
______________________________________________________________________________________________ 
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 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES 

PROGRAMA ATITUDE CABO DE SANTO AGOSTINHO 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período: Janeiro de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

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

 

1. APRESENTAÇÃO 
 

 Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

Acolhimento e Apoio o mês de janeiro. Trata-se de uma estratégia a ofertar visibilidade 

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

qualificando o serviço ofertado. 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 
 

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

Agostinho – PE,    

Telefones de Contato: (81)3521-9684 / 98923.6080  

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

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 
 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Jacqueline Oliveira 

SUPERVISÃO Leilane Gomes  

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Juliana Falcão  

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Dayana Freire  

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Andreza Miranda 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Viviane Cardoso 

TÉCNICO EM QUAL. DE VIDA Maria do Livramento  

EDUCADOR SOCIAL Elaine Cristina 

EDUCADOR SOCIAL Tânia Maria 

EDUCADOR SOCIAL Beltrand Gouveia 

EDUCADOR SOCIAL Gilmara Santos  

EDUCADOR SOCIAL Rosineide Felício 

EDUCADOR SOCIAL Alcione Maria  

EDUCADOR SOCIAL Jeferson Antônio  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Luciene Marluce 

AUXILIAR DE COZINHA Maria Irene 

AUXILIAR DE COZINHA Ana Marta 

AUXILIAR DE COZINHA Maria Josineide 

SERVIÇOS GERAIS Edjane de França 

VIGIA José Antônio 

VIGIA Rony Tadeu 
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VIGIA Lucio José 

VIGIA Valmir Batista 

  

4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS  
EQUIPE  FUNÇÃO  NOME  

I 

TÉCNICO SOCIAL Jacqueline Santos 

EDUCADOR SOCIAL Adroaldo Rocha 

MOTORISTA Cleison Cavalcante 

II 

TÉCNICO SOCIAL Gabriela Medeiros 

EDUCADOR SOCIAL  

MOTORISTA Lemuel Menezes 

 

5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 
Grupo Bom dia 

Facilitadores: Roseneide, Juliana, Andreza, Livramento e Beltrand. 

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

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

Data: 12/01 

Atividade realizada: Técnica do Telefone sem fio. 

Objetivo: Provocar e despertar reflexão acerca dos ruídos de comunicação. 

Ferramentas metodológicas: Fala 

Grade de Atividade  

Horário  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

09:00  as 
09:20 

Bom dia 
 

Rose 

Bom dia 
 

Juliana 

Bom dia 
 

Andreza 

Bom dia 
 

Livramento 

Bom dia 
 

Beltrand 

 
 

Livre 
 
 

 
10:30  as 

11:30 

 
Oficina 

Recreativa 
(xadrez) 
Beltrand 

 
Oficina de 

Alfabetização 
e  Letramento 

 
Roseane 

 
 

Reunião 
técnica 

 
Grupo 

Qualidade de 
vida 

 
Livramento 

 
Grupo Auto-

estima 
 

Juliana 

 
15:00 as 

16:30 

 
Assembleia 

 
Dayana  

Viviane e 
Elaine  

 
Oficina 

Culinária 
 

Patrícia 

 
Oficina de 
esporte, 
cultura e 

Lazer 
 

Elaine 

 
Grupo Redução 

de danos 
 

Dayana 

 
Grupo 

Exercendo 
cidadania 

 
Viviane 

 
Grupo de 

família 
 
 

 
 

Livre 

 
18:40 as 

19:00 

Boa noite 
 

Dayana, Elaine 
e Viviane 

Boa noite 
 

Dayana 

Boa noite 
 

Elaine 

Boa noite 
 

Viviane 
 

Boa noite 
 

Viviane, 
Elaine 

Dayana 

 

20:30 as 
21:30 

Livre 
 

Livre 
 

Livre 
Oficina 

Multicultural 
Livre Livre 
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Avaliação: Os usuários perceberam que muitas vezes a falha e o ruído de comunicação 

é fator desencadeante para brigas e desavenças, e que principalmente por estarem 

convivendo em um espaço coletivo, é necessário saber ouvir e falar, sem atropelar as 

pessoas ou os fatos. 

Data: 14/01 

Atividade realizada: Leitura do texto “Agradeço pela sua vida”.  

Objetivo: Refletir sobre os aprendizados e rever sua história de vida. 

Ferramentas metodológicas: Texto “Agradeço pela sua vida” 

Avaliação: Foram alcançados os resultados esperados de forma positiva, fazendo com 

que os usuários iniciassem as atividades do dia de forma lúdica e reflexiva.  

Data: 18/01 

Atividade realizada: Exposição de imagens através de vídeos e rodas de conversas. 

Objetivo: Proporcionar aos usuários momentos de motivação e reflexão de suas vidas. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo motivacional. 

Avaliação: Avaliamos positivamente a participação de todos os usuários que refletiram 

sobre seu contexto atual.  

Data: 19/01 

Atividade realizada: Mensagem “O voo de renovação da águia” 

Objetivo: Estimular a reflexão acerca da necessidade de nos recolhemos em alguns 

momentos da vida para nos renovarmos. 

Ferramentas metodológicas: Texto impresso 

Avaliação: Os usuários perceberam que em alguns momentos da nossa vida é 

necessário, nos recolhermos para refletimos e reavaliarmos a nossa vida e as 

consequências das nossas escolhas. Que dificuldades fazem parte da vida de todos nós 

e que com paciência e determinação podemos vencer os obstáculos. 

Data: 20/01  

Atividade realizada: Iniciamos o dia colocando a música “Dias de luta, dias de glória” 

da banda Charlie Brown Jr. Posteriormente fizemos uma breve pontuação sobre um 

trecho da música. 

Objetivo: Começar o dia de forma agradável, leve e divertida, ofertando aos usuários e 

equipe um momento lúdico e de reflexão. 

Ferramentas metodológicas: Notebook e caixa de som. 

Avaliação: Conseguimos neste grupo estabelecer uma sintonia com os usuários e 

observamos a identificação imediata de muitos com a música apresentada.  

Data: 21/01 
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Atividade realizada: Leitura de uma mensagem 

Objetivo: Refletir sobre a relação com o próximo e a cooperação num espaço coletivo. 

Ferramentas metodológicas: Texto de autor desconhecido retirado da folha de São 

Paulo. 

Avaliação: Os usuários conseguiram perceber que pequenos conflitos poderiam ser 

amenizados.  

Data: 22/01 

Atividade realizada: Depoimentos voluntários 

Objetivo: Estimular reflexão aos usuários sobre erros e acertos.    

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários refletiram bem e absorveram a proposta metodológica. 

Data: 25/01 

Atividade realizada: Leitura de um texto reflexivo em roda de conversa. 

Objetivo: Refletir junto com os usuários a mensagem inserida do texto e quais lições e 

aplicações foram ofertados. 

