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

 

1. APRESENTAÇÃO 
 

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

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

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

ofertado.  

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 
 

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

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

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

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 
 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Jacqueline Oliveira 

SUPERVISÃO Juliana Falcão 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Rayana Alves da Silva  

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Márion Fraz 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Viviane Cardoso 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL CArline Miguel  

TÉCNICO EM QUALIDADE DE VIDA Maria do Livramento  

EDUCADOR SOCIAL Adriana Alves 

EDUCADOR SOCIAL Cicero Evaldo Ferreira  

EDUCADOR SOCIAL Beltrand Gouveia 

EDUCADOR SOCIAL Alessandra Alves 

EDUCADOR SOCIAL Priscila Neves  

EDUCADOR SOCIAL Rosineide Felício 

EDUCADOR SOCIAL Maria Luciana  

EDUCADOR SOCIAL Jeferson Antônio  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Luciene Marluce 

AUXILIAR DE COZINHA Josefa Tatiana  

AUXILIAR DE COZINHA Ana Marta 

AUXILIAR DE COZINHA Maria Josineide 

SERVIÇOS GERAIS Edjane de França 

VIGIA José Antônio 

VIGIA Joel Jomes  

VIGIA Lucio José 

VIGIA Valmir Batista 
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4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS  
 

EQUIPE  FUNÇÃO  NOME  

I 

TÉCNICO SOCIAL Jacqueline Santos 

EDUCADOR SOCIAL Adroaldo Rocha 

MOTORISTA Cleison Cavalcante 

II 

TÉCNICO SOCIAL Rejane Maria  

EDUCADOR SOCIAL Maria Cicera  

MOTORISTA Lemuel Menezes 

 

5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

Grupo Bom dia 

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

Social em Qualidade de Vida) e Beltrand Gouveia (Educador Social) e Rosineide Felício 

(Educadora Social). 

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

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

Grade de Atividade  

Horário  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

09:00  as 
09:20 

Bom dia 

 
 

Bom dia 

 
       

Bom dia 

 
 

Bom dia 

 
 

Bom dia 

 
 

 
 

Livre 
 
 

 
10:30  as 

11:30 

 
Oficina 

Recreativa 
(Xadrez) 

 
 

Oficina 
Culinária 

 

 

 
Reunião 
técnica 

Grupo Qualidade 
de vida 

 
 

Grupo Auto-
estima 

 
 

 
15:00 as 

16:30 

 
 

Assembleia 

 
 

 
 

Livre  

Oficina de 
esporte, 
cultura e 

Lazer 

 

 
Oficina 

Movimente-se 
 

 

Grupo 
Exercendo 
cidadania 

 

 

 
Grupo 
família 

 
 

 
 
 

Livre 

 
18:40 as 

19:00 

Boa noite 

 
 

Boa noite 

 
 

 
 

Livre 

Boa noite 
 
 

Boa noite 
 

 

 

20:30 as 
21:30 

Livre 
Livre Oficina 

Multicultural 
Livre Livre 

 

http://www.institutoensinar.org/
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Realizamos uma reflexão sobre o como acordar se motivando e, tentando também motivar o 

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

ambiente, juntamente com os demais também se sentirem bem! 

Pudemos observar que o simples ato de desejar o “Bom/Bem” ao outro, logo pela manhã, 

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

sim voltar pra si quando colocamos em prática não só no falar, mas também no olhar, no 

cuidar e ajudar para que os outros possam sim ter um dia melhor. 

Grupo Boa Noite 

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

Social em Serviço Social), Adriana Maria e Alessandra Alves (Educadoras Sociais). 

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

diálogo estimulando a entre usuário e equipe, reflexões de forma muito leve e construtiva. Os 

momentos são permeados por dinâmicas de grupo, exposição de vídeos, roda de diálogos, 

textos e músicas que nos permite encerrar o dia com leveza e motivação para o dia seguinte. 

 

Oficina Recreativa de Xadrez 

Facilitador: Beltrand Gouveia (Educador Social). 

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

gradualmente memórias adormecidas. 

Data: 08/09/2016. 

Atividade realizada: Utilizamos dois tabuleiros de xadrez com suas devidas peças para 

mostrar como se inicia o jogo e as suas regras como: quem começa o jogo (sempre as peças 

brancas), quem aciona o relógio marcador (sempre as peças pretas) e posicionamento do 

tabuleiro (primeira casa branca sempre a minha direita). 

Objetivo: Ensinar os usuários de forma lúdica como se joga o Xadrez, tendo em vista que, o 

jogo estimula a concentração e o resgate de memórias adormecidas.  

Ferramentas metodológicas: Tabuleiro e Xadrez. 

Avaliação: Observamos que a atividade atingiu seu objetivo, que os usuários 

compreenderam e aprenderam como se joga, além de conseguirmos estimular a 

concentração durante todo o período do grupo. 

http://www.institutoensinar.org/
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Data: 18/09/2016. 

Atividade realizada: Foi passado o vídeo “História e regras do Xadrez” e vídeos de Magnus 

Carlsen (Melhor jogador de xadrez do mundo). 

Objetivo: Mostrar o jogo além do tabuleiro, sua e história e cultura. 

Ferramentas metodológicas: Televisão e vídeo. 

Avaliação: Os usuários se mostraram muito entusiasmado com os vídeos e atentos com 

cada detalhe sobre a história do xadrez. 

Data: 29/09/2016. 

Atividade realizada: Promovemos partidas comentadas com os usuários, mostrando a 

possibilidade de jogadas e erros que podem ser evitados, durante a partida de xadrez. 

Objetivo: estimular o interesse e prática. 

Ferramentas metodológicas: Xadrez e Tabuleiro. 

Avaliação: Produtiva, pois os usuários se interessaram e quem não estava jogando também 

interagiu. 

 

Oficina de alfabetização e letramento 

Facilitadora: Rosineide Felício (Educadora Social) 

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

estimulando assim, seu retorno à rede escolar. 

Data: 05/09/2016. 

Atividade Realizada: Texto “As Flores dos Nossos Jardins”.   

Objetivo: Refletir sobre a mensagem que o texto transmite através da leitura. 

Ferramentas Metodológicas: Texto, lápis, cadernos, etc.  

Avaliação: Os usuários refletiram sobre a mensagem que o texto abordava, como 

autoestima, resiliência e postura diante das adversidades da vida, além de, reavivar a 

gramatica da língua Portuguesa. 

Data: 12/09/2016.  

Atividade Realizada: Música e Letra: “Aquarela” - Toquinho.  

Objetivo: Estimular a leitura através da música. 

Ferramentas Metodológicas: Pen drive, televisão, texto, lápis, borracha, etc.  

http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: Através da música conseguimos fazer uma revisão gramatical com usuários, além 

de, exercitar a leitura. 

Data: 19/09/2016. 

Atividade Realizada: Significado e Conceito: O que é um Texto?  

Objetivo: Mostrar o conceito e o significado do que é um texto, para quer serve e como pode 

ser construído. 

Ferramentas Metodológicas: Folhas de oficio, cadernos, lápis, borracha, etc.  

Avaliação: Os usuários demonstraram ter compreendido o que é um texto e como se produz, 

ao fim do grupo, foi solicitado que os usuários produzissem um texto.  

Data: 26/09/2016. 

Atividade Realizada: Texto “O Barco” – Paulo Freire. Vídeo sobre a Biografia de Paulo 

Freire.  

Objetivo: Trabalhar a leitura e a interpretação do texto proposto. Em seguida mostrar quem é 

Paulo Freire através de sua biografia.  

Ferramentas Metodológicas: Vídeo, Pen drive, televisão, Texto Escrito, Exercícios 

propostos e escritos, lápis, cadernos, etc.  

Avaliação: Observamos que os usuários ficaram maravilhados com a biografia de Paulo 

Freire onde surgiu um debate bastante interessante sobre o assunto abordado.  

 

 

Oficina “Movimente-se” 

Facilitadora: Alessandra Alves (Educadora Social) 

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

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

aptidão. 

Data: 02/09/2016. 

Atividade realizada: Exposição de vídeos explicativos sobre treinos de força. 

Objetivo: Mostrar como essa modalidade esportiva pode contribuir na fisiologia do usuário 

que prática. 

http://www.institutoensinar.org/
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Ferramentas Metodológicas: 05 pares de halteres, 01 banco do refeitório, 01 som, 01 pen 

drive, 01 TV e 10 folhas de papel. 

Avaliação: Através de um questionário, os usuários responderam às perguntas solicitadas 

com o intuito de avaliar o quanto foi assimilado por eles.  

Data: 09/09/2016. 

Atividade realizada: Treino funcional 

Objetivo: Desenvolver através de movimentos básicos como correr, saltar, girar, pular, puxar 

e agachar técnicas que possam contribuir na melhoria da resistência, força, equilíbrio e 

flexibilidade dos usuários. 

Ferramentas Metodológicas: 10 cones, 03 pares de alteres, 02 steps, 02 cordas e espaço 

aberto e amplo (CRAS). 

Avaliação: Durante a pratica do treino funcional, foi avaliado o nível de aptidão individual do 

usuário para possíveis adaptações com o intuito de estimular ainda mais essa pratica.   

Data: 16/09/2016. 

Atividade realizada: Futebol (Areia) 

Objetivo: Promover através dessa modalidade um momento lúdico sem grandes exigências 

técnicas ou nível de aptidão.   

Ferramentas Metodológicas: Espaço amplo e arenoso (CRAS), 01 bola, 08 cones. 

Avaliação: Ao término, realizamos uma roda de diálogo, onde destacamos os pontos 

positivos e negativos dessa prática.    

Data: 23/09/2016. 

Atividade realizada: Treino de força 

Objetivo: Destacar que para praticar essa modalidade é necessário respeitar o nível de 

aptidão e a contribuição genética que cada um apresenta na sua anatomia. Ou seja, o treino 

que serve para um não necessariamente funciona para o outro. 

Ferramentas metodológicas: 05 pares de halteres, 01 banco do refeitório, 01 som e 01 

pendrive. 

Avaliação: Através de uma roda de diálogo os usuários expuseram o que compreenderam, 

além de esclarecerem suas dúvidas.  

Data: 30/09/2016. 

http://www.institutoensinar.org/
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Atividade Realizada: Corrida e caminhada 

Objetivo: Contribuir através dessa modalidade para a limpeza e manutenção da saúde dos 

pulmões dos usuários, uma vez que ao realizar a corrida e caminhada os músculos 

necessitam de oxigenação, sendo assim, exige muito mais a filtragem do oxigênio que entra e 

sai dos mesmos. 

Ferramentas metodológicas: Espaço amplo e arenoso (CRAS)  

Avaliação: Observamos que os usuários internalizaram a importância da atividade física e 

que ao longo do tempo mesmo quem é fumante, é possível sentir que resistência respiratória 

melhorou muito. 

 

Oficina de Culinária  

Facilitadores: Patrícia Barkokébas (Oficineira) 

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

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

profissionalmente através das oficinas. 

Data: 06/09/2016. 

Atividade realizada: Empada de peixe. 

Objetivo: Ensinar aos usuários como se faz uma empada de forma prática e rápida, além de, 

explicar como calcular o valor pelo de custo e venda de cada unidade de empadinha. 

Ferramentas metodológicas: Utensílios utilizados na preparação: panela, colher e bacia 

plástica, formas de empada, ralo, formas, facas, fogão. Ingredientes usados na preparação: 

trigo, óleo, cebola, alho, coentro, leite de coco, creme de leite, ovos, margarina, maisena e 

colorau. 

Avaliação: A atividade ocorreu com a participação de todos os usuários que demonstraram 

interesse em aprender a fazer e calcular o custo da empadinha, verbalizando que este é um 

meio de ganhar dinheiro de forma legal (Lícita). 

Data: 13/09/2016. 

Atividade realizada: Bolo de laranja. 

Objetivo: Ensinar uma receita prática e mais econômica de Bolo de Laranja, além de, 

mostrar como se calcula o preço de custo e de venda. 

http://www.institutoensinar.org/
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Mostrar também as diversas formas de bolo e modo de embalagem individual para que 

possam ser vendidos de maneira correta. 

Ferramentas metodológicas: Foram utilizados os seguintes utensílios: batedeira, bacia 

plástica, forma, colher plástica, forno. Foram utilizados os seguintes ingredientes: ovos, 

açúcar, margarina, leite em pó, goiabada. Trigo com fermento e suco de laranja. 

Avaliação: Os usuários demonstraram interesse durante a atividade e colaboração na hora 

de escutar as explicações e orientação acerca da receita. 

Data: 20/09/2016. 

Atividade realizada: Pastel de forno. 

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

preparação de pastel de forno, a maneira de montar e o custo da preparação individual e o 

valor comercial de cada unidade. 

Ferramentas metodológicas: Utensílios usados na preparação: bacia plástica, colher 

plástica, assadeiras e forno. 

Ingredientes usados na preparação: trigo, margarina, ovos, leite, queijo mozarela, presunto 

queijo parmesão, orégano. 

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

participativos e atentos, colaborando na preparação da receita. 

