivas e contribuindo para a mediação 

de conflitos no meio familiar.  

 

Continuamos a encaminhamos diaristas e pernoites para retirada de 

documentos, na Casa da Cidadania e em ações das Prefeituras, para que dessa 

forma, possam ingressar em novos espaços sócio produtivos e para que tenham 
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acesso a escolas e cursos profissionalizantes. Avaliamos este serviço de 

extrema importância para os usuários e suas famílias. 

 

Fortalecemos a presença no BOM DIA, tendo como objetivo reunir os usuários 

para um primeiro momento de informes e reflexão, onde quase todos da equipe 

participam. Neste momento também é realizado o repasse das atividades que 

serão realizadas durante o dia. A tarde é realizado o DESPERTAR seguindo o 

mesmo objetivo, porém, tornamos o momento mais descontraído, todos 

participam, usuários e equipe, trazendo atividades, como: músicas, dinâmicas, 

textos para reflexão, fazendo com que o usuário participe. 

5.7 Avanços e Desafios 

No que se refere à Qualidade de Vida, a equipe da Vigilância Epidemiológica de 

Jaboatão iniciou no CAA exames e tratamento para DST`s, no início deste mês. 

Suprimir a dificuldade do usuário mediante inexistência de passagem, da 

distância do serviço para as redes de saúde do Município e em razão da falta de 

documentos para realização de exames, que alguns usuários não possuem. 

 

Dificuldades nos atendimentos no Hospital Jaboatão Prazeres, com falta de 

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

falta de materiais para realização de alguns procedimentos que deveriam ser 

realizados pela unidade, deixando de atender às necessidades básicas dos 

usuários.  

 

A Policlínica Carneiro Lins tem dificuldades na realização de exames básicos 

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

entregando apenas 10 fichas por dia para realização desses exames. E 

principalmente para médicos especializados a exemplo do Pneumologista. 

Dificuldades para articulação com a rede de saúde para avaliação e consulta 

com Médico Psiquiatra no acompanhamento aos usuários que dela necessitam.  
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O mês de Setembro foi pautado por reajustes, mudanças bruscas, mas que 

acarretaram em oportunidade de reinvenção e união, tanto de equipe, como de 

usuários. Passamos por momentos de tensão e incertezas, devido ao atraso do 

salário de agosto, pago em 29 de setembro, e ao aviso prévio de todos os 

funcionários do serviço. Percebemos a ausência de uma comunicação mais 

clara entre IEDES, Secretaria e Apoio Jaboatão. Houve também a redução do 

acesso dos usuários ao serviço, pois ficamos funcionando com 15 pernoites e 

10 diaristas, posteriormente com 10 pernoites e 10 diaristas. A técnica de 

qualidade de vida continuou a se dividir entre os serviços do Apoio e do Intensivo. 

A equipe trabalhou com escala reduzida, acordado com representante do 

IEDES, dessa forma, diminuiu o número de atendimentos para que a qualidade 

do atendimento fosse mantida, como a eficácia das atividades em geral. 

Permanecemos com dificuldade em relação à ausência de alguns materiais de 

expediente, para grupos, encaminhamentos e atividades em geral, dessa forma, 

restringindo as possibilidades de ações mais efetivas e de qualidade.  

 

Continuamos com a dificuldade dos usuários em relação à conscientização 

sobre a importância da criminalidade e o uso de substâncias psicoativas em 

torno do serviço, reforçando que é um espaço de cuidado e organização.  

 

AVANÇOS 

 

Neste mês, a dificuldade apresentada anteriormente em relação ao fumódromo, 

como o quantitativo de usuários, no momento do uso da nicotina, diminuiu 

consideravelmente.  

 

Percebemos a importância da troca de informações do Serviço Social e de 

Psicologia nos grupos, de estar em sintonia e dar continuidade ao conhecimento 

sendo trabalhado no mês.  

 

Continuamos a receber visitas frequentes da coordenadora de reinserção sócio 

produtiva, Julieta Pontual, da SDSCJ, que esteve se vinculando com os usuários, 
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devido a visitas no Apoio JB, de maneira sistemática, reforçando as alternativas 

de cursos e inserção no mundo do trabalho.  

 

Recebemos um representante carioca, da ONG Viva Rio, junto com 

representantes da Secretaria para conhecer nosso funcionamento enquanto 

Programa, na modalidade Apoio. Novamente, o Atitude é visto como referência 

nos cuidados aos usuários de drogas para outras instituições. Esteve também 

no serviço um representante do movimento LGBT, presença de extrema 

importância para os usuários, onde puderam conhecer melhor o assunto e tirar 

dúvidas. Ressaltamos, a presença do educador, da técnica e dos usuários na I 

semana Estadual da DIVERSIDADE, movimento LGBT, em conjunto com o 

CEPAD, por Vivian e Priscila Gadelha. 