Ferramentas metodológicas: Texto Reflexivo. 

Avaliação: Foram positivas as reflexões que os usuários tiveram onde puderam 

manifestar suas opiniões respeitando uns aos outros. 

Data: 26/01 

Atividade realizada: Mensagem de “Bom dia” 

Objetivo: Provocar reflexão acerca de como começamos o nosso dia e de como o 

nosso humor interfere nas nossas relações cotidianas. 

Ferramentas metodológicas: Texto impresso 

Avaliação: Refletimos sobre a nossa maneira de começar o dia, de como um simples 

bom dia, muda muita coisa, que a cada manhã temos a oportunidade de começar de 

novo, de tentar mudar aquilo que não está nos fazendo bem, de realmente fazer 

diferente, que cada dia que se passa é mais um dia na página de livros da vida, do qual 

nós somos autores, que cabe a nós escrever cada página ou simplesmente deixa-la em 

branco. 

Data: 27/01 

Atividade realizada: Realizado um informativo sobre as atividades que irão ocorrer no 

dia, enfatizando de forma reflexiva sobre a importância de conservação do espaço de 

cuidado em que eles estão. 

Objetivo: Repassar a grade de atividades do dia (grupos e oficinas), no intuito de 

sensibilizá-los para que todos participem da proposta da equipe, além de estimular com 
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que cada usuário possa contribuir com a conservação da casa, refletindo o espaço como 

nosso. 

Ferramentas metodológicas: Instrumental com a descrição das atividades do dia. 

Avaliação: Neste grupo avaliamos que houve uma troca bem construtiva com os 

usuários sobre o papel de cada um dentro de um espaço coletivo, onde alguns deles se 

posicionaram e estimularam outros para que também contribuíssem.  

Data: 28/01  

Atividade realizada: O homem de Nazaré 

Objetivo: Iniciar o dia de uma maneira mais leve e tranquila diluindo, por ventura, 

acontecimentos que provoque incomodações. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo 

Avaliação: Foi positivo para o momento. 

Data: 29/01 

Atividade realizada: Passamos um vídeo motivacional na televisão, os usuários 

assistiram e depois analisaram com depoimentos e reflexões.  

Objetivo: Essa atividade tem como objetivo o estimula a reflexão, o pensar na minha 

vida e o planejamento para o futuro. 

Ferramentas metodológicas: Tv, vídeo e pen drive. 

Avaliação: Atingiu o objetivo proposto no qual os usuários conseguiram refletir sobre o 

futuro.  

 

 

Oficina Recreativa de Xadrez 

Facilitador: Beltrand Gouveia (Educador Social). 

Objetivo geral: Centrar o usuário e “convidá-lo” de uma forma estratégica a trabalhar 

gradualmente memórias adormecidas.  

Data: 18/01 

Atividade realizada: Vídeo “história do xadrez, suas origens, regras e movimento das 

peças”. Parte I.  

Objetivo: Apresentar o jogo, a proposta da oficina e estimular o interesse pelo jogo. 

Ferramentas Metodológicas: Notebook, data show e um jogo de xadrez. 

Avaliação: Para esse primeiro momento já observou o interesse de alguns pelo jogo, o 

estimulo também vem através de outros usuários que já jogam o xadrez e estimulam os 

demais.  

Data: 25/01 

http://www.institutoensinar.org/
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Atividade realizada: Vídeo “história do xadrez, suas origens, regras e movimento das 

peças”. Parte II.   

Objetivo: Dar continuidade a apresentação das regras não esquecendo os que estão a 

primeira vez na oficina, por isso passamos a história e regras do xadrez. 

Ferramentas Metodológicas: Notebook, data show e 01 jogo de xadrez. 

Avaliação: Avaliamos que o estimulo a disputa foi de grande valia para a concentração 

e desempenho na oficina, alguns usuários que não conheciam o Xadrez disseram esta 

gostando e achando interessantes as teorias existentes nesse jogo. 

 

 

Grupo Informativo 

Facilitadores: Andreza e Beltrand; (Técnica em Serviço Social e Educador Social).  

Objetivo geral: Proporcionar aos usuários o acesso a informações e notícias 

pertinentes a atualidade e ao seu cotidiano. 

Data: 08/01 

Atividade realizada: Realizado uma roda de conversa informativa sobre inserção sócio 

produtiva e divulgação dos cursos oferecidos e as exigências necessárias. Ao final, foi 

perguntado aos presentes quem tinha interesse em realizar os cursos, sendo repassado 

uma ata para que cada um informasse os seus dados (nome, escolaridade e 

documentação).  

Objetivo: Informar aos usuários sobre os diversos cursos de qualificação profissional 

oferecidos de forma gratuita, no intuito de estimulá-los a inserção na vida sócio 

produtiva.  

Ferramentas metodológicas: Foi utilizado o edital impresso dos cursos, divulgado pela 

Secretaria da Juventude e Qualificação Profissional da Prefeitura do Recife. 

Avaliação: Observamos que os usuários ficaram bastante interessados as informações 

prestadas, realizando diversas perguntas sobre os cursos e edital. Alguns deles falaram 

de forma bem positiva sobre o desejo de se qualificar e agradeceram o incentivo que 

estávamos ofertando. 

 

 

Data: 15/01 

Atividade realizada: Realizamos uma exposição áudio visual sobre o documentário 

“Quando eu crescer”. Em seguida, fizemos um debate, onde cada usuário pôde 

contribuir sobre o que mais chamou a sua atenção. 

http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Explanar alguns pontos abordados no documentário como preconceito, 

família, miséria entre outros. Todavia, enfatizamos neste grupo falar sobre sonhos, e 

qual a importância que eles têm para cada indivíduo. 

Ferramentas metodológicas: Exposição áudio visual através de notebook, data show 

e caixa de som. 

Avaliação: Podemos observar que os usuários ficaram emotivos com o vídeo e que 

muitos deles de algum modo se viram como protagonista do documentário, falando 

sobre os seus sonhos e os preconceitos sofridos, correspondendo positivamente à 

perspectiva proposta. 

Data: 23/01  

Atividade realizada: Apresentamos alguns vídeos que explicam a epidemia do Zica 

vírus e a sua origem. Em seguida, realizamos um debate sobre possíveis ações de 

enfrentamento e prevenção que devemos estar adotando. 

Objetivo: Proporcionar aos usuários importantes informações sobre um dos assuntos 

mais preocupantes em nosso país, refletindo sobre a responsabilidade social do cidadão 

e do governo.    

Ferramentas metodológicas: Exposição áudio visual através de notebook, data show 

e caixa de som. 

Avaliação: Houve grande participação e interesse do coletivo sobre a temática, de 

modo que sugeriram que se possível pudéssemos realizar uma campanha de 

conscientização dentro da comunidade. 