Data: 29/09/2016. 

Atividade realizada: Pão doce com aroma de laranja. 

Objetivo: Ensinar como se faz um pão doce, mostrar como calcular o valor individual para 

venda e o valor de custo. 

Ferramentas metodológicas: Utensílios utilizados na preparação da receita: bacia plástica, 

colher plástica, formas, forno. Ingredientes usados na preparação: ovos, margarina, leite em 

pó, trigo, sal, açúcar, fermento biológico, leite, leite condensado, maisena, laranja, passas e 

frutas cristalizadas. 

Avaliação: Os usuários demonstraram interesse na receita apresentada, participaram 

ativamente da oficina. 

Data: 30/09/2016. 

Atividade realizada: Bolo de batata doce.  

http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: proporcionar ao usuário um conhecimento mais técnico e profissional no preparo 

de um bolo de batata doce, aprendendo todos os detalhes na elaboração, ver as possíveis 

maneiras de serem preparadas pra venda, diferentes formas, analisar custo e valo para 

venda. 

Ferramentas metodológicas: Utensílios usados no preparo: batedeira, bacia plástica, colher 

plástica, ralo, descascador de legumes, formas, forno. Ingredientes usados no preparo: batata 

doce, coco desidratado, leite de coco, leite condensado, leite em pó, açúcar, margarina, ovos, 

trigo e fermento para bolo. 

Avaliação: a oficina aconteceu de maneira bem tranquila, tivemos ótima participação dos 

usuários, que se mostraram bem atentos e interessados. 

 

Grupo Redução de danos  

Facilitadora: Rayana Alves (Técnica Social em Psicologia) 

Através do grupo promover o emponderamento dos usuários a respeito da política de redução 

de danos, para que eles possam montar estratégias que buscam minimizar consequências 

adversas do consumo desorganizado de substancias psicoativas levando em consideração 

seus aspectos biopsicossociais. 

Data: 06/09/2016. 

Atividade Realizada: Roda de conversa sobre Redução de Danos. 

Objetivo: Através da escuta sondar as temáticas a serem trabalhadas dentro do grupo 

redução de danos.   

Ferramenta Metodológica: Cadeiras, papel e caneta. 

Avaliação: Usuários participativos onde cada um podem falar e construir juntamente com a 

técnica o panorama a ser trabalhando esse mês na proposta de redução de danos, grupo 

avaliado positivamente. 

Data: 13/09/2016. 

Atividade Realizada: Redução de danos para usuários de crack. 

Objetivo: Informar as possíveis estratégias que viabilizam a redução de danos para o usuário 

de crack. 

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

http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: O grupo foi um momento de muitas construções e auto avaliações, onde cada 

usuário colocou o que seria possível diante de seu contexto.  

Data: 20/09/2016. 

Atividade Realizada: Nicotina e seu efeito no organismo. 

Objetivo: Explicar o impacto da nicotina no organismo e possibilidades e estratégias de 

redução de danos. 

Ferramenta Metodológica: Vídeo do youtube cigarro – os efeitos da droga no organismo e 

roda de diálogo.  

Avaliação: Momento marcado por muitas perguntas e discussão a respeito das possíveis 

estratégias a serem adquiridas por cada usuário pensando na redução de danos. 

Data: 27/09/2016. 

Atividade Realizada: Atividade física como estratégia de redução de danos. 

Objetivo: Promover uma atividade física como estratégia a ser seguida enquanto redução de 

danos. 

Ferramenta Metodológica: Bola, garrafa térmica e copos descartáveis. 

Avaliação: atividade realizada externamente no campo de areia do CRAS, onde foi 

explanada a importância da atividade física como estratégia de redução de danos. 

 

Grupo Qualidade de vida  

Facilitadora: Livramento 

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

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

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

Data: 05/09/2016. 

Objetivo: Esclarecer dúvida sobre o Tabagismo ativo e passivo, uma vez que, a maioria dos 

usuários fez uso de nicotina.   

Atividade realizada: Foi apresentado um vídeo com o Dr. Dráuzio Varella explicando e 

esclarecendo questões relacionadas ao tabagismo e fumante passivo. Ao no final do vídeo 

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

Ferramentas metodológicas: TV e vídeo (Doutor Dráuzio Varella). 

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


 

                      

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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 

  12 

 

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

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

Data: 12/09/2016. 

Objetivo: Explicar e esclarecer o que é, e como se contrai a “Sífilis primária” além de, orientar 

enquanto formas de prevenção, uma vez que muitos dos usuários já tiveram a sífilis primária. 

Atividade realizada: Foi exibido um vídeo sobre a Sífilis, e em seguida fizemos uma roda de 

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

as dúvidas acerca da DST.  

Ferramentas metodológicas: Vídeo (www.minhavida.com.br). 

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

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

conhecimento. 

Data: 15/09/2016. 

Objetivo: Explicar as consequências do uso abusivo de cocaína no organismo em especial 

as “Lesões Nasais”. 

Atividade realizada: Foi exibido um vídeo sobre os malefícios do uso abusivo da cocaína e 

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

puderam além de, se colocar, tirar as dúvidas acerca das lesões nasais.  

Ferramentas metodológicas: Foi exibido um Vídeo com Dr. Arthur Castilho. 

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

interesse de saber e conhecer as consequências do uso da cocaína no organismo em 

especial as lesões nasais. 

Data: 26/09/2016. 

Objetivo: Refletir com os usuários sobre as consequências do uso de drogas injetáveis no 

nosso organismo, como lesão nas artérias e nos vasos sanguíneos. 

Atividade realizada: Roda de conversa. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

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

desconhecimento dos usuários que se mostraram bastante surpresos. 
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Grupo Autoestima  

Facilitador: Márion Fraz (Técnico Social em Psicologia) 

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

de habilidades, aptidões e potencialidades. 

Data: 01/09/2016 

Atividade Realizada: Reflexão sobre o processo de cuidado com o espaço e com o outro 

Objetivo: Provocar uma reflexão acerca de como estamos utilizando o nosso espaço, o lugar 

onde passamos a maior parte de nosso tempo. Se desejarmos serem cuidados, é importante 

também cuidar desse espaço onde buscamos este cuidado. 

Ferramenta metodológica: Roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários puderam refletir acerca dos processos de cuidado que passam 

também pelos espaços onde estes mesmos se encontram. Colocaram-se como personagens 

que se implicariam mais nas atividades do dia a dia da casa, tanto nos grupos quanto nas 

atividades de cuidado do espaço. 

Data: 24/09/2016. 

Atividade Realizada: Cuidando do espaço que cuida de mim 

Objetivo: Trazer a prática o processo de cuidado dos próprios usuários ao espaço onde 

busca seu cuidado 

Ferramenta metodológica: Gincana 

Avaliação: “Poder cuidar do que sinto ser meu, do lugar onde procuro me cuidar quando to 

precisando (...) é muito bom, muito legal” pontuou um usuário quando da avaliação das 

atividades de limpeza e manutenção do espaço. Fora refletido que ter o espaço é de suma 

importância assim como o manter limpo, asseado e organizado. 

Data: 26 e 27/09/2016. 

Atividade Realizada: Seminário 05 anos do Programa Atitude 

Objetivo: Propor um novo olhar ao Programa juntamente com a sociedade civil, 

trabalhadores e usuários do Programa Atitude. 

Ferramenta metodológica: Seminário 

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

momento tão importante, a de avaliação do Programa, ao longo destes seus 05 (cinco) anos 
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e o pensar aos próximos anos do mesmo. Opinar, sugerir e propor ideias e ações ao novo 

formato do Programa, segundo os próprios usuários foram de suma importância, pois se 

sentiram fazendo parte de todo o processo de reformulação do Atitude. 

Data: 30/09/2016. 

Atividade Realizada: O Atitude em minha vida  

Objetivo: Que os usuários tragam em seu discurso a importância do Programa para eles 

Ferramenta metodológica: Roda de conversa com apresentação de vídeo 

Avaliação: A partir da apresentação do vídeo dos 5 (cinco) anos do Programa Atitude, os 

usuários puderam se expressar avaliando como este foi importante em sua vida. Assim, 

muitos puderam fazer uma leitura do período que passaram até o dia de hoje, de suas 

inúmeras passagens pelo Programa e como esse o pode apoiar, cuidar e ajudar neste 

processo de cuidado. 

 

Grupo Exercendo a Cidadania 

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

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

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

o contexto atual em que estão inseridos. 

Data: 02/09/2016. 

Atividade realizada: Roda de diálogo sobre o direito da votação eleitoral. 

Objetivo: O grupo teve como objetivo mostrar para os usuários, que eles devem exercer o 

voto como garantia de direitos enquanto cidadão. E que através do voto eles podem 

transformar o país, o Estado e a cidade em que vivem. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa 

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

documentos, que a maioria não possui e acaba não dando importância, e em tempos 

eleitorais eles não podem exercer esse direito. 

Data: 09/09/2016. 

Atividade realizada: Leitura e discussão do texto “O que você pode fazer para mudar o 

mundo” 
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Objetivo: Refletir para que eles sejam responsáveis: não culpando os outros pelos seus 

problemas, não sendo oportunista, não sendo vingativo. Quem tem um pouquinho de bom 

senso percebe que podemos viver em harmonia, respeitando direitos e deveres mesmo em 

um ambiente coletivo, mesmo sendo usuários de drogas. 

Ferramentas Metodológicas: Texto 

Avaliação: Atividade positiva, pois serviu para que muitos refletissem como eles são capazes 

de mudar sua situação de vida apenas com uma atitude, e na maioria das vezes se 

acomodam. 

Data: 16/09/2016. 

Atividade realizada: Dinâmica de Grupo Autoconfiança 

Objetivo: Avaliar as descobertas, das experiências, dos sentimentos, refletindo como cada 

um se sentiu ao perceber que passa muitas vezes por diversas oportunidades na vida, mas 

parecem estar de olhos vendados. 

Ferramentas Metodológicas: Dinâmica de grupo 

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

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

Data: 23/09/2016. 

Atividade realizada: Apresentação de um vídeo motivacional. 

Objetivo: Estimular os usuários sobre a importância do comprometimento com seu processo 

de cuidado, tendo em vista que não sabemos quanto tempo temos de vida, e que cada dia é 

uma página em branco que nos é dada para ser preenchida de forma diferente. 

Ferramentas Metodológicas: Vídeo, pen drive 

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

sobre a efemeridade da vida. 

 

Grupo Família  

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

Cardoso (Técnicas Sociais em Serviço Social). 

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

referências familiares dos usuários acompanhados pelo Programa Atitude. 
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Data: 10/09/2016. 

Atividade Realizada: Roda de dialogo a respeito da importância da família  

Objetivo: Dialogar sobre o valor da família na vida de todos, e o poder que a família tem na 

vida de cada um. 

Ferramenta Metodológica: Escuta 

Avaliação: Momento avaliado positivamente diante da fragilidade emocional que cada um 

expressou quando fala de família.  

Data: 17/09/2016. 

Atividade realizada: Exposição da música “Meu guri”. 

Objetivo: Debater junto aos usuários, como cada mãe vê seu filho independente dele ser 

usuário de drogas ou não. E como muitas mães não reconhecem ou percebem o que o filho 

faz fora de casa. 

Ferramentas metodológicas: Pen drive, TV. 

Avaliação: Atividade positiva, pois eles conseguiram perceber que suas famílias não são tão 

ruins como eles pintam em seus discursos, muitas vezes a falta de informação faz com que 

haja o distanciamento que eles tanto se queixam. 

 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal – 50hs  

Oficina de xadrez  03 - 12hs 

Oficina de alfabetização e Letramento 04 – 16hs 

Oficina de Culinária 05 -  20hs 

Oficina Movimente-se  04 - 16hs  

Total - (Meta 50hs)  16 – 64hs  

 

 

 

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

6.1 Família  

Continuamos realizando trabalho de sensibilização e conscientização com as famílias 

tentando, através de contato telefônico convidar as famílias a estarem mais próximas dos 
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usuários, responsabilizando-as em seu papel de responsáveis neste processo de cuidado e 

reorganização, estimulando sempre uma reflexão acerca da importância do papel da família. 

6.2 Esporte, Cultura e lazer 

Em parceria com as educadoras continuamos realizando as oficinas multicultural com o viés 

do teatro, trabalhando de forma muito dinâmica o companheirismo, respeito e autoestima. 

Além das oficinas de esportes e lazer que realizamos semanalmente. 

6.3. Inserção sócia produtiva  

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

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

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

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

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

(flanelinha).  

6.4 Saúde  

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

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

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

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

Foram realizados diversos encaminhamentos nos mais variados níveis de complexidade da 

Rede SUS possibilitando um cuidado integral.  

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

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

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

saúde, sob a ótica dos prejuízos atrelados ao uso intenso de SPA’s.  

6.5. Educação  

No que tange a educação, conseguimos incluir um usuário na educação formal, no supletivo, 

mesmo diante das dificuldades que a maioria apresenta em relação à documentação e a 

transferência da última escola em que estudou. 