 

Mudança de residência, com o ganho de um maior espaço para as atividades, 

maior ventilação e sala de grupo. 

 

A união e articulação dos núcleos do Programa Atitude que começaram a se 

comunicar e a trocar informações, em prol do Programa Atitude.   

 

Reunião com a Secretária Márcia e equipe no CEPAD, com a comissão de 

trabalhadores e gestões dos núcleos de Cabo e de Jaboatão. Podemos trabalhar 

nossa pauta, tirar dúvidas diversas, principalmente sobre a continuidade do 

Programa, diante a crise instalada no Brasil. Momento produtivo e de 

aproximação dos setores. 

 

A permanência e êxito da manifestação, do dia 29/09, planejada e organizada 

pelos trabalhadores do Programa, em geral, e seus usuários. Foram construídos 

cartazes e faixas, ensaio de maracatu, capoeira e teatro. Percebemos que 

alcançamos o objetivo de sermos escutados e visibilizados pela Sociedade civil 

e os governantes, através de uma manifestação pacífica e cultural. Fomos 

parabenizados pela segurança do Palácio das Princesas, pela organização e 
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competência, chegou a tirar cópia de um documento nosso, como exemplo deste 

fato. 

A presença da Secretaria Márcia e Rafael West, após reunião no CEPAD, no 

núcleo Jaboatão, com informes e encaminhamentos para usuários e equipe, foi 

bastante positiva, onde todos foram informados da continuidade do Programa 

ATITUDE.   

 

6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

 

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

atividades nos territórios por falta de combustível. As Equipes deram suporte na 

Unidade Apoio e Acolhimento de Jaboatão. No entanto, na data de 10/09 a 

equipe esteve presente na reunião da Segurança Cidadã de Jaboatão em 

Cavaleiro para falar sobre o Programa ATITUDE. Na ocasião seguimos no carro 

disponibilizado pelos organizadores da reunião. 

 

     6.1 Atendimento individual 

6.2 Abordagem nas ruas 

6.3 Mapeamento do território 

6.4 Articulação com a rede 

6.5 Palestras/seminários 

6.6 Oficinas educativas 

6.7 Ações Integradas de Impacto  

 

6. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 

Iniciamos o mês de setembro com muitos entraves para que o serviço 

funcionasse na sua normalidade, mas com um ponto positivo que foi a mudança 

de espaço físico o que trouxe possibilidades de retomar atividades. 

 

Num primeiro momento redefinimos junto a equipe e usuários os acordos de 

convivência deste espaço, alinhamento técnico e questões administrativas. 
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No dia 08-09 aconteceu uma reunião no CISAM, com a equipe do Ambulatório 

da mulher, com o objetivo de realizar um fluxo para atendimento e 

acompanhamento das usuárias do Programa Atitude. Tal momento foi muito 

positivo, pois a equipe do ambulatório se prontificou a realizar tais atendimentos 

com muita disponibilidade. 

 

Realizamos algumas reuniões setoriais com o objetivo de alinhamento técnico. 

 

Dia 13-09 recebemos no apoio o senhor Antônio que está atualmente na 

Coordenação de Vigilância Epidemiológica do Município de Jaboatão dos 

Guararapes. Este veio para agendar a realização com os usuários deste espaço 

testagem para Hepatite C, Sífilis e HIV, ficando acordado para ser realizado no 

dia 22-09 no período da manhã.  

 

No dia 18-09 a equipe entrou em escala reduzida, visto o atraso do salário, tal 

fato acarretou também na redução do número de usuários acolhidos no 

equipamento, seguindo nesse formato até o dia 30-10, pois nessa data foi 

regularizado os salários. No dia 31-10, recebemos no equipamento a secretaria 

Marcia e Rafael West. Momento muito positivo, pois reunimos usuários e equipe 

do apoio e intensivo. As pessoas citadas puderam esclarecer os boatos e tirar 

dúvidas com relação ao fechamento do equipamento.  

 

É importante ressaltar que não atingimos as metas do apoio pelas questões 

citadas acima e do Atitude Nas Ruas, pela ausência do combustível. 

 

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

as atividades realizadas no mês de setembro nesta unidade: 

Em termos qualitativos:  

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

desenvolver estratégias para que o funcionamento do Centro ocorra de forma 

diretiva e propositiva às demandas surgidas e trazidas pelos usuários do serviço. 
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Reflexões e discussões são realizadas frequentemente sobre acolhimento, 

atendimentos individuais, encaminhamentos as diversas redes existentes no 

município, estímulos ao acesso e garantia de direitos.  