 

 

Oficina de Alfabetização e Letramento 

Facilitadora: Rosineide Felício (Educadora Social) 

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

alfabetização estimulando o seu retorno à rede escolar.  

Data: 05/01 

Atividade realizada: Exposição de um vídeo motivacional, no qual trabalhamos 

a interpretação oralidade leitura e escrita. Em seguida foi sugerida uma produção 

textual nos cadernos.  

Objetivo: Estimular a leitura concentração e interpretação do que foi proposto 

pelo vídeo. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo motivacional e produção de textos. 

http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: Avaliamos positiva a participação o empenho de cada usuário em 

desejar aprender coisas simples, nas quais foram deixadas de lado devido ao 

contexto em que estão inseridos atualmente. 

Data: 12/01  

Atividade Realizada: Definições sobre os Artigos Definidos e Indefinidos com 

sua classificação, através de vídeos. 

Objetivo: Trazer de maneira simples a importância da primeira classe gramatical 

que são os artigos e sua classificação. 

Ferramentas metodológicas: Vídeos, exposição escrito e oral no quadro. 

Avaliação: Os usuários relembraram este assunto, elogiando a forma na qual 

foi repassada de maneira simples clara e objetiva. 

Data: 19/01  

Atividade Realizada: Leitura e interpretação através da música. 

Objetivo: Proporcionar aos usuários através da música, a leitura e como 

interpretar a letra de maneira clara e objetiva.  

Ferramentas metodológicas: Música. 

Avaliação: Foi positivo o empenho de todos para aprender a ler entender a letra 

da música e a satisfação dos usuários cantando e lendo ao mesmo tempo. 

Data: 26/01  

Atividade Realizada: Produção textual com tema proposto. 

Objetivo: incentivar aos usuários minimamente a produzirem um texto com suas 

palavras. 

Ferramentas metodológicas: Quadro Branco. 

Avaliação: Percebemos algumas dificuldades nas produções textuais, no 

desenvolvimento da escrita e pontuação, mais o empenho dos usuários em 

aprender foi bastante positivo. 

 

 

Oficina de Culinária  

Facilitadores: Patrícia Barkokébas 

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

fazendo com que ele possa desenvolver uma forma de geração de renda, e também 

capacitar profissionalmente através das oficinas. 

http://www.institutoensinar.org/
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Data: 12/01  

Atividade realizada: Torta tropical 

Objetivo: Proporcionar o conhecimento na preparação de torta, aprendendo como é 

feito massa recheio e cobertura, aprendendo também como podemos decorar, de 

depois de pronto à maneira de servir e embalar. 

Ferramentas metodológicas: Foi utilizado pra a preparação desta atividade os 

seguintes utensílios e equipamentos culinários- batedeira de bolo, bacia plástica, colher, 

panelas, espátulas, forno e fogão, facas, placas para corte, assadeiras e bandejas. 

Os ingredientes utilizados: trigo com fermento, margarina, ovos, açúcar, leite em pó, 

creme de leite, leite condensado, amido de milho, abacaxi,  

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

todos, tendo participado 12(doze) usuários nesta atividade, onde cada um procurou 

ajudar de alguma forma. 

Data: 19/01 

Atividade realizada: Torta de frango com catupiry 

Objetivo: Proporcionar aos usuários um conhecimento na preparação de torta de frango 

usando a técnica de massa quebradiça, aprendendo também a fazer uma decoração 

diferente. 

Ferramentas metodológicas: Foi utilizado para a preparação desta atividade os 

seguintes utensílios e equipamentos culinários, forno, assadeiras, panelas, bacia 

plástica, colheres, facas, rolos. Ingredientes utilizados: trigo com fermento, margarina, 

ovos, frango, cebola, alho, creme de leite, maisena, queijo mussarela, queijo parmesão 

e azeitonas. 

Avaliação: A oficina foi bastante proveitosa, com a participação dos usuários que 

estavam bem atentos e participativos. 

Data: 26/01 

Atividade realizada: Torta de chocolate 

Objetivo: Proporcionar aos usuários o conhecimento na preparação de uma torta de 

chocolate, aprendendo a fazer a massa, recheio, cobertura e decoração. 

Ferramentas metodológicas: utensílios e equipamentos culinários usados nessa 

preparação-forno, fogão, assadeiras, panelas, colheres, facas, bacia plástica, 

ingredientes usados nesta preparação; achocolatado, ovos, margarina, açúcar, creme 

de leite, leite condensado, trigo com fermento e jujubas. 

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

preparação e decoração da torta. 
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Oficina de Esporte, Cultura e Lazer 

Facilitador: Elaine Cristina (Educadora Social) 

Objetivo Geral: Aproximar as pratica voltado para esporte, cultura e lazer. 

Data: 06/01 

Atividade realizada: Futebol de areia. 

Objetivo: Fazer com que os usuários com a atividade esportiva que reative a prática 

esportiva.  

Ferramentas metodologia: Bola e botijão de água. 

Avaliação: Foi avaliada pelos usuários de forma positiva. 

Data: 13/01 

Atividade realizada: Música e percussão 

Objetivo: Proporcionar um momento de resgate de algumas atividades lúdicas e 

artística que possam oferecer estratégias terapêuticas.  

Ferramentas metodológica: Alfaia, caixa, ganzá, abe e agogô.  

Avaliação: Foi avaliado que alguns usuários têm algumas habilidades para com a 

atividade, e também uma preocupação de repassar seu conhecimento para quem não 

sabe. 

Data: 20/01 

Atividade realizada: Construção de mascaras. 

Objetivo: Proporcionar um momento de pintura e arte na confecção de máscaras e fitas 

para a ornamentação do espaço com a proposta de organizar para a festividade 

carnavalesca. 

Ferramentas metodológica: Lápis, cartolina, lápis de cor, hidrocor, TNT e fita durex. 

Avaliação: Avaliamos de forma positiva onde a integra e habilidade dos usuários para 

com o desenho e a pintura. 

Data: 27/01 

Atividade realizada: Jogo de Futebol 

Objetivo: Proporcionar um momento esportivo avivando vivências adormecidas.  

Ferramentas metodológica: Bola.  

Avaliação: Foi avaliado o respeito pela escolha do time que iria jogar contra e também 

o espirito esportivo sem perde o controle das emoções aceitando um as limitações do 

outro em parceria com a comunidade. 
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Grupo Qualidade de Vida 

Facilitadores: Maria do Livramento (Técnica Social em Qualidade de Vida). 

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 a doenças.  

Data: 14/01  

Atividade realizada: Vídeo com temática sobre dengue onde detalhamos conceito, 

sinais, sintomas, prevenção e tratamento. 

Objetivo: Esclarecer assuntos relacionados à dengue que são de interesse dos 

usuários e necessidade do espaço. 

Ferramentas metodológicas: TV e vídeo. 

Avaliação: O grupo atingiu seu objetivo esperado teve participação de todos os 

usuários que estava no espaço. 