6.6. Assistência Social  
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Entendendo a complexidade de nossa demanda enquanto equipamento da assistência social, 

procuramos desempenhar nosso importante papel na construção dos projetos de vida dos 

usuários. O trabalho desenvolvido no âmbito da assistência social vai além dos acolhimentos 

e atendimentos individuais diários que são uma das prioridades do nosso serviço. 

Trabalhamos com o intuito de entender a complexidade de tais questões sociais para poder 

orientar, sensibilizar e direcionar em conjunto com nossos usuários seus Planos de 

Atendimento Individual para melhor atender as necessidades de cada um, e ajuda-los na 

reinserção social e garantia dos direitos que em sua maioria estão ou foram já violados. No 

rol das diversas atividades realizadas, temos inúmeros encaminhamentos a rede de proteção 

social básica e especial do município, priorizando o acesso aos direitos sociais (CRAS, 

CREAS, CAPS, balcão de direitos, além dos núcleos de acolhimentos do programa).  

7. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 
 

Relatório Qualitativo – Atitude nas Ruas 
Setembro /2016 

1. Atendimento individual 

  O Atitude nas Ruas atuou no contexto dos usuários de SPA’s (Substâncias 

Psicoativas) e em locais de vulnerabilidade e risco social com a possibilidade de 

acompanhamento destes usuários/famílias nos territórios, intensificando estratégias de 

sensibilização, garantias de direitos, intervindo diretamente com indivíduos e famílias que 

convivem em condições de vida afetadas pela violência e a negação dos seus direitos e 

cidadania  

  Foram realizadas ações de busca ativa de usuários que estavam a muito tempo 

afastado do serviço. O Atitude nas Ruas procurou avaliar o contexto de vulnerabilidade e 

direitos violados, e as condições de vida desses usuários e acolher suas demandas. Foi 

possível encaminhar alguns destes para Atitude Apoio com o objetivo de reconstrução do PIA 

(Plano Individual de Atendimento).  

Além disso, houve o fortalecimento do Projeto de Vida dos usuários no território 

priorizando articulações com a rede municipal de saúde e assistência, principalmente no que 

tange aos usuários que possuem altos índices de vulnerabilidades e riscos social. 
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2. Abordagem nas ruas 

  Alguns espaços de grande circulação de usuários tiveram a intensificação das ações, 

tendo em vista a ampliação dos vínculos com os usuários, comerciantes e multiplicadores 

locais, fomentando parcerias para os cuidados com o público usuário de crack do Cabo de 

Santo Agostinho. Essas ações possibilitaram a visualização de novos usuários e a 

aproximação do programa com esse público ainda não acessado.  

   Tendo em vista o alto índice de CVLI (Crime Violento Letal Intencional) em Gaibu, 

intensificamos as abordagens. Estivemos na praça da Orla, em dias e horários sistemáticos, e 

em pontos estratégicos com intuito de dar visibilidade à equipe no território, como também 

vincular usuários para a realização de grupos in loco e demandas de novos usuários. 

Houve a continuidade na parceria com ação “Social Itinerante”, promovida pela 

Secretaria de Programas Sociais do Cabo de Santo Agostinho, no bairro do Malaquias. Tendo 

em vista a divulgação do Programa foram realizadas ações de abordagem. Foram utilizadas 

atividades de rodas de diálogo que tiveram como tema a redução de danos e uso de 

substâncias psicoativas. Apresentou-se o Programa e nossa proposta de atuação enquanto 

serviço, além de que foram entregues insumos (preservativos masculinos e panfletos).  

Para, além disso, realizamos abordagem no CRAS da Charneca, Praia e bares em 

Gaibu e Centro do Cabo. Foram utilizados insumos (preservativos masculinos e gel 

lubrificante) e panfletos, visto a divulgação do Programa com indivíduos e grupos. Foram 

utilizadas rodas de diálogo que tiveram como tema a redução de danos e uso de substâncias 

psicoativas. 

 Destacamos estas ações como positivas uma vez que proporciona a divulgação e 

visibilidade do Programa; fortalece o vínculo com os usuários atendidos no território e, amplia 

a relação do Programa com a população in loco, e com sujeitos multiplicadores de 

informações.  

3. Mapeamento do território 

 Entendendo a complexidade de nossa demanda enquanto equipamento da assistência 

social, procuramos desempenhar nosso importante papel na construção dos projetos de vida 

dos usuários. O trabalho desenvolvido no âmbito da assistência social vai além dos 
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acolhimentos e atendimentos individuais diários que são uma das prioridades do nosso 

serviço. Trabalhamos com o intuito de entender a complexidade de tais questões sociais para 

poder orientar, sensibilizar e direcionar em conjunto com nossos usuários seus Planos de 

Atendimento Individual para melhor atender as necessidades de cada um, e ajuda-los na 

reinserção social e garantia dos direitos que em sua maioria estão ou foram já violados. 

  No rol das diversas atividades realizadas, temos inúmeros encaminhamentos a 

rede de proteção social básica e especial do município, priorizando o acesso aos direitos 

sociais (CRAS, CREAS, CAPS, balcão de direitos, além dos núcleos de acolhimentos do 

programa). Porém, esbarramos muitas vezes nas dificuldades institucionais do município, 

pela inexistência de outros serviços, abrangentes e intersetoriais, como a falta de locais de 

acolhimento e abrigamento da população em situação de rua o que nos traz grandes 

dificuldades nas atividades diárias, quando temos demandas de abrigamento e não 

encontramos equipamentos para onde possamos encaminhar. 

4. Articulação com a rede 

 Nesse mês conseguimos realizar articulações com o CRAS, CREAS, CAPS AD, 

Secretaria de Programas Sociais e com a rede informal. 

 A equipe participou I Fórum de Políticas Sobre Drogas do Cabo De Santo Agostinho 

que foi realizado no CAM I (Centro Administrativo Municipal). 

 Foi possível dar seguimento as reuniões promovidas pela SECOD (Secretaria-

Executiva de políticas Sobre Drogas), no Restaurante Casa de Engenho em Gaibu com a 

rede formal e informal do Cabo de Santo Agostinho, com o objetivo de dar continuidade ao 

Projeto Piloto de Intervenção a Prevenção às Drogas em Gaibu em conjunto com a rede 

formal e informal do Cabo de Santo Agostinho.  

 No que tange as ações supracitadas, foi realizada uma ação de prevenção na praia de 

Gaibu em parceria com a rede informal do território: ONG Dragão Negro, ACARBO, CADI 

(Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral). Foi realizada roda de capoeira, karatê e 

violão.  
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 Essas ações oportunizaram o fortalecimento dos atores sociais enquanto protagonistas 

do desenvolvimento da política sobre drogas, além de proporcionar o estreitamento de laços 

com os referidos equipamentos. 

 

5. Palestras/seminários 

 Foi possível dar continuidade as palestras no CRAS da Charnequinha, e no bairro do 

Malaquias, visto a ação “Social Itinerante”, promovida pela Secretaria de Programas Sociais 

do Cabo de Santo Agostinho. Teve como temática a política de redução de danos, onde foi 

possível dialogar sobre a realidade da comunidade e os altos índices de uso de substâncias 

psicoativas. 

 A palestra foi positiva, uma vez que o Atitude apresentou a proposta do Programa e 

questões relacionadas à Política de Redução de Danos, onde foi possível dialogar sobre a 

realidade da comunidade e os altos índices de uso de substâncias psicoativas, além de 

potencializar a população a se perceber e atuar enquanto agente multiplicador, levando-os a 

refletir e dialogar sobre a temática em questão.  

 

6. Oficinas educativas 

 Na ação de Prevenção em Gaibu, foi possível promover oficina de capoeira e Karaté. 

Foi possível proporcionar a população um “outro lugar” perante sua realidade.  Além de 

objetivar o empoderamento dos movimentos sócios culturais enquanto instrumento de 

ressocialização, além de fortalecer a cultura/educação popular.  

 

 

8. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

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

CAPACITAÇÕES). 
 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

13/09 
Câmara 
Técnica  

Secretária 
de 

Malu Freire  
Coordenação de 

 Articulação e 
fortalecimento 

  
Articular os batalhões que corresponde os 
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Segurança 
Pública  

Gestão  
Coordenação 

técnica de 
equipamento 
Técnicos da 

SEPLAG e SEPOD  
Representante das 

policias Civis e 
Militares. 

entre o Atitude 
e as policias; 
 

locais que estão situados às unidades; 
Ofertar capacitação para os policias sobre 
o programa atitude;  

 

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

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

09/09 
Reunião de 

Equipe 
Apoio 
Cabo 

Adroaldo Rocha 
Alessandra Alves 
Beltrand Gouveia 

Cleison Cavalcanti 
Jacqueline Oliveira 
Jacqueline Santos 

Juliana Falcão 
Luciene Marluce 

Priscila de Holanda 
Rayana Alves 
Rejane Santos 

 Rosineide Félicio 
Viviane Lima 

Maria Luciana 
Márion Fráz 

Caso: Maria 
Gabriela  
Edcleison 
Lima  
Rodrigo Alves 
Saymon 
Fernandes  
Relatório  
Faltas  
Atrasos  
Ação em 
Gaibú   
 

Resumo: 

A supervisão e coordenação pede que:  
Toda equipe envie os relatórios dentro do 
prazo, no último dia útil do mês, Juliana 
informa que se forem anexadas fotos que 
estas sejam colocadas já seguindo no 
relatório, não serão aceitas fotos fora dos 
relatórios. 
Faltas e atraso: 

A supervisão orienta todos os colaboradores 
que se caso acontecer de atrasarem ou não 
poderem vir para o serviço, que todos 
avisem com antecedência, tanto para a 
supervisão quanto para a coordenação. 
Ação de Gaibú: 

Vai ser realizada amanhã dia 10/09/2016 na 
praça de Gaibú a ação: 
Luz na praça será realizada pelo SEPOD 
em conjunto com o Atitude nas Ruas. 
Serão ofertadas: 
Oficinas de percussão, artesanato, capoeira 
entre outros. 
A equipe poderá avaliar alguns usuários 
para participar da ação. 
Horário:  
Das 17:30h às 19:30h 
Casos: 

Maria Gabriela, a usuária está sendo 
acompanhada pelo hospital Ulisses PE, 
caso a mesma venha a se evadir do hospital 
e apareça no apoio a equipe poderá recebe-
la e de imediato comunicar a coordenação. 
Edcleison, vai ser trabalhado com o usuário 
a sua saída da modalidade pernoite, o 
mesmo é usuário de álcool, a equipe apoio 
Cabo não conseguiu nenhum 
encaminhamento aos hospitais específicos 
de seu tratamento, não há vagas 
disponíveis para acolhimento nos referidos 
serviços, a equipe irá acionar o CREAS para 
discutir o caso. 
Rodrigo Alves, o usuário verbaliza projeto 
de morte, ao mesmo tempo expressa o 
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desejo de retornar ao Intensivo mulher, o 
técnico Marion discutiu o caso com o 
Intensivo mulher, a equipe do referido 
serviço avalia o retorno do usuário, caso o 
usuário não aceite o encaminhamento ele 
não terá avaliação para frequentar a casa 
apoio Cabo, Rodrigo está ameaçado no 
território, a equipe também trabalhará com 
Rodrigo sua vinculação ao CAPS 
O usuário Saymon também está avaliado 
pela equipe do Intensivo mulher para 
retornar ao espaço, caso o usuário também 
não aceite o encaminhamento não estará 
avaliado para frequentar a casa apoio Cabo. 

14/09 
Reunião de 

Equipe 
Apoio 
Cabo 

Adroaldo Rocha 
Beltrand Gouveia 

Cícera Moura 
Cleison Cavalcanti 
Jacqueline Oliveira 
Jacqueline Santos 

Juliana Falcão 
 Maria do Livramento 

Rayana Alves 
Viviane Lima 

Luciene Marluce 
Maria Luciana 
Márion Fráz  

Rejane Santos 
Lemuel menezes 

Relatório;  
Cozinha/ 
alimentação;  
Folgas Sr. 
Lúcio;  
Educadora 
Tânia, Maria 
Irene cozinha;  
Devolutiva da 
reunião no 
CRAS;  
Ação do dia 
22/09 no 
CRAS;  
Ação 19/09 
Ponte dos 
Carvalhos  
Fórum de 
drogas 
15/09/2016;  
 

 Caso do usuário Edicleison;   
Visita do tenente coronel do 18° batalhão a 
casa apoio  
Dia 15/09 e 16/09 fórum do CABO (atitude 
nas ruas) e Juliana supervisora 
Dia 26/09 e 27/09 seminário do atitude ( téc. 
Márion, atitude nas ruas, Jacqueline 
coordenadora, Maria do Livramento téc. 
Qdv, Juliana supervisora 
Curso SENAR;  
A técnica Jacqueline, do atitude nas ruas, 
em reunião com o SENAR trouxe para a 
equipe que iram ser ofertados cursos 
profissionalizantes para os usuários da casa 
apoio, os usuários que não tiverem 
documentação também poderão realizar os 
cursos, para participar todos devem 
apresentar algum tipo de habilidade, o curso 
terá entrega de certificados. 
A equipe se organizará junto ao SENAR 
para iniciar os cursos a partir do dia 
03/10/2016 
Resumo: 

Relatório: 
A coordenação trouxe alguns erros dentro 
do relatório, identificamos estes erros e 
foram feitas as orientações a toda a equipe, 
foram discutidas também as questões das 
metas, precisamos bater as metas. 
Cozinha e alimentação, foi deliberado que 
iremos dispensar cerais para alimentação 
para o total de 40 usuários a partir deste dia, 
discutimos também a importância dos 
horários de refeições da equipe, estas serão 
feitas após todos os usuários se 
alimentarem, o uso da touca dentro da 
cozinha é indispensável para todos da 
equipe. 
Edjane dos serviços gerais coloca a 
desorganização e sujeira das salas e dos 
banheiros que são utilizados pelos 
trabalhadores. 
No dia 22/09 será realizada junto ao CRAS 
uma ação na comunidade, será ofertada: 
Exame de prevenção 
Aferir pressão  
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Teste de glicemia  
Local: 
CRAS da Charnequinha no horário de 08:00 
as 12:00 
Caso Edcleison, será discutido o caso com 
o Intensivo Cabo e com o CAPS Ad. 