 

A Supervisão está a todo momento dialogando e refletindo sobre a importância 

dos compromissos profissionais e éticos-políticos assumidos por cada categoria 

com o Programa, diante desse momento de readequação e ajustes financeiros. 

O sentimento de incertezas de continuidade do Programa ATITUDE fragilizou 

um pouco a equipe, embora discussões e informações fossem divulgadas, 

percebe-se que a insegurança predominava em todo momento. A sensação de 

esperança veio reacender no último dia do mês com a visita de Rafael West e 

Márcia Virginia Ribeiro da SDSCJ.  

02, 09 e 30/09 – Reunião Técnica onde discutimos as relações profissionais e a 

relação da equipe frente as condições de atrasos salariais e as diversas dúvidas 

e incertezas sobre a continuidade do ATITUDE. Realizado também as 

discussões de casos e seus possíveis encaminhamentos.  

09/09 – Reunião com os educadores sociais.  

11/09 – Reunião com a equipe do Centro POP de Jaboatão. 

14/09 – Visita de Rafael West ao Centro de Acolhimento e Apoio.  

23/09– Reunião com representante do IEDES.   

30/09 – Reunião com Rafael West e Márcia V. Ribeiro (SDSCJ) 

 

 

 

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

 

DAT
A 

ATIVIDA
DE 

LOCA
L 

PARTICIPANT
ES 

PAUTA 
DA 
REUNIÃ
O 

ENCAMINHAMENT
OS 

      

 
a. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 
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DATA LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

02/09 

Centro de 
Acolhimento 
e Apoio 
Jaboatão 

19 

Pauta 
administrativa – 
processos diários 
da unidade; 
Discussão dos 
casos em 
acompanhamentos. 

 

Direcionamento dos 
casos discutidos 

09/09 

Centro de 
Acolhimento 
e Apoio 
Jaboatão 

19 

Pauta 
administrativa – 
processos diários 
da unidade; 
Discussão dos 
casos em 
acompanhamentos. 

 

Direcionamento dos 
casos discutidos 

30/09 

Centro de 
Acolhimento 
e Apoio 
Jaboatão 

14 

Pauta 
administrativa – 
processos diários 
da unidade; 
Discussão dos 
casos em 
acompanhamentos. 

 

Direcionamento dos 
casos discutidos 

 

 

 

b. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 

DAT
A 

ATIVIDA
DE 

LOCA
L 

PARTICIPANT
ES 

PAUTA 
DA 
REUNIÃ
O 

ENCAMINHAMENT
OS 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

  

 

8.DESCRIÇÃO QUANTITATIVAGERALDASAÇÕESREALIZADAS NO 
CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 
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ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 00 

REUNIÃO INTERSETORIAL 00 

ESTUDO DE CASO 00 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 00 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO COM A EXECUTORA 00 

TOTAL 00 

 

8.1. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / 

PERNOITES: 

9. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO E APOIO 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO  02 00 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 03 

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) 

31 115 07 

AÇÕES 
META 
MÍNIM
A 

METAS 
EXECUTADAS 

Acolhimento dia (Total de atendimentos no 
mês) 

900 
atend. 
Mês 

785 

Acolhimento Noturno (Pernoites Mês) 
450 
atend. 
Mês 

386 
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TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 

12 61 73 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

0 02 02 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

02 0 02 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

Orientação Sexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

106 08 01 115 

Identidade de Gênero 

Travesti Transexual Total 

01 0 01 

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

 Cor/Raça Total 

(15 por 
noite) 

Sexo 

Usuários por Sexo e Faixa Etária 

0 a 

11 

12 a 

17 

18 a 

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

M 0 0 29 31 26 6 0 0 92 

F 0 0 9 9 3 2 0 0 23 

Total 0 0 38 40 29 8 0 0 115 
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Preta Branca Parda Amarela Indígena Não 

informado 
115 

24 26 64 01 0 0 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Situação Socioeconômica Qtd 

SEM RENDA 87 

1/4 SALÁRIO MÍNIMO 5 

1/2 SALÁRIO MÍNIMO 9 

1 SALÁRIO MÍNIMO 9 

2 SALÁRIOS MÍNIMOS 3 

3 SALÁRIOS MÍNIMOS 1 

ACIMA DE 3 SALÁRIOS 

MÍNIMOS 
0 

NÃO INFORMADO 1 

TOTAL 115 

TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Grupos Operativos Meta Mínima - 04 