Data: 21/01 

Atividade realizada: Foi apresentado o tema em seguida assistimos ao vídeo sobre 

“crises de convulsão”. 

Objetivo: Esclarecer sobre o que são crises de convulsão. 

Ferramentas metodológicas: TV e Vídeo  

Avaliação: Avaliada de forma positiva com a participação de um número significativo 

de usuários. 

Data: 28/01 

Atividade realizada: Vídeo sobre Cefaleia.  

Objetivo: Esclarecer assuntos relacionados à Cefaleia que são de interesse dos 

usuários e do espaço. 

Ferramentas metodológicas: Foi exibido um Vídeo com imagens e informação. 

Avaliação: O grupo atingiu o objetivo esperado uma vez que os usuários interagiram 

na discussão do tema. 

 

 

Grupo Redução de Risco e Danos 

Facilitadores: Dayana Freire (Técnico Social em Psicologia) 

Objetivo Geral do Grupo: Discutir sobre a política de redução de danos, desenvolver 

e construir estratégias de prevenção de risco e danos na tentativa de elaborar um projeto 

de vida juntamente com o usuário.  
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Data: 07/01 

Atividade realizada: Apresentação de imagens a partir de vídeos e posteriormente 

debate sobre o tema “O que é redução de danos”. 

Objetivo: Estimular a consciência crítica a política sobre o que é redução de danos. 

Ferramentas metodológicas: Mostra audiovisual. 

Avaliação: Grupo bastante interessado e participativo, com devolutivas sobre o tema. 

Data: 21/01 

Atividade realizada: Estudo de caso sobre redução de danos e debate entre duas 

equipes.  

Objetivo: Estimular os usuários a pensarem formas de redução de danos e riscos para 

situações que se encontram.  

Ferramentas metodológicas: Texto sobre consumo de álcool e crack de forma 

abusiva, cartolinas para cada equipe escrever que tipo de redução de danos seria 

aplicado ao caso. 

Avaliação: Usuários bastante envolvidos em solucionar o caso, boa participação de 

todos.  

Data: 28/01 

Atividade realizada: Perguntas e Respostas sobre substâncias psicoativas. 

Objetivo: Esclarecimento sobre cada substância psicoativa, como ela reage no 

organismo e redução de danos de cada uma SPA’s.  

Ferramentas metodológicas: Fichas contendo cinco páginas de perguntas e 

respostas. 

Avaliação: Interesse dos usuários pelo tema, questionamentos construtivos e 

colocação pessoal dos mesmos. De modo geral bastante positiva  

 

 

Grupo Auto Estima  

Facilitadora: Juliana Falcão (Técnico Social em Psicologia) 

Objetivo Geral: Estimular a singularidade, história de vida, habilidades e aptidões 

objetivando a autoestima. 

Data: 08/01 

Atividade realizada: Técnica do “Guia Cego”. 

Objetivo: Provocar reflexão acerca do que deixamos de enxergar por não querer ver a 

realidade que nos cerca, bem como receber ajuda quando nos é oferecida. 

Ferramentas metodológicas: Vendas para os olhos. 
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Avaliação: Os usuários conseguiram refletir sobre a dificuldade de não conseguir guiar 

suas vidas sozinhos, no qual fizeram uma reflexão sobre as seleções entre amigos.   

Data: 15/01 

Atividade realizada: Técnica Balões de Sentimentos  

Objetivo: Promover um espaço de interação onde os usuários possam falar sobre suas 

qualidades, habilidades e aptidões. 

Ferramentas metodológicas: Pedir para cada um escrever em seu papel suas 

qualidades, habilidades e aptidões, escolhendo uma frase que represente estas 

características, em seguida pedir para enrolar os papeis e os colocar dentro dos 

balões; solicitar para que encham os balões e comecem a jogá-los entre si, não 

deixando que nenhum caia. É importante misturarem os balões. Depois de um 

tempo, quando estiverem integrados, pedir que cada um aleatoriamente, estoure 

o balão e leia o que está dentro. 

Avaliação: Conseguiram refletir sobre questões relação ao cuidado com eles e para 

com os demais.  Onde ampliaram a reflexão acerca do uso abusivo de SPA´s. 

Data: 22/01 

Atividade realizada: Técnica dos Personagens 

Objetivo: Provocar reflexão acerca das escolhas para o futuro.  

Ferramentas metodológicas: Cartolina e lápis de cera. Solicitar que formem dois 

grupos, e que cada um crie um personagem com uma história de vida, presente e 

passado. 

Avaliação: O grupo conseguiu perceber que existem consequências nas escolhas que 

fazem onde na maioria das vezes agem sem pensar nestas consequências antes, e que 

por conta disto, já sofreram muitas retaliações e tiveram diversas perdas. 

Data: 29/01  

Atividade realizada: Técnica “O espelho”. 

Objetivo: Trabalhar a autoestima, as relações familiares, ajudar o usuário a se perceber 

enquanto membro da família; Refletir sobre a importância de cada um, suas habilidades, 

qualidades e características. 

 Ferramentas Metodológicas: Uma caixa de sapato fechada, com um espelho dentro 

(virado para cima). O facilitador informa ao grupo que uma caixa fechada ficará em cima 

da mesa, no centro da mesa; Dentro da caixa existe o que há de mais importante na 

vida de cada um, aquilo que há de mais valioso; Todos os participantes, um por vez, 

deverão ir até a caixa, abri-la e olhar para o seu interior, fechando-a em seguida e 

voltando ao lugar, sem fazer nenhum comentário, até que todos passem pelo processo; 
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Assim que todos realizarem a tarefa, abrir a discussão. Pedir que falassem sobre o que 

esperavam encontrar e como foi se depara com eles mesmos. 

Avaliação: Foi trabalhado no grupo, a autoestima dos usuários bem como, a 

forma como eles se veem e a forma como eles gostariam de serem vistos e 

lembrados, que cada um é importante pelo que é, que todos tem qualidades e 

habilidades, mas que precisam retomar o autocuidado, se valorizando e se 

fortalecendo. 

 

 

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 os usuários estão inseridos. 

Data: 08/01  

Atividade realizada: Roda de diálogo sobre Cidadania e Direitos Humanos, abordando 

através da reflexão de cada um, que tipo de cidadão está sendo em nosso cotidiano, 

esclarecendo nossos direitos e deveres por muitas vezes esquecido. 

Objetivo: Fortalecer e esclarecer o que forma um cidadão dotado de direitos e deveres. 

Ferramentas metodológicas: Roda de diálogo 

Avaliação: Atividade extremamente positiva, pois muitos desconheciam seus direitos e 

deveres e sequer sabiam o quanto eram importantes pra sociedade, houve bastante 

discussão. Momento de descoberta 

Data: 15/01 

Atividade realizada: Apresentação do filme, Um lobo na família que relata a história de 

uma criança que é criada entre os lobos e após encontrada passa a fazer parte de uma 

família e precisa se adaptar a vida em sociedade, bem como aprender os direitos que 

possui e deve exercer enquanto ser humano e cidadão. 