14/09 
Reunião 
técnica / 
SEPLAG  

Apoio 
Técnico  

Equipe técnica do 
Apoio e Intensivo, 
Coordenação de 

Gestão e Técnicos da 
SEPLAG  

Apresentação 
da planilha de 
monitoramento 
da SEPLAG;  

Foi realizada a apresentação da planilha de 
monitoramento da SEPLAG.  
Conseguimos tirar dúvidas e alinhar 
algumas compreensões voltadas para as 
planilhas;  

28/09 
Reunião de 

Equipe 
Apoio 
Cabo 

Adroaldo Rocha 
Alessandra Alves 
Beltrand Gouveia 

Cícera Moura 
Cleison Cavalcanti 
Jacqueline Oliveira 
Jacqueline Santos 

Jefferson Alves 
Juliana Falcão 

Lemuel Menezes 
Luciene Marluce 

 Maria do Livramento 
Márion Fráz  

Rejane Santos 

Plantão 
noturno  
Grupo de 
usuários  
Téc. Márion  
Edicreison  
ADM  
Falta de 
respeito  
Rayara 
Usuária  
Uso de crack 
dentro da casa  
Relação entre 
os técnicos e 
educadores  
Seminário  
Ação de 
sábado atitude 
nas ruas 
(manhã)  

Esquema de 
votação  
Horário de 
Reunião 
Técnica, 
intervalo e 
término.  
 

Resumo: 

Jeferson educador do plantão noturno traz a 
dificuldade de a casa estar com uma alta 
quantidade de pernoite, a supervisão 
explicou o porquê e colocou que a 
quantidade de pernoites fechará em 15 caso 
tenha que haver mudanças será autorizado 
pela coordenação. 
ADM : 

Informamos a todos da equipe a importância 
das assinaturas das folhas de ponto 
diariamente, caso estas não estejam 
assinadas seguiram para o IEDES - DP em 
branco, o colaborador por sua vez terá que 
ir assinar no DP. 
Usuário Edicreison: 

O usuário acompanhado no hospital de 
Surubim entrou em contato com o apoio 
comunicando que estava autorizado para 
sair e resolver questões de documentos, a 
equipe entrará em contato com Surubim 
para entender o caso. 
Técnico Márion traz a importância das 
pactuações de saídas, que em alguns casos 
não estão sendo partilhadas e/ou discutidas 
com seus respectivos TR´s. 
A ideia é que haja uma discursão com os 
referidos TR´s e estes possam colocar aos 
usuários a importância de planejamento 
dessas saídas com seus téc. de referência. 
Grupo de usuários: 

Foi percebido que, há um movimento de 
alguns usuários com falta de respeito para 
com a equipe, assim como reclamações 
com a comida e funcionamento da casa, a 
educadora Rosineide fez uma fala no bom 
dia com todos os usuários e colocou que 
não será admitido falta de respeito e que 
esse tipo de movimento não será aceito. 
Falta de respeito: 

Foi discutida a falta de respeito entre todos 
da equipe, a supervisão colocou que todos 
devem se respeitar que se há algum tipo de 
problema, sentar com o colega e conversar, 
se acertar para que isso não possa vir a 
refletir nos nossos processos de trabalho. 
Seminário: 

Foi repassado o que ocorreu no seminário, 
bem como, os desdobramentos. 
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Ação do Atitude nas Ruas: 

Jacqueline fez uma explanação sobre a 
ação ocorrida em parceria com a  
SEPOD (Flávia Puça) que é um projeto 
piloto “Luz nas Praças” para que as praças 
sejam ocupadas além da divulgação do 
Programa e redução de danos.  
Esquema de votação: 

Os trabalhadores irão votar antes de chegar 
ao Atitude, Luciene (ADM) irá fazer uma 
declaração explicando que os trabalhadores 
estão em serviço. 

 

 

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

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 04 

REUNIÃO INTERSETORIAL 00 

ESTUDO DE CASO 35 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 01 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 00 

TOTAL 40 

 

 

 

 

 

10. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / PERNOITES: 
 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

Acolhimento dia (Total de atendimentos no mês) 900 atend. Mês 768 

Acolhimento Noturno (Pernoites no Mês) 450 atend. Mês (15 por noite)                       408                                                                            

 

 

11. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO APOIO 
 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 
 

SEXO POR SEXO E FAIXA ETÁRIA TOTAL 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

COLEGIADO 02 01 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 04 
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12 A17 18 A 23 24 A 29 30 A 40 41 A 59 
60 EM 

DIANTE 
N.I. 

M 00 10 24 20 15 01 00 70 

F 00 05 04 04 00 00 00 13 

 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

TOTAL DE PESSOAS QUE 
PERNOITARAM 

TOTAL DE USUÁRIOS ATENDIDOS 
(Atendimentos individuais) 

TOTAL DE NOVOS USUÁRIOS NO 
PROGRAMA 

(Usuários que aderiram ao programa 
no mês corrente) 

408 768 03 

 

POPULAÇÃO DE RUA  

FEMININO MASCULINO TOTAL 

                            10 55                               65 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

01 03 04 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

01 00 01 

 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 
 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL IDENTIDADE DE GÊNERO TOTAL 

Heterossexual Homossexual Bissexual Não Informado 
82 

Travesti Transexual 
02 

69 11 02 00 02 00 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 
 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA BRANCA PARDA AMARELA INDÍGENA  
83 20 13 50 00 00 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 66 
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¼ SALÁRIO MÍNIMO                     01 

½ SALÁRIO MÍNIMO                     05 

01 SALÁRIO MÍNIMO                     08 

02 SALÁRIOS MÍNIMOS 01 

03 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

ACIMA DE 03 SALÁRIOS MÍNIMOS 01 

NÃO INFORMADO 01 

TOTAL 83 

 

 

TABELA VI – ATENDIMENTOS REALIZADOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇÕES TOTAL 

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

06 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL À FAMÍLIA 32 

VISITA DOMICILIAR 00 

ASSEMBLÉIA 02 

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

OUTROS/QUAIS? 00 

TOTAL GERAL 40 

 
 
TABELA VII SUBSTANCIA PSICOATIVA  
 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 68 

ÁLCOOL 10 

MACONHA 03 

COCAÍNA 02 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 08 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 04 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 05 

TOTAL 17 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL                          160 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO                          261 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 98 

TOTAL 519 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

OFICINAS 50hs 64hs 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 32 

GRUPO FAMÍLIA 04 02 
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SOLVENTE 00 

TOTAL GERAL 83 

 

 

TABELA VIII ORENGEM DAS DEMANDAS  
 

TIPO Total 

ESPONTÂNEA 36 

ATITUDE NAS RUAS 12 

REDE SUAS 13 

REDE SUS 04 

SEGURANÇA PÚBLICA 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

MÍDIA 00 

OUTRO USUÁRIO 14 

OUTRA ORIGEM (QUAIS?) 04 

0800 (OUVIDORIA) 00 

Total Geral 83 

 

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

ÁREAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA QUANTIDADE 

AIS 01 06 

AIS 02 00 

AIS 03 02 

AIS 04 00 

AIS 05 01 

AIS 06 11 

AIS 07 00 

AIS 08 00 

            AIS 09 00 

AIS 10 61 

AIS 11 00 

AIS 12 00 

AIS 13 00 

AIS 14 02 

TOTAL GERAL 83 

 

 

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

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 01 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 00 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO 00 

RELAÇÃO SEXUAL 00 

USO DE DROGAS 00 

CONCLUSÃO DO PIA                00 
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OUTROS 04 

TOTAL 05 

 

 

TABELA X – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 38 

NÃO 43 

NÃO INFORMADO 02 

TOTAL GERAL 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA XII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 
 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 07 

CREAS 06 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA POPULAÇÃO DE RUA 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 06 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 00 

CENTRO POP 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

CENTRO DA JUVENTUDE 00 

OUTROS? 00 

TOTAL 19 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS 11 

CTA 17 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 19 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 00 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 38 

NÃO 43 

NÃO INFORMADO 02 

TOTAL GERAL 83 

DÍVIDAS COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 43 

NÃO 40 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 83 
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POLICLÍNICA 00 

HOSPITAL GERAL 01 

UPA 06 

OUTROS? 00 

TOTAL 54 

 

DEMAIS POLÍTICASSETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 00 

INSS 01 

AGÊNCIA DO TRABALHO 00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

ONG 00 

OUTROS? 00 

TOTAL: 01 

 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS 

INCLUSÕES 
QUANT. 
TOTAL 

EDUCAÇÃO FORMAL 00 00 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 00 

TRABALHO FORMAL 00 00 

TRABALHO INFORMAL 40 40 

OUTROS? 00 00 

TOTAL: 00 40 

 

 

12. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS  
 

AÇÕES  
META MÍNIMA  METAS 

EXECULTADAS  

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 100 94 

ABORDAGEM NAS RUAS (PESSOAS) 600 914 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 01 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 19 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 09 08 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 09 02 

 

 

DEMAIS POLÍTICASSETORIAIS QUANT. 

BUSCA ATIVA 03 

VISITA DOMICILIAR 05 

ABORDAGEM DE RUA 24 

REUNIÕES 12 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 34 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 02 
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DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 08 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 09 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 61 

OUTRAS AÇÕES 24 

AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO REALIZADAS 00 

TOTAL: 182 

 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Destacamos no corrente mês as oficinas realizadas pelo equipamento onde conseguimos 

trazer vivencias externas em parceira com o CRAS da Vila Rocca que disponibiliza o seu 

campo de futebol para realizarmos nossas atividades.  

Conseguimos realizar diversos encaminhamentos para saúde que corresponde às 

expectativas e necessidade dos usuários atendidos. Foram realizados: atendimento 

emergencial consulta com especialistas (Clínico Geral, Ortopedista, Vascular, Neurologista, 

Raios-X, Ginecologista e Odontologia), Pré Natal, Centro de Testagem e Acolhimento (CTA) 

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

outros, bem como, Hospital Mendo Sampaio, CAPS-AD, PSF Rosário, PSF Vila Roca, PSF 

São Francisco II, PSF Charneca II, Hospital Dom Helder, UPA COHAB, Posto Médico Manoel 

Gomes, Maternidade de Padre Geraldo Leite Bastos, PSF Vila Roca, Hospital Vicente 

Mendes Saúde da Mulher, Hospital São Luiz (Surubim).   

Podemos perceber que no tocante da saúde estamos funcionando muito bem no, porém, 

esbarramos muitas vezes nas dificuldades institucionais do município, no que refere a 

Assistência Social pela inexistência de outros serviços, abrangentes e intersetoriais, como a 

falta de locais de acolhimento e abrigamento da população em situação de rua o que nos traz 

grandes dificuldades nas atividades diárias, além da ausência locais para retirada de 

documentações e vagas limitadas a programas sociais, desafio diário para nossa atuação.   

  Jacqueline Oliveira 
Coordenação técnica 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente IEDES 

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


 

                      

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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 

  32 

 

 
14. QUADRO DE Cis. MÊS E ANO (Acompanhamento) 

 
 
ITEM  Nª DA CI  DATA  DESTINATÁRIO  ASSUNTO SITUAÇÃO 

      

Não houve solicitações no referido mês. 

 

15. ANEXOS 

 
 

Grupo qualidade de Vida 
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Oficina Recreativa de Xadrez  
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Oficina de Letramento 
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CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO – NÚCLEO: CABO SETEMBRO/2016 
 

6. APRESENTAÇÃO 
 

 Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de Acolhimento 

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

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

serviço ofertado.  

 

7. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

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

Agostinho/PE. 