Grupo Psicólogo 03 

Grupo de Serviço Social 05 

Grupo de Qualidade de Vida 01 

Total 09 

Atendimento Individual Meta Mínima - 50 

Atendimento Assistente Social 224 

Atendimento Psicólogo 222 

Atendimento Qualidade de Vida 52 

Total 498 AÇÕES 
Meta 
Mínima 

Metas Executadas 

Oficinas 15 14 

Atendimento à Família 50 30 

Grupo Família 4 03 

Demanda de Atendimento TOTAL 

Atendimento de Triagem, Acolhimento de novos Usuários e 

Usuários Re-acolhidos 
49 

Atendimento Individual à Família 11 

Visita Domiciliar 0 

Assembleia 03 
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TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 

Motivação Total 

Crack 101 

Álcool 7 

Maconha 4 

Cocaína 2 

Outros 1 

Total Geral 115 

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

Tipo Total 

Espontânea 48 

Aproximação de rua 02 

ATITUDE nas Ruas 11 

Rede SUAS 13 

Rede SUS 07 

Segurança Pública 03 

Conselho Tutelar 01 

Ministério Público 0 

Mídia 0 

Outro Usuário 23 

Outra Origem  06 

0800 (OUVIDORIA) 0 

Poder Judiciário 01 

Total Geral 115 

Atendimento no Território (em conjunto com o ATITUDE nas 

Ruas) 
0 

Outros/Quais? 0 

TOTAL GERAL 63 
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TABELA IX – ORIGEM DAS DEMANDAS DE ACORDO COM AS ÁREAS 
INTEGRADAS DE SEGURANÇA - AIS 
 

 

TABELA X - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 0 

AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO 03 

AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL 0 

AFASTAMENTO USO DE DROGAS 01 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 02 

OUTROS (09-Abandono) 09 

TOTAL 15 

 

 

 

TABELA XI – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 56 

NÃO 59 

NÃO INFORMADO 0 

Áreas Integradas de 

Segurança 

Quantidade 

AIS 01 12 

AIS 02 05 

AIS 03 15 

AIS 04 03 

AIS 05 07 

AIS 06 64 

AIS 08 03 

AIS 09 01 

AIS 10 03 

AIS 11 01 

AIS 14 01 

Total Geral 115 

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 

TOTAL GERAL 115 

 

TABELAXII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 REDE SUAS QUANT. 

CRAS 0 

CREAS 0 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO DE RUA 

07 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 01 

ALUGUEL SOCIAL 0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 01 

CONSELHO TUTELAR 0 

CENTRO DA JUVENTUDE 0 

OUTROS  01 

TOTAL 09 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 0 

PSF/UBS 2 

CTA 01 

CAPS II 0 

CAPS III 0 

CAPS Adi 0 

CAPS AD 13 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 0 

POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 3 

HOSPITAL GERAL 3 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 69 

NÃO 46 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 115 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 84 

NÃO 31 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 115 
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UPA 01 

OUTROS  01 

TOTAL 24 

  

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 
0 

DHPP 
0 

JUDICIÁRIO 
01 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
0 

AGÊNCIA DO TRABALHO 
0 

GOVERNO PRESENTE 
0 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 
09 

INSS 
0 

ONG 
0 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 
07 

OUTROS  
0 

TOTAL 
17 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 
0 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 
0 

TRABALHO INFORMAL 
0 

TRABALHO FORMAL 
0 

OUTROS 
0 

TOTAL 
0 

10. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS 

AÇÕES 
META 
MÍNIMA 

METAS EXECUTADAS 
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 0 

ABORDAGENNAS RUAS (PESSOAS) 600 0 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 0 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 0 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 9 0 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 9 0 

AÇÕES 
METAS EXTRAS 

EXECUTADAS 

BUSCA ATIVA 0 

VISITA DOMICILIAR 0 

ABORDAGEM DE RUA 0 

REUNIÕES 01 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 0 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 0 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 0 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 0 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 0 

OUTRAS AÇÕES 0 

AÇÕES INTEGRADAS E DE 
IMPACTO REALIZADAS 

0 

TOTAL 01 
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11.CONSIDERAÇÃOES FINAIS 
Objetivando a melhora da qualidade de vida dos funcionários, assim como no 
funcionamento do serviço, estivemos a todo tempo realizando total apoio a 
equipe nas movimentações, bem como deixando muito claro as questões do 
profissionalismo. Foram momentos de muita delicadeza. Pudemos perceber que 
os usuários estão mais envolvidos no processo, tais situações foram trabalhadas 
nos grupos e em assembleias. Equipe tem trabalhado em grande parceria para 
cada vez mais nos fortalecermos. 
 
Manassés Manoel dos Santos 
Diretor Presidente IEDES 
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