Objetivo: Abordar de forma lúdica o tema proposto, no intuito de que os usuários 

entendam que a garantia de direitos começa logo cedo, e independente do contexto em 

que estejam inseridos, possuem direitos e deveres. 

Ferramentas metodológicas: Filme e roda de diálogo 

Avaliação: Grupo bastante discutido e refletido por se tratar de uma criança que tem 

que aprender como se vive em sociedade, e desde nova ter consciência do que são 
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direitos e deveres e como exercê-los. Quando a maioria ainda adulta não tem essa 

consciência. 

Data: 29/01 

Atividade realizada: Realizada Dinâmica caixa de sentimentos, contextualizando os 

sentimentos que cada um gostaria de expressar naquele momento, com a necessidade 

de que aquele sentimento exposto e discutido fosse um agente impulsionador da 

consciência cidadã em vez do contrário. 

Objetivo: Despertar através dos sentimentos antes travados, a força para que cada um 

se esforce para fortalecer sua cidadania. 

Ferramentas metodológicas: Dinâmica de grupo e roda de diálogo 

Avaliação: Atividade positiva no qual foi aflorada sentimentos que estavam guardados 

sendo trazidos para o grupo de forma espontânea através dos usuários. 

 

 

Oficina Multicultural 

Facilitadores: Jeferson Alves e Gilmara Santos (Educadores Sociais) 

Objetivo geral: Proporcionar aos usuários um momento de mergulho cultural, tocar as 

raízes culturais do nosso Estado. 

Data: 14/01  

Atividade realizada: Na Roda de Conversas a Gente Toca as Raízes. 

Objetivo: Conhecer os aspectos culturais do carnaval que influenciaram na construção 

da identidade do nosso povo. 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversas e Exibição de filme de Curta-

metragem. 

Avaliação: Avaliamos positivamente a participação e receptividade dos usuários na/a 

atividade proposta, sendo isso o de mais significativo. O olhar sobre as nossas raízes e 

o reconhecimento de traços na composição da identidade cultural de alguns participes.  

Data: 28/01 

Atividade realizada: Ritmos Carnavalescos – Um Tributo as Marchinhas  

Objetivo: Conhecer, Resgatar e acompanhar a evolução dos gêneros musicais de 

carnaval estabelecendo relações entre presente e passado. 

Ferramentas metodológicas: Execução de marchinhas carnavalescas, Recitais de 

poesia em louvação aos festejos de Momo. 

Avaliação: Atividade realizada com sucesso e mais um destaque para a participação 
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dos usuários, o mergulho cheio de nostalgia pela boemia da música brasileira e os 

sentimentos nelas encravados. 

 

 

Grupo Família  

Facilitadores: Juliana Falcão, Dayana Freire, Andreza Miranda e Viviane Cardoso 

(Técnicos sociais em psicologia e Serviços Sociais). 

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

familiares dos usuários acompanhados pelo Programa Atitude. 

Data: 09/01  

Atividade realizada: Neste dia foi realizada uma dinâmica com placas de papel e 

dividimos os usuários em dois grupos distintos. Deste modo, foi solicitado para que cada 

um descrevesse em uma palavra ou frase o que seria a “família ideal”. Realizamos um 

círculo e cada um mostrou sua placa, externando suas opiniões sobre o que foi 

solicitado. Em seguida, pedimos para que os grupos desenhassem em uma cartolina a 

sua “família ideal”, e no final, cada grupo mostrou o seu desenho, falando o que tinha 

entendido sobre o a representação do grupo oposto. Para finalizar a dinâmica, 

discorremos algumas reflexões sobre o tema abordado. 

Objetivo: Proporcionar um momento de reflexão individual e coletiva sobre a sua 

família, estimulando-os a repensarem os seus próprios conceitos referentes à temática. 

Bem como, estimular o trabalho em equipe, fazendo com que haja uma maior inteiração 

entre eles. 

Ferramentas metodológicas: Para esta atividade foram utilizados os seguintes 

materiais (hidrocores coloridos, papel ofício, cartolinas e lápis de cores). 

Avaliação: Neste grupo obtivemos uma avaliação positiva, conseguindo minimamente 

que cada um refletisse e externasse sobre a sua família, além de perceber que todos 

trabalharam coletivamente, observando e respeitando a fala do outro. Entretanto, 

sentimos falta da participação das famílias, visto que o grupo foi realizado apenas com 

os usuários. 

Data: 16/01 

Atividade realizada: Técnica “Linha do tempo familiar”  

Objetivo: Mostrar para a família a ocorrência dos fatos, em uma sequência 

temporal; Ressaltar, a partir dos atos escolhidos pela família, datas importantes 

e maiores informações; pesquisar dados revelados na linha do tempo como 
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subsídios para um diagnóstico familiar; promover o reconhecimento de fatores 

estressantes na história familiar.  

Ferramentas Metodológicas: Entregar uma cartolina para cada família, solicitar 

que tracem uma linha do tempo, perguntar em primeiro lugar em que data 

começa a história da família, a partir daí sair colocando datas e fatos importantes; 

abrir para discussão e pedir que observem quais são os marcos mais 

importantes para eles e quais os que aparecem com mais evidência. 

Avaliação: Conseguimos provocar uma reflexão acerca dos fatos marcantes da vida 

familiar, observamos que o uso abusivo de SPA´s na maioria dos casos foram fatores 

estressantes na vida familiar, bem como, motivo de discórdia, brigas, afastamentos e 

rompimentos familiares, percebemos os usuários muito sensibilizados com as atitudes 

que tiveram quando estavam sob o uso de drogas, ou até mesmo na fissura para 

conseguir usar, foi unanime a demonstração de arrependimentos e desejos de resgatar 

estes laços. 

Data: 23/01 

Atividade realizada: Realizada apresentação de filme “Á Procura da Felicidade”, que 

trata da importante relação entre pai e filho e todas as dificuldades que eles passam 

para estarem juntos. 

Objetivo: Mostrar aos usuários o quão importante é estar junto à família para atravessar 

as adversidades que a vida nos apresenta, trazendo para nossa realidade que tipo de 

relação, cada usuário tem com seus familiares. 

Ferramentas metodológicas: Filme “Á procura da felicidade e roda de diálogo”. 

Avaliação: Atividade extremamente positiva, o filme mexeu bastante com o emocional 

dos usuários. 

Data: 30/01 

Atividade realizada: Apresentação de imagens a partir de vídeos e posteriormente 

debate sobre o tema exposto. 

Objetivo: Esclarecimento sobre novas configurações familiares, vínculos e afetos. 