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

E-mail da instituição: intensivocabo@gmail.com 

Executora: Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES 

 

8. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Suelen Lopes 

SUPERVISÃO Marina Félix 

APOIO ADMINISTRATIVO Jailson da Silva Filho 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Welumma Francilyne 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Mamedes Gonçalves da Silva 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Janair Araújo De Santana 

TÉCNICO EM QUALIDADE DE VIDA Maria do Livramento Da Silva Irmã 

CUIDADORES Kátia Rosangela Carnaúba de Souza 

CUIDADORES Cristiane Maria da Silva 

EDUCADOR SOCIAL Maria Joselita Pereira Barreto 

EDUCADOR SOCIAL Ranielle Patrícia Cabral Santana 

EDUCADOR SOCIAL Ana Paula Patrício de Souza 

EDUCADOR SOCIAL Sônia do Espírito Santo Souza 

AUXILIAR DE COZINHA Marilene Maria Da Silva 

AUXILIAR DE COZINHA Maria Ercílica Da Silva 

SERVIÇOS GERAIS Edvaldo Francisco de Oliveira 

MOTORISTA Simone Fernanda Da Silva Barbosa 

MOTORISTA Valdeci José da Silva 

VIGIA Valdemir Aureliano da Silva 

VIGIA Marcos Kennedy Nascimento 

VIGIA Alexandre Leandro da Hora Santos 

VIGIA Aílton Galdino Da Silva 
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9. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 
 

FUNÇÃO NOME 

ASSISTENTE SOCIAL Mirts Lopes Vasconcelos 

MOTORISTA Jandilson Florentino de Souza 

 

 

10. PROGRAMA DE ATIVIDADES 
 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar 

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

Bom dia 
Welumma 

Bom dia 
Livramento 

Bom dia 
Mamedes 

Bom dia 
Educador 

Plantonista 

Bom dia 
Educador 

Plantonista 

Livre Livre 

 
 

LIVRE 
 

 
Grupo 

Bem-Estar 
Livramento 

CINE 
INTENSIVO 

Grupo 
“Sobre drogas” 

Welumma 

 

Reunião de 
Supervisão 

CINE 
INTENSIVO 

 
LIVRE 

 
 

LIVRE 
 Assembléia 

(Quinzenal) 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

Livre Livre Livre Livre Livre Livre Livre 

Grupo  
Janair 

 
Reunião de 
Supervisão 

 
 
 

Reunião Técnica 

 

Encontro de 
UR’s 

 Grupo 
Família 

Percussão 

Grupo 
Conheça-se 
Mamedes 

Visita família 
Visita família 

 

LIVRE LIVRE 
Oficina do 

Cuidar 
Cuidador 

Encontro de 
Quinta 

Educador 

 
LIVRE 

 
LIVRE LIVRE 
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GRUPO BOM DIA 

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

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

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

espaço e da manutenção deste. 

Data: 02/09/2016 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade realizada: Música - Paciência, cantada por cazuza 

Objetivo: Manter os usuários tranqüilo-reflexivos diante de um problema a ser resolvido e 

que requeiram paciência e tempo. 

Ferramentas Metodológicas: TV e pendrive 

Avaliação: O grupo contou com grande participação dos usuários. Todos colaboraram para o 

êxito da discussão. 

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 05/09/2016 

Atividade Realizada: Foi passada uma mensagem com a música “Amanhã” cantada por 

Guilherme Arantes. A letra da música incentiva os usuários a se planejarem desde já para o 

amanhã, para o futuro. 

Objetivo: Incentivar os usuários a se planejarem desde já para o amanhã, para o futuro. 

Ferramentas Metodológicas: vídeo da música, pendrive, TV. 

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

Facilitadora: Márcia Maria  

Data: 08/09/2016 

Atividade Realizada: Informes e texto para reflexão. 

Objetivo: Conscientizar cada usuário para uma união, coletiva de que se eu tenho todos nós 

temos. 

Ferramenta metodológica: Texto 

Avaliação: Apesar da não aceitação a conversa despertou e motivou um ânimo na 

partilha dos produtos de higiene pessoal. 

Data: 09/09/2016 
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Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade Realizada: Dinâmica – conhecer o outro. 

Objetivo: Promover uma maior socialização entre os usuários. 

Ferramentas metodológicas: Papel ofício e lápis. 

Avaliação: Momento bastante valioso, os usuários realizaram um desenho do qual 

referenciasse alguém do grupo, e foi visto o quanto os usuários têm um bom conhecimento 

entre si. 

Facilitadora: Márcia Maria 

Data: 12/09/2016 

Atividade Realizada: Leitura para reflexão 

 Objetivo: Conscientizar o usuário a não mudar sua essência ou natureza porque alguém o 

ofendeu. 

Ferramenta Metodológica: Texto 

Avaliação: Os usuários puderam refletir a importância de que cada um deve se preocupar 

com o que é e não com que dizem ao seu respeito. 

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 15/09/2016 

Atividade Realizada: Muitos usuários exercem a fé em Deus, então estimulando essa fé foi 

colocado o vídeo, a partir de solicitação deles, com a música “Faz um milagre em mim”, 

cantada por Regis Danese.     

Objetivo: Possibilitar um momento de reflexão.     

Ferramentas metodológicas: vídeo da música, pendrive, TV. 

Avaliação: Os usuários contribuíram expressando sua opinião sobre a mensagem. 

Data: 16/09/2016 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade realizada: Troca de idéias. 

Objetivo: Despertar nos usuários a força para que eles mantenham suas organizações de 

vida e espaço. 

Ferramentas Metodológicas: Diálogo 
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Avaliação: Muitos compartilham um pouco da sua organização de vida e de espaço, 

trazendo assim um otimismo a quem não tem no momento. 

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 19/09/2016 

Atividade Realizada: A mensagem transmitida pela música Brincar de viver, cantada por 

Maria Betânia. Motivar os usuários a reiniciar a viver, a reaprender a sonhar, reconstruir uma 

nova forma de se tornar um cidadão digno. 

Objetivo: Motivar os usuários a reiniciar a viver, a reaprender a sonhar.   

Ferramentas Metodológicas: vídeo da música, pen drive, TV. 

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

atitudes. 

Facilitadora: Márcia Maria 

Data: 22/09/2016 

Atividade Realizada: Leitura para reflexão "O Sol" 

Objetivo: Despertar em cada usuário o prazer pela vida. 

Ferramenta Metodológica: Texto 

Avaliação: Satisfatório, pois no momento alguns estavam desacreditados da vida. 

Data: 23 /09/2016 

Facilitador/a: Welumma Francilyne 

Atividade realizada: Frase anônima 

Objetivo: Trazer a tona o desejo de ajudar o outro, mas que se não houver desejo de ajudar, 

que também não atrapalhe o outro. 

Ferramentas metodológicas: Mensagem anônima  

Avaliação: Os usuários trazem a importância de não só se cuidar mais estender a mão a 

quem necessita de um olhar diferenciado. 

Facilitadora: Márcia Maria 

Data: 26/09/2016 

Atividade Realizada: Dinâmica do pirulito 

Objetivo: Mostrar que sempre precisamos um amigo para nos ajudar. 

Ferramentas Metodológicas: Um pacote de pirulito 
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Avaliação: Proveitoso, pois perceberam que sozinhos fica mais difícil a trajetória de nossas 

vidas. 

Facilitadora: Maria Moura 

Data: 28/09/2016 

Atividade Realizada: Leitura e exposição da mensagem “Resignificar” 

Objetivo: Refletir sobre a mensagem que afirma que existem momentos em que as palavras 

perdem ou se tornam inúteis e neste momento a gente não diz, apenas sente.  

Ferramentas Metodológicas: cartolina, piloto. 

Avaliação: Houve a participação e manifestação contrária de um usuário, afirmando que 

prefere sempre usar a palavra e foi trabalhado que algumas vezes a palavra quando mal-

usado não nos favorece, mas é um direito garantido. 

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 29/09/2016 

Atividade Realizada: Se conversou com os usuários a importância de reconhecerem que 

estão na instituição por que precisam de ajuda. Finalizou com a música “Azul da cor do mar”, 

cantada por Tim Maia. 

Objetivo: Sensibilizar os usuários a reconhecer que precisa de foco para alcançar suas 

metas.  

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

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

 
GRUPO SOBRE DROGAS 

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

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

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

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

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Data: 05/09/2016 

Atividade Realizada: A droga “trazida”- maconha 
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Objetivo: Refletir junto aos usuários a relação do uso da maconha em suas vidas, levando 

em consideração o desejo do mesmo, caso haja o uso que seja de uma forma organizada, 

para que não cause danos a si e nem ao meio que vive. 

Ferramentas Metodológicas: Vídeo. 

Avaliação: Ficou evidenciado que muitos não possuem conhecimento das leis referente a 

maconha e desconhecem os seus malefícios quando usada sem organização. 

Data: 12/09/2016 

Atividade Realizada: Roda de conversa 

Objetivo: Expor aos usuários que os estresses que venham a ter podem ser resolvidos de 

várias formas, diferente de como costumam resolver só com o uso das drogas. 

Ferramentas Metodológicas: Diálogo 

Avaliação: Evidenciou-se nas falas dos mesmos que qualquer estresse recorre logo às 

drogas, e muitos trazem que após o efeito, o problema continua presente, ou seja, não é 

resolvido com o uso intenso. 

Data: 26/09/2016 

Atividade Realizada: Troca de ideias 

Objetivo: Refletir o uso de drogas no ambiente de trabalho 

Ferramentas Metodológicas: Roda de diálogo 

Avaliação: Muitos têm como ideia de enquanto estão em seu ambiente de trabalho não 

devem realizar o uso das drogas além do cigarro, relatam que não é interessante ser visto 

trabalhando sob efeito de drogas. 

GRUPO DIREITO E CIDADANIA 

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

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

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

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

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

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

mas enfrentar o desafio para defender e exercer seus direitos.  

Facilitadora: Genésia Santos 
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Data: 02/09/2016 

Atividade Realizada: Trabalhamos a mudança recente para a inserção no benefício Bolsa 

Família. 

Objetivo: Esclarecer e estimular aos usuários na inscrição deste benefício, para garantia de 

uma renda fixa, onde minimize os danos socioeconômicos e os extraia da linha da pobreza. 

Ferramentas Metodológicas: Folhetos informativos  

Avaliação: Grupo muito participativo, onde os mesmos tiraram suas dúvidas sobre quem tem 

direito ao Benefício Bolsa Família e quais os feitos que acarretará aos já inscritos, com essas 

novas mudanças.  

Data: 09/09/2016 

Atividade Realizada: Trabalho informal 

Objetivo: Trabalhar com os usuários sobre a conquista de um espaço no mundo do trabalho, 

onde os mesmos possam obter melhoria de suas finanças para o auto sustento, driblando as 

dificuldades de inserção no mercado formal.  

Ferramentas Metodológicas: Dinâmica tempestade de ideias. 

Avaliação: O grupo foi bem participativo e interessado na proposta desse tema. Na 

oportunidade discutimos algumas questões sobre trabalho, experiências profissionais, e 

alternativas para não perder seus direitos trabalhistas. 

Data: 16/09/2016 

Atividade Realizada: Construção do PIA – Plano Individual de Atendimento. 

Objetivo: Esclarecer e estimular os usuários na construção de seus PIAS. 

Ferramentas Metodológicas: Instrumental PIA. 

Avaliação: O grupo foi muito participativo e proveitoso a maior parte dos usuários ficaram 

muito empolgados em debater o tema e pediram outro momento para continuação do debate. 

Data: 23/09/2016 

Atividade Realizada: Trabalhar sobre o acesso a Rede de assistência/saúde atrelados ao 

serviço do programa ATITUDE 

Objetivo: Esclarecer aos usuários sobre a dinâmica da Rede de assistência e saúde como 

continuidade do trabalho e parceria com o Programa Atitude. Como estratégia de ação da 

política de Redução de danos.  
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Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Tema bastante polêmico entre os usuários que, na oportunidade trouxe algumas 

queixas de maus tratos e situações constrangedoras junto à Rede. 

 

GRUPO: CONHEÇA-SE 

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

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

da história de vida do usuário a partir da conscientização. 

Facilitador: Mamedes Gonçalves 

Obs: O técnico em questão se encontra afastado pelo INSS.  

 

GRUPO: REFLEXÃO 

Objetivo Geral: 

Facilitadora: Maria Moura 

Data: 13/09/2016 

Atividade Realizada: Leitura do texto “Espere o barro secar”. A mensagem falava que 

precisamos aprender a esperar a raiva passar para podermos resolver alguns problemas, 

pois muitas vezes cometem-se erros desnecessários, quando sobre efeito da raiva. 

Objetivo: Trabalhar as dificuldades e as estratégias para resolvê-las 

Ferramentas Metodológicas: Mensagem  

Avaliação: Grande parte dos usuários participou e entendeu a importância de se esforçar 

para manter o equilíbrio. 

Data: 20/09/2016 

Atividade Realizada: Dinâmica de grupo: “CAMINHOS, PEDRAS E LUZES. Foi pedido para 

os usuários desenharem no papel madeira um caminho com seus obstáculos e depois cada 

um colou uma figura humana com seu nome e como estava se sentindo atualmente e, por fim 

escreveram nas figuras de lâmpada as ideia de cada um para transpor tais obstáculos. E, o 

grande grupo apresentou. 