Motivar que os usuários resgatem os vínculos com pessoas que eles reconhecem como 

família. 

Ferramentas metodológicas: Mostra audiovisual documentário sobre novas 

configurações familiares e exposição em cartolina com ilustrações.  

Avaliação: Pouca motivação sobre o tema pela maior parte dos usuários. Os usuários 

que participaram ativamente mostraram real interesse, fizeram questionamentos 

pertinentes e notou-se curiosidade sobre. 
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Oficinas realizadas Quantitativo mensal 

Oficina de Recreativa de xadrez  02 – 06hs 

Oficina de Letramento 04 – 12hs 

Oficina de Culinária 03 – 12hs  

Oficina de Esporte, Cultura e Lazer 04 – 16hs  

Oficina Multicultural  02 – 06hs  

Total - (Meta 50hs)  15 – 52hs 

 

 

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

 

6.1 Família  

No mês supracitado realizamos um trabalho de sensibilização com as famílias, a partir 

da mudança do dia do grupo família para o Sábado à tarde com o intuito de facilitar o 

acesso dos familiares ao equipamento, visto que, por ser um dia no final de semana, a 

maioria das pessoas que trabalham tem uma flexibilidade maior para vir até o Programa.  

Tentamos provocar uma reflexão acerca da importância do papel da família neste 

processo de cuidado e reorganização do usuário, frisamos que quando a família 

participa ativamente deste momento, observamos que os usuários apresentam uma 

vinculação maior com o seu PIA e o serviço. 

 Percebemos que neste período conseguimos ter um número maior de parentes e/ou 

responsáveis no equipamento, onde procuramos oferecer um espaço onde estes 

possam receber orientações acerca de como ser um agente ativo, responsabilizando os 

mesmos neste processo de reorganização e cuidado do usuário, espaço no qual, estas 

pessoas se sintam realmente acolhidas, apoiadas, visto que, os familiares muitas vezes 

se colocam no papel de culpados pelas escolhas de seus parentes, como também estão 

em sua maioria fragilizados e cansados como a desorganização dos próprios usuários 

em decorrência do uso abusivo de álcool ou outras drogas, vale ressaltar que a maioria 

do nosso público são moradores de rua, visto que não eram mais aceitos em sua casa 

ou comunidade tanto causados em decorrência do uso de SPA´s como pelas divididas 

adquiridas nas proximidades do seu lar. 
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Mesmo com a resistência de alguns destes familiares, em se envolver neste processo 

de cuidado, temos como saldo positivo as ações desenvolvidas neste mês de Janeiro.  

 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 encaminhamentos nos mais variados níveis de complexidade 

da Rede SUS, como: atendimentos emergenciais consultas 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). 

Seguindo a proposta em atividades voltadas para coletivo, foram realizados 

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

ressignificação de práticas que remetam bem estar, colocando em prática ações de 

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

de Spa’s.  

Durante o mês de janeiro não houve atendimento odontológico devido à dentista 

que atende os usuários do Programa Atitude está de férias. No CAPS ad não realizarão 

triagens, todas as atividades serão retomadas após o carnaval.       

Enfatizamos que o Apoio Cabo não tem dificuldades para articulação de 

atendimento ambulatorial. Os atendimentos de urgência e emergência foram 

encaminhados ao Serviço de Pronto Atendimento de UPA da Cohab, Hospital Mendo 

Sampaio. Destacamos que as articulações realizadas com a equipe do CAPS ad, CEO 

e Mendo Sampaio, Manoel Gomes e CTA são bastante positivas.  

A TQV realizou grupos voltados para a temática da saúde. Durante esse mês 

sentimos um pouco de dificuldade nas marcações das consultas ambulatórias pois os 

profissionais estavam de férias isto no município mais de dezenove clinico geral, onde 

retornará após carnaval.  

A dentista que atende o Programa também se encontra de férias com retorno 

para depois do carnaval. 

 

6.3. Inserção sócia produtiva  

Estimulamos os usuários a saírem em busca de oportunidades de emprego, 

tanto formal como informal, neste período observamos que muitos dos nossos usuários 
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conseguiram uma fonte de geração de renda, através de trabalhos informais, tais como: 

vendedores autônomos 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, auxiliar de estacionamento (flanelinha). 

Temos também alguns usuários que conseguem realizar trabalhos nos finais de 

semanas em bares da região, como garçom / garçonete. 

Infelizmente pelo baixo grau de escolaridade e a vulnerabilidade em que muitos se 

encontram, não conseguimos, entretanto, o mercado informal levando em consideração 

suas aptidões é bastante utilizado pelos usuários como fonte provedora de renda. 

 

6.4. Cultura, esporte e lazer.  

No que se refere ao mês de janeiro, a pesar de ser o início do ano, continuamos 

com a mesma intensidade nas atividades diárias da casa, os “bom dia” com o novo 

formato tornando-se mais dinâmicos e atrativos, agora cada membro da equipe comanda 

um dia especifico na semana. Essa dinamicidade faz com que os “bom dia” varie a cada 

dia, vídeos motivacionais, rodas de conversas, dinâmicas e brincadeiras dão o tom nesse 

início da manhã. 

Nos finais de semana, o cinema com pipoca e suco para os dias livres, proporcionando 

um lazer e relaxamento. Montamos uma comissão com três usuários que escolhem o 

filme de acordo com as condutas da casa e baixamos na internet. 

Nos eixos cultura e esporte destacamos as oficinas as segundas feiras de Xadrez 

por se tratar de um esporte praticado no mundo todo e existe uma cultura vasta para ser 

estudada e passada para os usuários. 

Nas atividades de lazer damos ênfase para as idas ao Centro Social Urbana – CSU 

para pratica de futebol. 

6.5. Educação  

      No mês de janeiro não realizamos matrículas na rede regular de ensino, uma vez 

que, os usuários em sua maioria não apresentam interesse em retornar para escola, 

bem como não possuem documentação tanto civil, como escolar. Saliento que o balcão 

de direitos que é o nosso parceiro na retirada de civil, encontra-se em recesso no qual 

a previsão para o retorno e após o carnaval.  

       Com a atividade de letramento acreditamos uma elevação nas inserções na rede 

de educação com o decorrer da oficina, iremos conseguir despertar nos usuários um 

desejo de retomar ou concluir os estudos, visto que tentamos reproduzir uma sala de 

http://www.institutoensinar.org/


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

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

www.institutoensinar.org 

aula, onde ofertamos oportunidades para que os usuários possam se alfabetizar, 

mesmo que seja informalmente.  

       Tentamos ainda inserir usuários nos cursos oferecidos pela Prefeitura da Cidade 

do Recife, no entanto, nosso público não atingiu o grau de escolaridade exigido para a 

matrícula nos cursos profissionalizantes. 

 

6.6. Assistência Social  

      Realizamos diversos encaminhamentos para o CRAS, no intuito de realização de 

cadastro e possível inserção no Programa Bolsa Família. Encaminhamos ainda uma 

usuária que se encontra gestante para fazer parte do grupo ofertado pelo CRAS, o qual 

realiza palestras informativas com orientações para as futuras mamães, além de 

mensalmente fazer um sorteio de Kit para gestantes e cestas básicas. 

      O encaminhamento para retirada de documentação civil foi impossibilitado neste 

mês de Janeiro, como citamos acima, visto que o Balcão de direitos encontra-se com 

as atividades suspensas. 

 

 

7. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS  
 

RELATÓRIO QUALITATIVO – ATITUDE NAS RUAS 

 

7.1 Atendimento individual  

Os atendimentos individuais ou através de estratégias grupais foram realizados 

no contexto dos usuários de SPA’s (Substância Psicoativas) e em locais de 

vulnerabilidade e risco social com o acompanhamento destes usuários/famílias nos 

territórios, intensificando estratégias de sensibilização, redução de danos e 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. 

Realizou-se trabalho sistemático de acompanhamento a usuárias que se 

encontram gestantes, refletindo junto as mesmas a importância do cuidado 

considerando a gestação e o uso de SPA's; as sensibilizando para com relação ao 

acesso a rede SUS com o objetivo de iniciar o pré-natal, assim como também sobre a 

(re) construção de seu PIA, o qual perpassa pela questão da redução de danos e risco 

social. Foi possível observar o retorno de algumas destas que se encontrava em 

situação de vulnerabilidade e direitos violados. 
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Foram realizadas ações de busca ativa de alguns usuários que não vinham 

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

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

familiares. 

 

 

7.2 Abordagens nas ruas 

Foram realizadas ações sistemáticas de abordagem na Praia de Gaibú, 

Enseadas dos Corais, em bares do centro do Cabo e em praças de Ponte dos 

Carvalhos, com entrega de insumos (preservativos masculinos), tendo em vista a 

divulgação do Programa com indivíduos e grupos. Foram realizadas rodas de diálogo 

com jovens usuários no Parque do Eucalipto, em Ponte dos Carvalhos, que tiveram 

como tema a redução de danos e uso de substâncias psicoativas. 

Realizou-se também ação de abordagem e panfletagem na Ação de Impacto, 

ocorrida no bairro da Charneca. 

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. 

 

7.3 Mapeamentos do território 

A partir do planejamento da ação de impacto, foi possível dar continuidade ao 

mapeamento das áreas e dos pontos vulneráveis no bairro da Charneca. Deu-se 

continuidade ao diálogo com a rede formal e informal. Desse modo, foram realizadas 

reuniões com os serviços, com o objetivo de um planejamento da ação de Impacto que 

aconteceu no dia 29/01. 

Demos continuidade ao mapeamento no território de Ponte dos Carvalhos, 

intensificando o diálogo com a rede sócio assistencial do município. Desse modo 

realizou-se reunião com o ACESSUAS. Realizamos também visita aos PSF's 'Santo 

Estevão' e 'Alto dos Pires', ambos localizados em Ponte dos Carvalhos, com o objetivo 

de apresentar o Programa Atitude e marcar reunião de rede. Além dos Serviços formais 

já citados, mapeamos, ainda, a Entidade 'União Nacional por Moradia', uma organização 

do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto - MTST, a qual tem como objetivo 

regularizar a habitação do assentamento fixado no bairro de Garapú, através da 

construção do 'Conjunto Habitacional Nova Vila Claudete', em parceria com o município 
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do Cabo e Governo Federal. O Atitude nas Ruas atende uma família no referido 

assentamento; contudo tem dificuldade de acessar outras famílias porque, de modo 

geral, a comunidade não se sente a vontade de estabelecer vínculo com o Programa 

devido ao tráfico intenso na mesma. 

 

7.4 Articulações com a rede 

Tendo em vista o planejamento da ação de impacto, foi realizado articulações 

com os Postos de Saúde da Família (PSF) I, II, III e Novo Horizonte da Charneca, 

Secretaria de Programas Sociais para a viabilização dos serviços concernentes as 

atenções básicas, e especiais de média e alta complexidades (CRAS, CREAS, Bolsa 

Família, ASSESSUAS), Centro de Testagem e Aconselhamento em DST e AIDS (CTA), 

CAPS AD, bem como com atores sociais informais, a exemplo de Associação de 

moradores, AMA, SOS RESGATE, Grêmio Escolar. 

Com o objetivo fortalecer a rede, identificamos, e acessamos os PSF´s Santo 

Estevão e Alto dos Pires, localizados em Ponte dos Carvalhos. Realizamos também 

reunião com o ACESSUAS de Ponte dos Carvalhos, com a finalidade de estabelecer 

parcerias com o intuito de viabilizar os encaminhamentos dos usuários aos cursos 

oferecidos pelo referido serviço. 

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

do trabalho, além de proporcionar a divulgação e visibilidade do programa. 

 

7.5 Palestras/seminários 

 Foi possível dar continuidade as palestras no Centro Comunitário da 

Charnequinha (PETI), situado no Cabo de Santo Agostinho. Objetivou-se a 

apresentação do Programa aos familiares que se encontravam na sala de espera do 

serviço. Teve como temática a política de redução de danos, onde foi possível dialogar 

sobre a realidade da comunidade e os autos índices de uso de substâncias psicoativas. 

Essa ação potencializou a comunidade a se perceber e atuar como agente multiplicador, 

assim como houve surgimento de novas demandas de usuários. 

 

7.6 Oficinas educativas 

Na ação de impacto, foi possível proporcionar oficina de percussão, dança, 

artesanato, origami, redução de danos, grafitagem, tendo os usuários enquanto 

protagonistas de algumas atividades ofertadas. Proporcionar aos usuários um “outro 

lugar” perante sua realidade e, ao mesmo tempo, proporcionar a comunidade um 
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atrativo que pode gerar uma fonte de renda. Além de objetivar a divulgação do programa 

através dos trabalhos realizados pelos usuários, e profissionais do serviço. 

 

7.7 Ações Integradas de Impacto 

        A ação "Integrada de Cidadania" promovida pela equipe do Atitude nas Ruas, foi 

realizada no dia 29 de janeiro, na Escola Modelo - bairro da Charneca - Cabo de Santo 

Agostinho. Foi definido o referido bairro, devido a característica que o mesmo apresenta 

de alto índice de CVLI (apontado pelo Pacto pela Vida) além de ser identificado neste 

território, a dificuldade de acesso aos serviços pela população vulnerável. A ação teve 

como objetivo geral oferecer à comunidade ações que possibilitassem informações, 

serviços e atividades culturais, no intuito de divulgar o Programa Atitude e, ao mesmo 

tempo, proporcionar integração social; e como específicos, promover ações que 

permitissem integração dos seus principais atores e a realização de intervenções 

permanentes no território, com o intuito de minimizar Crimes Violentos Letais 

Intencionais - CVLI através de ações preventivas e de inclusão social; consolidar o 

processo de territorialização do Atitude nas Ruas no bairro da Charneca; garantir 

divulgação dos Programas Sociais e Saúde, como também, facilitar o acesso da 

população às políticas públicas;  Fortalecimento da atuação da rede sócio-assistencial; 

oportunizar e fomentar o protagonismo social (direitos e deveres). 