Objetivo: Refletir sobre objetivos, obstáculos e estratégias. 
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Ferramentas Metodológicas: Papel madeira, papel, ofício, lápis, piloto, fita adesiva, fita 

crepe, lápis de cera, tesoura. 

Avaliação: grande parte dos usuários participou e aproveitou as ideias compartilhadas.  

Data: 27/09/2016 

Atividade Realizada: Dinâmica de grupo com a temática “Plano de Ação” onde se trabalhou 

os objetivos principais no momento atual da vida, focando o que considera prioritário, fazendo 

estimativa do tempo e criando um plano de ação ou os cinco primeiros passos para atingir 

tais objetivos. 

Objetivo: Refletir sobre passos importantes a serem seguidos quando se tem em mentes um 

objetivo, potencializando os recursos para ação. 

Entrar em contato com necessidades vitais para o momento de vida atual. 

Ferramentas Metodológicas: Folhas impressas e canetas/ lápis 

Avaliação: grande parte dos usuários participou e entendeu a importância de ter objetivos, 

mas também ter metas. 

 

GRUPO FAMÍLIA 

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

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

elaborar estratégias para aproximar o usuário de sua família. 

Facilitador: Maria do Livramento  

Data: 03/09/2016 

Atividade realizada: Roda de conversa. 

Objetivo: Acolher a família informando sobre o andamento do processo de cuidado do 

usuário no programa e suas demandas de Saúde. 

 Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa ao ar livre.  

Avaliação: O diálogo foi realizado no sentido de acolher a família em suas dificuldades e 

fortalecer a ideia da importância dos familiares está mais próximo do usuário, principalmente 

quando o mesmo é soro positivo. A família em questão mostrou-se disponível no processo de 

reorganização do usuário.   

Facilitadora: Maria do Livramento 

http://www.institutoensinar.org/
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Data: 17/09/2016 

Atividade Realizada: Descrevendo a minha família.  

Objetivo: Visualizar a percepção dos usuários em relação a suas famílias. 

Ferramenta Metodológica: Roda de diálogo. 

Avaliação: Avalio este momento como positivo uma vez que a maioria se colocou e 

contribuiu para aquele momento. Momento de muitas falas e colocações, onde cada usuário 

descreveu sua família da forma que percebia.  

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Data: 25/09/2016 

Atividade Realizada: A atividade foi voltada para conversação. 

Objetivo: Mostrar para os familiares a importância da aproximação, presença dos mesmo na 

vida do usuário, cuidando, conversando, tentando compreender quando o usuário não se 

encontra em um bom momento. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os familiares que esteve na unidade, foram bastante acolhedores com o cuidar 

do usuário, expondo um novo olha diante de um novo momento do usuário. 

 

GRUPO BEM ESTAR 

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

necessidade dos usuários e do espaço. 

Facilitador/a: Maria do Livramento 

Data: 06/09/2016. 

 Objetivo: Esclarecer dúvidas sobre o Tabagismo ativo e passivo, uma vez que, a maioria 

dos usuários faz uso de nicotina.   

Atividade realizada: Foi apresentado um vídeo com o Dr. Draúzio Varella explicando e 

esclarecendo questões relacionadas ao tabagismo e fumante passivo. Ao no final do vídeo 

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

Ferramentas Metodológicas: TV e vídeo (Doutor Dráuzio Varella). 

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

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

http://www.institutoensinar.org/
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             Data: 13/09/2016 

Objetivo: Explicar e esclarecer o que é, e como se contrai a “Sífilis primária” além de, orientar 

enquanto formas de prevenção, uma vez que muitos dos usuários já tiveram a sífilis primária. 

Atividade Realizada: Foi exibido um vídeo sobre a Sífilis, e em seguida fizemos uma roda de 

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

as dúvidas acerca da DST.  

Ferramentas Metodológicas: Vídeo (www.minhavida.com.br). 

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

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

conhecimento. 

Data: 20/09/2016. 

Objetivo: Explicar as conseqüências do uso abusivo de cocaína no organismo em especial 

as “Lesões Nasais”. 

Atividade Realizada: Foi exibido um vídeo sobre os malefícios do uso abusivo da cocaína e 

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

puderam além de, se colocar, tirar as dúvidas acerca das lesões nasais.  

Ferramentas Metodológicas: Foi exibido um Vídeo com Dr. Arthur Castilho. 

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

interesse de saber e conhecer as conseqüências do uso da cocaína no organismo em 

especial as lesões nasais. 

Data: 27/09/2016 

Objetivo: Refletir com os usuários sobre as conseqüências do uso de drogas injetáveis no 

nosso organismo, como lesão nas artérias e nos vasos sanguíneos. 

Atividade Realizada: Diálogo 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa. 

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

desconhecimento dos usuários que se mostraram bastante surpresos. 

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

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

usuários. 

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 05/09/2016 

Atividade Realizada: Esta atividade proporcionou aos usuários refletirem sobre as virtudes 

que todos precisam adquirir. Compreender algumas virtudes e praticá-la melhorará na sua 

evolução comportamental.   

Objetivo: Conhecer as virtudes e seus significados. Compreender algumas virtudes e praticá-

las. 

Ferramentas Metodológicas: Folha de papel, tesoura, folha com as questões e as 

respostas, fita adesiva. 

Avaliação: Os usuários participaram da atividade, mas alguns ficaram dispersos.  

Facilitadora: Márcia Maria 

Data: 08/09/2016 

Atividade Realizada: Banho de mar 

Objetivo: Promover um momento de lazer e descontração por meio de um passeio 

ambiental. 

Ferramenta Metodológica: Caminhada ecológica. 

Avaliação: Bastante proveitosa, pois os usuários se conscientizaram sobre a pureza do ar e 

a importância da reciclagem. 

 Facilitadora: Márcia Maria 

Data: 12/09/2016 

Atividade Realizada: Dinâmica do presente surpresa 

 Objetivo: Trabalhar o desapego. Aprender a doar o que ganhou. 

Ferramenta Metodológica: Caixa de Chocolate 

Avaliação: Muito proveitoso porque por um instante se recusarão a doar, mas devido a 

conscientização resolveram de bom grado dar o que receberam.  

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 15/09/2016 
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Atividade Realizada: Os usuários foram praticar atividade com bola. Foram divididas duas 

equipes para jogar bola. 

Objetivo: Estimular a prática do esporte e de outras atividades como caminhar e tomar banho 

de mar. 

Ferramentas Metodológicas: Bola, água potável, copo descartável. 

Avaliação: Todos consideraram positivo o trabalho realizado. 

Facilitadora: Maria Joselita 

Data: 29/09/2016 

Atividade Realizada: Os usuários foram praticar atividade com bola. Teve jogo de futebol na 

areia. 

Objetivo: Estimular a prática do esporte e de outras atividades como caminhar e tomar banho 

de mar. 

Ferramentas Metodológicas: Bola, água potável, copo descartável. 

Avaliação: Todos consideraram positivo o trabalho realizado e participaram se descontraindo 

na atividade. 

 
OFICINA ENCONTRO DE QUINTA 

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

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

usuário. 

Facilitadora: Kátia Carnaúba 

Data: 13/09/16 

Atividade Realizada: Realizada uma roda de debate onde o tema principal foi política e 

democracia. Na ocasião cada participante escolheu um usuário e fez uma pergunta 

relacionada ao tema citado. Ao final do debate mesmo havendo discordância com escolhas 

dos candidatos em eleições, foi possível estabelecer o respeito pela decisão de cada um. 

Objetivo: Provocar ao grupo uma visão política a fim de despertar para um contexto 

democrático. 

Ferramentas Metodológicas: Foram utilizados papel e caneta, onde cada grupo organizou e 

anotou algumas propostas dos seus candidatos. 

Avaliação: O debate possibilitou despertar alguns para o assunto atual que é a política. 

http://www.institutoensinar.org/
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Facilitadora: Raniele Patrícia 

Data: 27/09/16 

Atividade Realizada: Ocorreu o torneio de dominó e de dama, onde formaram-se duplas, 

que ao final uma dupla ganhou uma caixa de chocolates. 

Objetivo: Ofertar aos usuários um momento lúdico, que os proporcionou laser, favorecendo o 

bem-estar de todos. 

Ferramenta Metodológica: Foram utilizados dominós, dama, duas caixas de chocolates, 

papel e caneta. 

Avaliação: Foi um momento bastante descontraído, porem foi possível estabelecer regras 

assim citadas pelos usuários. Ao final ouve quatro ganhadores. 

 

OFICINA DE CULINÁRIA   

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

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

profissionalmente através das oficinas. 

Facilitadora: Patrícia Barkokébas 

Data: 02/09/2016 

Atividade Realizada: Croissant de queijo 

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

aprendendo de maneira mais prática e rápida na modelagem de um croissant, observando 

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

poderia ser vendido cada unidade. 

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

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

plástica, rolo, ralo, formas, facas e fogão. Ingredientes usados na preparação: trigo, óleo, 

creme de leite, ovos, margarina, queijo mussarela, queijo parmesão, sal, fermento biológico 

seco. 

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

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

e organizar o local. 

http://www.institutoensinar.org/
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Data: 09/09/2016 

Atividade Realizada: Empada de peixe 

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

empada, saber o valor de custo, saber o valor de cada unidade, ter conhecimento de como 

deveria ser embalado, e as diferentes modelos de formas. 

Ferramentas Metodológicas: Leitura e apresentação da receita ser elaborada, 

acompanhamento da execução feita pelos usuários. Foi utilizado os seguintes utensílios: 

bacia plástica, formas colher plástica, forno.  Foram utilizados os seguintes ingredientes: 

ovos, margarina, trigo, peixe, creme de leite, leite de coco, maisena, cebola, pimentão, 

coentro 

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

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

deixar o local limpo e organizado. 

Data: 16/09/2016 

Atividade Realizada: Bolo de ameixa 

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

preparação de massa e cobertura como utilizar os ingredientes e a maneira de preparar e o 

tempo de forno o custo da preparação e o valor comercial de cada unidade. 

Ferramentas Metodológicas: Apresentação e explicação da preparação a ser realizada: 

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

plástica, colher plástica, formas, batedeira, forno.   Ingredientes usados na preparação: trigo, 

margarina, ovos, leite, açúcar, ameixa em calda 

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

participativos e atentos colaborando na preparação da receita. 

Data: 23/08/2016 

Atividade Realizada: Pão com recheio creme de frango 

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

preparação de um pão com recheio de creme de frango, ver o custo e ver o valor da unidade, 

analisar quando ficou de lucro, e analisar de que forma poderia ser embalado. 
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Ferramentas Metodológicas: Apresentação da receita a ser elaborada e acompanhamento 

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

colher plástica, formas, forno. Ingredientes usados na preparação: ovos, margarina, leite em 

pó, trigo, sal, açúcar, fermento biológico, leite, creme de leite, maisena, peito de frango, 

cebola, alho, pimentão, caldo de galinha, coentro. 

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

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

organizam a limpeza tanto dos espaços como também dos utensílios. 

Data: 30/09/2016 

Atividade realizada: Sequilhos 

Objetivo: Proporcionar ao usuário um conhecimento mais técnico e profissional no preparo 

de sequinhos, aprendendo todos os detalhes na elaboração, ver as possíveis maneiras de ser 

preparado para a venda, diferentes formas, analisar custo e valo para venda. 

Ferramentas Metodológicas: Leitura e apresentação da receita a ser elaborada, e 

acompanhamento do preparo. Utensílios usados no preparo: Bacia plástica, colher plástica, 

formas, forno. Ingredientes usados no preparo: coco desidratado, leite de coco, açúcar, 

margarina, ovos, maisena. 

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

usuários, bem atentos e interessados. 

 

 

 

 

 

 

 

*O Técnico Social do grupo em questão encontra se afastado pelo INSS. 

 

 

Grupos realizados Quantitativo mensal 

Bom Dia 13 

Direito e Cidadania 04 

Sobre drogas 03 

Bem-Estar 04 

*Conheça-se *00 

Família  03 

Total de grupos 27 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal   Quantitativo em horas 

Trocando Ideias 04 12h 
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6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

6.1. FAMÍLIA  

Foram realizados atendimentos às famílias dos usuários por telefone, atendimento 

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

comportamento do usuário dentro da unidade. 

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

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

telefone com os técnicos de referência.  

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

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

vínculos fragilizados. 

 

6.2. SAÚDE  

    No decorrente mês foram realizadas atividades multidisciplinares, contanto com 

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

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

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

Foram realizados diversos encaminhamentos nos mais variados níveis de complexidade da 

Rede SUS, como: atendimento emergencial consulta com especialistas (Clínico Geral, 

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

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

bem como, Hospital Mendo Sampaio, CAPS-AD, PSF Rosário, UPA COHAB, Manoel Gomes, 

Maternidade de Padre Geraldo Leite Bastos, PSF Enseada dos Corais, PSF Suape e Posto 

Médico 24 horas de Gaibú. Seguindo a proposta em atividades voltadas para coletivo, foram 

realizados grupos com temáticas atreladas a qualidade de vida, além da importância de 

Encontro de Quinta 02 6 h 

Oficina de culinária 04 16h 

Total de oficinas 06 34 h 
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ressignificação de práticas que remetem ao bem-estar, colocando em prática ações de 

prevenção e recuperação da saúde, veste sob a ótica dos prejuízos atrelados ao uso intenso 

de spa’s. A técnica de qualidade de vida vem calculando o IMC dos usuários aquele que 

estão acima do peso à mesma avalia o usuário sair duas vezes na semana para caminhar. 

 

6.3. INSERÇÃO SÓCIA PRODUTIVA 

       Para as empresas, a falta de qualificação afeta a competitividade e prejudicam a 

eficiência. Eles acreditam que a mão-de-obra adequada influencia diretamente na qualidade 

dos produtos e no aumento da produção. 

A solução está no investimento de cursos que possam capacitar aos usuários a entrarem de 

vez no mercado de trabalho. Cursos profissionalizantes além de preparar os usuários para o 

mercado atual são mais rápidos e baratos. Por se tratar de curso com foco profissional, ele 

devolve ao mercado em muito pouco tempo o profissional com o perfil que o próprio mercado 

exige. Aquele que apresenta uma profissionalização não se assusta com qualquer turbulência 

no mercado de trabalho, pois se julga suficientemente capaz de arrumar outro emprego por 

se achar com competência para tal. Isso é preparo. Promoção da autonomia. 

6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER.  

         Avaliando a contribuição das atividades físicas para o bem-estar do indivíduo, saliento 

uma perda significativa nas atividades com bola dentro do espaço do intensivo. Os jogos que 

eram realizados pelos usuários (futebol e futsal) tinha uma importância de peso na pratica 

esportiva e de lazer, que ficou prejudicada com o cancelamento dessa atividade devido a 

problemas com a bola na casa dos vizinhos. Todavia os usuários vêm desenvolvendo 

atividades de musculação e alongamento no espaço o que contribui a uma pratica saudável. 

6.5. EDUCAÇÃO  

     Foi estimulado à inserção em unidades de ensino, todavia a concretização da retomada as 

salas de aula se dará no início do ano letivo, tendo em vista que as escolas estão na etapa 

final das atividades escolares, nas modalidades EJA e travessia.  
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6.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL  

         Na proposta de promover cidadania dos usuários foram em busca de viabilizar a 

retirada de seus documentos com articulação junto ao CRAS, assim como, inscrição e 

recebimento da Bolsa Família.  

O fortalecimento dos vínculos também é algo que vem sendo desenvolvido, porém com 

pouco êxito devido dificuldades na comunicação. Alguns usuários estão em busca de 

inserção do mercado de trabalho informal para seu auto sustento. Somado a isso, alguns 

usuários trazem em seus discursos a pretensão de não retornar mais á situação de rua, e 

alugar seu próprio local de moradia. Desta forma, o trabalho informal vem sendo trabalhado 

como perspectiva mais concreta á essa realização. 

 Outras articulações feitas foram buscar recursos municipais para alguns usuários de outros 

estados presentes no serviço, e desejam retornarem para a terra se origem e não tem recurso 

para a viagem.   

6.7. AVANÇOS E DESAFIOS 

Avanços: Avaliação como avanço está na participação de alguns usuários em seminários e 

oficinas promovidos pelo Programa, onde se trabalhou a temática Politicas sobre Drogas, na 

perspectiva da redução de danos. Os usuários ficaram muito instigados em contribui com 

discussão, como também participar da comemoração dos 05 anos do Programa Atitude. 

 

Desafios: A dificuldade encontra-se na falta de recursos para créditos no celular. O que 

prejudica a comunicação e consequentemente, os canais de intervenção para o 

fortalecimento dos vínculos familiares. As fragilidades dos vínculos enfraquecem a 

determinação da grande maioria dos usuários, em permanecer no espaço.  
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7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

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

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

15-
16/09 

1º FORUM 

MUNICIPAL 

DE 

POLÍTICAS 

SOBRE 

DROGA 

 

 Local: 

Auditório do 

Centro 

Administrati

vo 

Municipal – 

CAM  

Torrinha – 

Cabo de 

Santo 

Agostinho 

 

Atitude nas Ruas 

1 e 2 do Apoio 

Cabo, 

Coordenações e 

Supervisões 

Apoio e Intensivo 

Cabo, 

Coordenadora do 

Núcleo Cabo 

Fátima Lindoso, 

Técnico Social em 

Psicologia Márion 

Fraz, Usuários do 

Programa. 

Representantes 

do CAPS AD, 

Representantes 

da Secretaria 

Municipal de 

Políticas sobre 

Drogas e 

Representantes 

da Comunidade 

Boa Nova. 

 

 

Foram apresentadas 

as propostas e ações 

da Secretaria de 

Políticas sobre Drogas 

no município do Cabo 

de Santo Agostinho. 

O Programa Atitude e 

seus dispositivos 

foram apresentados 

pela coordenadora de 

Núcleo Fátima 

Lindoso. 

A Comunidade Boa 

Nova foi apresentada 

pelo reverendo que 

conduz a instituição. 

O Centro de Atenção 

Psicossocial de Álcool 

e outras Drogas – 

CAPS AD foi 

apresentado pela 

coordenadora Mônica. 

Usuários do Programa 

Atitude, bem como os 

assistidos pela 

Comunidade Boa 

Nova tiveram 

oportunidade de dar 

depoimento no evento. 

 

 

 
 

Após as apresentações 

das instituições que 

lidam com a temática de 

drogas no município, foi 

aberto um debate para 

perguntas e retirada de 

dúvidas. 

Ficou acordado que 

outros momentos como 

esse Fórum será 

realizado pela Secretaria 

de Políticas sobre 

Drogas. 

Foram distribuídos 

insumos e cartilhas sobre 

a temática de drogas, 

bem como houve o 

estreitamento da rede 

socioassistencial com o 

objetivo de ampliar as 

articulações no 

município. 
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26-

27/09 

 

 

SEMINÁRIO: 

Cinco anos do 

Programa 

Atitude – Um 

novo Olhar.  

 

 

 
Local: 
Fundação 
Oswaldo 
Cruz – 
FIOCRUZ/
PE 
 

Representantes, 
usuários e 
gestores das 
unidades Cabo, 
Caruaru, 
Jaboatão e Recife 
do Programa 
Atitude, 
Representantes 
da SDSCJ, 
Secretária Márcia 
Ribeiro da 
SEPOD, 
pesquisadores 
homenageados 
do cenário da 
política sobre 
drogas do estado 
de Pernambuco. 

 

Foi discutido os 10 

anos da lei de Drogas 

no Brasil e 5 anos do 

Programa Atitude, bem 

como Redução de 

Danos. 

Foram apresentadas as pesq “Políticas de Drogas e 

Redução de Danos 

no Brasil – o 

Programa Atitude 

em Pernambuco”, 

por Rafael West. E 

“O uso substituto de 

drogas psicoativas 

como estratégia de 

Redução de Danos 

frente à fissura do 

crack”, por Arturo 

Escobar. 

Houve uma roda 

de conversa dividida 

em quatro temáticas: 

Acolhimento 

Institucional; Inserção 

sócio produtiva; 

Moradia e População 

de Rua e Violência e 

Intersetorialidade. 

 

 

 
 

 

 

Os usuários e 

funcionários puderam 

participar 

colaborando com o 

debate e com a 

construção de 

possíveis 

fundamentos para 

reestruturação do 

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

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO  

ENCAMINHAMENTOS 

14/09 
Reunião de 

Equipe 
Intensivo Cabo 

 
Suelen Lopes; 

Jailson Filho: 

Marina Félix; 

Welumma; 

Mirts Lopes; 

Ana Paula; 

Jeyse Santos; 

Maria Marques; 

Valdeci José; 

Genésia Santos 

 
 

Informes; 
 

Administrativo; 
 

Encaminhamentos 
de usuários; 

 
Plantão Noturno; 

 
Estudo de Caso 

(Edmilson); 
 
 

 

 

Haverá reunião de 

Núcleo dia 21 de 

Setembro junto com a 

SEPLAG; 

No dia 21 será também 

o encerramento da 

Capacitação Vida 

Saudável; 

O Técnico de Referência 

precisa preencher 

corretamente os dados 

do usuário na planilha de 

frequência; 

Discussão acerca do 

funcionamento do 

serviço e comunicação 

com os demais 

Equipamentos; 

As medicações precisam 

estar em local de livre 

acesso ao plantão 

noturno; 

Em discussão de caso, 

refletimos a 

possibilidade de 

transferência do Usuário 

Edmilson para o núcleo 

de Caruaru. 

21/09 
Reunião de 

Núcleo 
Apoio Cabo 

 
Estiveram 
presente nessa 
reunião boa parte 
dos profissionais 
que compõem o 

 
Apresentação dos 

dados de 
monitoramento do 

Núcleo Cabo; 
 

 
Foram apresentados a 

equipe os dados do 
núcleo referente ao 

primeiro semestre de 
2016; 
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Núcleo Cabo 
(Apoio e 
Intensivo), bem 
como Fátima 
Lindoso (SEPOD) 
e Alexandre 
Cardoso 
(SEPLAG). 
Esteve presente 
ainda a 
nutricionista 
Arícia, juntamente 
com Aldilene. 

Encerramento da 
Capacitação Vida 

Saudável. 

 
Diálogo sobre nossas 
metas e objetivos em 
relação ao Programa; 

 
Reflexão acerca de 
incluir no cotidiano 

hábitos mais saudáveis 
em relação à 

alimentação e práticas 
de exercício físicos; 

 
Momento de 

descontração e sorteio 
de brindes. 

 
 

28/09 
Reunião de 

Equipe 
Intensivo Cabo 

 
Marina Félix; 
Jailson Filho; 
Welumma; 

Maria Moura; 
Kátia Carnaúba; 
Jeyse Santos; 
Márcia Maria; 
Livramento; 

Genésia Cristina. 

 
Dinâmica de Grupo; 

 
Administrativo; 

 
Reflexão sobre o 

Seminário; 
 

Funcionamento do 
Serviço; 

 
 

 
Diálogo sobre o objetivo 
da dinâmica de grupo, 
refletindo a temática 

Vínculo; 
 

Atenção ao 
preenchimento dos 

dados dos usuários que 
possuem nomes 

semelhantes; 
 

Retorno sobre o 
seminário em 

comemoração aos cinco 
anos do Programa 

Atitude; 
 

A TQV trouxe 
devolutivas a nível de 
saúde, marcação de 

consultas, e medicações 
controladas; 
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DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

 
 
 
 

14/09 
 
 
 
 
 

Assembléia 
Quinzenal 

dos 
Usuários 

Intensivo 
Cabo 

 

Equipe: 

Marina; 

Jailson 

Welumma; 

Maria; 

Márcia. 

 

Usuários: 
Gessé;  

Zaquiel;  

Nidislayne; 

 Elizabeth; 

 Juliana; 

Gabriel,  

Marcos; 

Aílton; 

Victor;  

Sandro; 

Bruno;  

Arimatéia;  

Marcelo;  

Vandércio. 

 
 
 

 
 

Solicitação de 

melhorias na 

estrutura física da 

casa; 

Sugestão de 

pontualidade na 

oferta das refeições, 

cardápio exposto. 

 

Solicitação de 

espaço adequado 

para escuta 

individualizada. 

1. . 

Solicitação de uma 

oficina com a técnica 

do Aluguel Social – 

Mirts 

Solicitação de assistir 

filmes quando não 

houver atividades. 

Cartão Vem/ 

Utilização do carro da 

unidade 

Revisão do Acordo de 

Convivência 

 
 

 

O prestador de serviços 

do IEDES estará na 

unidade nos próximos 

dias para viabilizar todos 

os ajustes necessários 

na casa no que diz 

respeito à estrutura 

física da Unidade. 

 

As refeições são 

ofertadas nos horários 

do acordo de 

convivência, em exceção 

quando há alguma 

eventualidade 

 

Toda área externa da 

unidade poderá ser 

utilizada para escuta 

pela equipe. 

 

As escutas também 

podem ser feitas pelos 

educadores também, 

não é algo exclusivo dos 

técnicos. 

Agendado uma 

oficina/grupo com a 

técnica Mirts para 

abordar a temática do 

Aluguel Social  

Quando houver alguma 

eventualidade que 

impeça o acontecimento 

de alguma atividade, o 

plantão poderá avaliar a 

possibilidade de filme 

 

 

A gestão ainda não tem 
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retorno sobre o VEM 

para os usuários. Quanto 

ao carro da unidade a 

utilização ficará a critério 

da avaliação da equipe, 

dando preferência aos 

urgenciamentos. 

Em Reunião Técnica a 

equipe se comprometeu 

de revisar o Acordo de 

Convivência. 

 
 
 
 

24/08 
 
 
 
 
 

Assembléia 
Quinzenal 

dos usuários 

Intensivo 
Cabo 

 

Equipe: 

Welumma, 

Jaílson, Waldemir, 

Jandílson, 

Marilene, Ercília, 

Suelen, Marina e 

Márcia 

 

Usuários: Gessé, 

Djanílton, Juliana, 

Gabriel, Matheus, 

Bruno, Arimatéia, 

Marcelo e 

Vandércio. 

 
 
 

 
 

1.  
1.  

1.  
 

Administração da 
Medicação em copos 

de café; 
 
Um Educador Físico; 

 
Cursos 

Profissionalizantes; 
 

Liberação do uso do 
Trevo como cigarro 

na unidade. 
 

Realizar ligações aos 
domingos. 

 
 

 
Será realizada uma 

articulação com 

uma educadora do 

Apoio Cabo, com 

formação em 

Educação Física, 

para administrar a 

oficina solicitada. 

 

No momento o 

município do Cabo 

não está ofertando 

cursos gratuitos; 

 

A equipe irá dialogar 

em reunião a 

possibilidade de 

liberar o Trevo; 

 

A solicitação das 

ligações será 

possível mediante 

avaliação do técnico 

que estiver de 

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

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

     
 

 

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

A. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 
 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 03 

REUNIÃO INTERSETORIAL 0 

ESTUDO DE CASO 28 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 02 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 00 

TOTAL 33 

 

 

 

 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 
 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS SETEMBRO DE 2016 

 

 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 30 Adultos e/ou 20 adolescente 41 

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 06 12 13 07 0 0 38 

F 0 01 02 0 0 0 0 03 

 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

COLEGIADO 02 00 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 03 
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TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 
 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

0 03 03 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

0 0 0 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 
 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL IDENTIDADE DE GÊNERO TOTAL 

 
Heterossexual 

39 

 
Homossexual 

0 

 
Bissexual 

02 

Não 
Informado 

0 

 
41 

Travesti 

0 

Transexual 

0 

 
0 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 
 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

07 

BRANCA 

08 

PARDA 

25 

AMARELA 

01 

INDÍGENA 

0 

 
41 

 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 34 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 03 

½ SALÁRIO MÍNIMO 0 

01 SALÁRIO MÍNIMO 01 

02 SALÁRIOS MÍNIMOS 0 

03 SALÁRIOS MÍNIMOS 0 

ACIMA DE 03 SALÁRIOS MÍNIMOS 0 

NÃO INFORMADO 03 

TOTAL 41 

 

 

 

TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
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MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 39 

ÁLCOOL 0 

MACONHA 02 

COCAÍNA 0 

SOLVENTE 0 

TOTAL GERAL 41 

 

TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 18 

NÃO 19 

NÃO INFORMADO 04 

TOTAL GERAL 41 

 

 

 

 

 

TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 0 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 02 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO 02 

RELAÇÃO SEXUAL 0 

USO DE DROGAS 01 

CONCLUSÃO DO PIA 04 

AVALIAÇÃO TÉCNICA 03 

TRANSFERÊNCIA 01 

TOTAL 13 

 

TABELA IX- ATENDIMENTOS REALIZADOS 
 

 

 

 

 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 34 

NÃO 07 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 41 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 07 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 04 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 03 

TOTAL 14 
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. 

 

 

 

 

 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 14 

CREAS 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO (TRANSFERÊNCIA) 01 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

OUTROS? 15 

 
 

REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS 19 

CTA 11 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 08 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 00 

POLICLÍNICA 03 

HOSPITAL GERAL 01 

UPA 05 

OUTROS? 00 

TOTAL 47 

 

 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 14 – 56horas 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 56 

GRUPO FAMÍLIA 04 04 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 113 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 233 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 089 

TOTAL 435 

AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 089 

VISITA DOMICILIAR 002 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO DE NOVOS USUÁRIOS 000 

SAÍDA TERAPÊUTICA 040 

ASSEMBLÉIA 002 

OUTROS/QUAL? 000 

TOTAL GERAL 133 
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8. ALUGUEL SOCIAL – NÚCLEO CABO SETEMBRO 2016  
 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL 

Ações mensais seguem baseadas no viés da assistência social, dando continuidade às 

visitas de monitoramento, estudos de caso e participações nas reuniões técnicas, além de 

reuniões de supervisão de modo semanal. 

Modalidade em decorrente mês afastou o usuário MISAEL ALVES, tendo em vista 

abandono do imóvel e buscas ativas realizadas. Supracitado foi comunicado do seu 

afastamento em 28, refere ter retornado ao imóvel da genitora localizado no município de 

Escada. Não foi possível assinatura do termo de conclusão pela resistência do usuário ao 

diálogo com técnica, merece destaque usuário apresentava insatisfação por não estar 

inserido no mercado de trabalho. 

Usuário JAMERSON CORREIA segue inserido. Diante desligamento do mês, 

modalidade encontra-se com vaga, tal usuário que será inserido será discutido em reunião 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANTIDADE 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 05 

INSS 00 

AGÊNCIA DO TRABALHO 00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

ONG 00 

OUTROS? 00 

TOTAL: 05 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS 

INCLUSÕES QUANTIDADE 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 0 0 

EDUCAÇÃO FORMAL 01 01 

TRABALHO FORMAL 0 0 

TRABALHO INFORMAL 18 21 

OUTROS? 0 0 

TOTAL: 19 22 

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


 

                      

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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 

  66 

 

técnica, estando cogitado os seguintes usuários: GESSÉ FRANCISCO e MARCELO 

ANTÔNIO. 

Modalidade em decorrente mês participou de 02 eventos, conforme descrição abaixo, eventos 

realizados fortaleceram intervenções, além de estímulo ao aprofundamento técnico junto ás 

demandas de álcool e outras drogas. 

05 e 06/Faculdade Maurício de Nassau: Evento contou com troca de experiência com 

propostas de cuidados aos usuários de outros estados, como Bahia e São Paulo. Merece 

destaque o Programa de Braços Abertos/SP, tal proposta de cuidado remete a participação 

social dos usuários com baixa exigência e integração setorial, garantindo moradia em imóveis 

sob ótica de aluguel de prédios antigos pelo governo municipal. Destaque para frente de 

trabalho como metodologia de acompanhamento através de pagamento semanal. 

26 e 27/Fiocruz: Comemoração de 05 anos do Programa, tendo inúmeras discussões 

quanto potencial destrutivo do crack, além da linha de laços frágeis, além dos mecanismos e 

falta de crítica. Participado da oficina de Inserção Produtiva, tendo em vista a necesidade da 

frente de trabalho e diagnóstico das necessidades territoriais dos usuários com perfil para 

inserção na modalidade do Aluguel Social. 

9.1. Família: 

JAMERSON CORREIA: Usuário estava com companheira e filhos, porém após conflitos a 

mesma retornou para imóvel da genitora, deixando o filho de 07 meses sob cuidados da 

genitora do usuário. Reforçado importância dos cuidados com criança, além da resolutividade 

dos conflitos com ex-companheira baseados no diálogo. 

MISAEL ALVES: Realizados inúmeros contatos com familiares do usuário para repassar seu 

desligamento, sem êxito. 

9.2. Saúde: 

JAMERSON CORREIA: Encaminhamentos para companheira do usuário que se encontra 

em estado gestacional, Secretaria de Saúde (retirada do cartão SUS) e PSF/Enseada dos 

Corais para acompanhamento gestacional. Usuário segue com uso de maconha, reconhece 

importância de estratégias para minimizar uso de crack. 

MISAEL ALVES: Diante dificuldade nas visitas de monitoramento não foi possível 

encaminhamento para esse eixo. 

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


 

                      

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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 

  67 

 

9.3. Inserção sócio produtiva: 

JAMERSON CORREIA: Usuário segue trabalhando de modo informal em Borracharia 

próximo seu imóvel. 

MISAEL ALVES: Usuário estava trabalhando de modo informal como “Caseiro” próximo seu 

imóvel. 

9.4. Cultura, esporte e lazer: 

Eixo segue desejo e avaliação dos usuários. 

9.5. Educação: 

JAMERSON CORREIA: Articulação com Secretaria de Educação para inserção do enteado 

do usuário na rede de ensino educacional infantil. 

MISAEL ALVES: Usuário estava inserido em rede de ensino municipal no período noturno. 

9.6. Assistência Social: 

Viés da assistência social segue norteando ações da modalidade, usuário JAMERSON 

CORREIA foi sensibilizado quanto importância da regularização do documento, sendo 

instrumento de cidadania. No momento do comunicado do desligamento do usuário MISAEL 

ALVES foi possível trazer proposta de cuidado do Programa, orientando o usuário quanto 

espaços de controle social e garantia de direitos. 

9.7. Avanços e desafios 

Considerando atividades da modalidade no mês em que o Programa comemorou 05 anos 

destaca-se modalidade como ferramenta capaz de empoderamento dos usuários com perfil a 

inserção, considerando possibilidade construção de interação social. Segue desafio quanto 

aumento das vagas, tendo em vista que atualmente modalidade possui apenas 05 vagas a 

serem divididas para núcleos, Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes. 

 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 
 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  00 02 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 20 14 

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SOCIOASSISTENCIAL Para os 10 Beneficiados 09 
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USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 

(MÊS/ANO) 
MOTIVO DE 

DESLIGAMENTO 
NO DE VISITAS REALIZADAS NO MÊS 

    

MISAEL ALVES JUNHO/2016 DESLIGADO; 09 

JAMERSON CORREIA JULHO/2016 SEGUE INSERIDO; 04 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ALUGUEL SOCIAL 
 

      Atividades mensais foram realizadas considerando importância dos encaminhamentos 

para usuários e seus familiares. Em mês de comemoração foi realizado grupo com usuários 

do Intensivo, tendo em vista quadro de dúvidas e esclarecimentos referente modalidade do 

Aluguel Social 
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11. ANEXOS 

   

Imagem 01: Busca ativa ao usuário MISAEL ALVES; 

Imagem 02: Retirada de pertences do usuário MISAEL ALVE 

Imagem 03: Visita domiciliar aos familiares do usuário JAMERSON CORREIA; 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Ao longo do mês estivemos voltados para a comemoração dos 5 anos do Programa 

Atitude. Nos dias 05 e 06 de setembro participamos de forma eficaz do seminário que ocorreu 

na Faculdade Maurício de Nassau em Recife, com o intuito de conhecermos outros 

programas como o De braços abertos, Corra para o Abraço e a ONG Lua Nova. Momento 

bastante produtivo, onde possibilitou trocas significativas acerca das possibilidades de 

atuação e acolhimento aos usuários de drogas. Certamente, saímos munidos de 

conhecimentos para aprimorar ainda mais a nossa prática e enriquecer a reeinscrição do 

Programa Atitude.  

Ainda nesse contexto, também tivemos a oportunidade de participarmos do seminário 

nos dias 26 e 27 de Setembro que ocorreu no Auditório da Fio Cruz na Universidade Federal 

de Pernambuco, em que no primeiro momento foram apresentados alguns dados positivos 

em relação ao Programa, através das pesquisas realizadas por diversos profissionais da área 

acerca do usuário de drogas inseridos no Programa. Pudemos visualizar a dimensão do 

Atitude na vida dos usuários e seus familiares, bem como o quanto o Programa repercute 

positivamente em determinadas áreas da vida daqueles que acessam o Programa. Em um 

segundo momento nos dividimos por eixos para dialogarmos e refletirmos juntos acerca das 

problemáticas que precisamos aprimorar e até mesmo acrescentar em nossa prática a nível 

de programa. Vale ressaltar ainda que esse momento foi marcado com a representatividade 

de alguns usuários dos serviços, fato que tornou ainda mais fidedigno esses espaços de 

diálogos e discussões, sobre um novo olhar aos que escolhem fazer um uso de drogas 

organizado.  

 

Suelen Lopes de Oliveira 

Coordenação Técnica 
Intensivo Cabo 

 
Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente IEDES 
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11. 1 ANEXOS 

 

Fotos: 1,2,3 e 4 referentes ao Seminário Cinco Anos do Programa Atitude: Um Novo Olhar         
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1º Fórum de Políticas Sobre Droga. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 1 e 2 referentes ao GRUPO “ENCONTRO DE QUINTA” – PLANTÃO NOTURNO. 
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Fotos 1 e 2 referentes ao GRUPO EXTERNO – Atividade Recreativa na praia. 

       

 

CINE INTENSIVO – SESSÃO DE CINEMA NA UNIDADE 
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Grupo Direito e Cidadania com a TR Genésia 

 

 

Oficina de culinária: aprendendo fazer pão recheado com a oficineira Patrícia 

Barkokebas. 
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GRUPO REFLEXÃO 

 

 

GRUPO “BOM DIA” 
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QUADRO DE CI´S (COMUNICAÇÃO INTERNA). – SETEMBRO/2016 (Acompanhamento) 

 

 

 

Nº de ordem Nº da CI Data Destinatário Assunto Situação 

01 170  05/09/167 Angélica Brandão Solicitação de material de expediente Resolvido 

02 171  20/09/16 Angélica Brandão Aplicação de película nos veículos Resolvido 
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