 Para a efetivação da ação, foi realizado um planejamento interno elaborado 

nas reuniões do Atitude nas Ruas com a coordenação do Apoio. Reuniões setoriais, 

seguida de uma reunião ampliada com todos os serviços formais e informais do bairro 

da Charneca, com o objetivo de: apresentação dos objetivos da ação; apresentação 

dos parceiros; proposta de serviços que os parceiros ofertariam na ação; levantamento 

dos dispositivos culturais que existem na própria comunidade; sugestão de agentes 

multiplicadores de parceria; propostas de locais para realização da ação; propostas de 

divulgação da ação (panfletagem, rádio, carro de som e cartazes). 

Tivemos como parceiros e serviços oferecidos: 

• Atitude Apoio Jaboatão / Intensivo Cabo: Oficinas de percussão, dança, 

artesanato, origami, sendo usuários os protagonistas da ação e redução de danos, grafite 

na cartolina; 

•  PSF I, II, III e Novo Horizonte: aferição de pressão, dosagem de glicose, 

vacinação, aplicação e de flúor; 

•  CTA: teste de HIV e Sífilis; 

• Secretaria de Programas Sociais: 
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- CRAS: cadastro e orientação do Bolsa família e serviços ofertados; Retirada do 

- CREAS:  Atendimento e orientações dos serviços ofertados a população; 

- ACESSUAS: inscrições e orientações quanto aos cursos oferecidos; 

- -Vigilância Ambiental: Orientação sobre dengue e Chikungunya; 

- Bola pro alto: recreadores, dança do ventre e Horta comunitária; 

• AMA - Assossiação Missão Adonay : Corte de cabelo, escova, chapinha, 

design de sobrancelha, massagem terapêutica, limpeza de pele, manicure, pedicure e 

maquiagem; 

• CAPS ad: oficina de decoração de garrafas, dosagem de glicose; 

• SOS Resgate: Divulgação via Rádio e Panfletagem. 

 Destacamos a ação como positiva uma vez que proporcionou a divulgação e 

visibilidade do Programa em áreas que as equipes apresentam dificuldades para 

acessar, além do estabelecimento de vínculo com a população in loco e com sujeitos 

multiplicadores de informações, efetivando o trabalho em rede e fortalecendo a 

cidadania. 

 

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 

12/01 
Reunião de 

Gestão - 
Secretaria  

SEPOD 

Coordenações 
técnicas, Priscila, 
Viviam, Edilene e 
Sandreany.  

Informes; 

Carnaval; 

Ouvidoria; 

Capacitações; 

Horário da 
equipe 
técnica;  

 A mudança do apoio Recife;  

A equipe do atitude nas ruas participar 
de uma reunião de planejamento do 
Carnaval;  

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 
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06/01 
Reunião 
Técnica  

Apoio 
Cabo 

Jacqueline Oliveira  

Leilane Gomes  

Juliana Falcão  

Dayana Freire  

Andreza Miranda 

Viviane Cardoso 

Amanda Salazar 

Elaine Cristina 

Beltrand Gouveia 

Otavio 

Camila Ferreira  

Gilmara Santos  

Rosineide Felício 

Alcione Maria  

Jeferson Antônio  

Luciene Marluce 

Jacqueline Santos 
 Adroaldo Rocha  
Cleison Cavalcante 
 Gabriela Medeiros  
Lemuel Menezes 

 

Informe; 

Avaliação  

Alimentação; 

Relatório; 

Horário; 

Flexibilidade; 

Advertência; 

 

 

  

O salário previsto para sexta feira; 

Realizada avaliação anual;  

Refletimos sobre o local que a 
equipe realiza as refeições;  

Iniciamos o processo de 
Planejamento monitoramento e 
avaliação estratégia de  gestão 
coletiva em relação às ações 
realizadas; 

Cumprimento da carga horária; 

Informado a equipe situações que 
gera advertência;  

   

11/01 

Reunião 
Técnica 

 

Coordenaçã
o técnica e 
qualidade 
de Vida   

Apoio 
Cabo 

Jacqueline Oliveira  

Maria do Livramento 

Demandas; 

Metas; 

  

Atualização da rotina;  

Quinzenalmente será entregue uma 
relação contendo detalhamento de 
saúde e encaminhamentos 
realizados pelos usuários;  

11/01 

Reunião 
Técnica 

 

Coordenaçã
o técnica e 

Aluguel 
Social   

Apoio 
Cabo 

Jacqueline Oliveira  

Mirtes Lopes e 
Jandilson Florentino  

Aproximação 
junto ao 
apoio;  

Acordamos que as duas ultimas 
segunda-feira do mês de janeiro a 
técnica Mirtes iria participar da 
reunião de supervisão do apoio;  

Apresentar o Aluguel Social na 
unidade;  

11/01 

Reunião 
Técnica 

 

Coordenaçã
o técnica e 

a  

Oficineira    

Apoio 
Cabo 

Jacqueline Oliveira  

Patrícia    

Realizamos o 
planejamento 
das oficinas;  

Reajustamos 
a escala dos 
dias; 

 

Realização de um planejamento 
prévio da oficina;  

Adequação dos relatórios ofertados;  

13/01 

Reunião 
Técnica 

 

Coordenaçã
o técnica, 
supervisão 
técnica e 
Vigias. 

 

Apoio 
Cabo 

Jacqueline Oliveira  

   

Condição de 
trabalho; 

Férias; 

Passagem; 

Chaves; 

Atendimento
s aos 
usuários; 

Repasse de 
plantão; 

Relação juntos aos usuários partilhar 
a equipe técnica; 

Chaves ficar na sala do Atitude nas 
ruas; 

Repasse dos plantões deverá ser 
realizado em espaço fechado;   
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13/01 
Reunião 
Técnica  

Apoio 
Cabo 

Jacqueline Oliveira  

Leilane Gomes  

Juliana Falcão  

Dayana Freire  

Andreza Miranda 

Viviane Cardoso 

Amanda Salazar 

Elaine Cristina 

Beltrand Gouveia 

Gilmara Santos  

Alcione Maria  

Jeferson Antônio  

Luciene Marluce 

Estudo de 
Caso; 

Grade de 
grupo; 

Plantão 
noturno; 

 

 

Foi realizado estudo de caso de 
Rodrigo; 

Revisitado a grade de grupo onde 
fizemos alterações; 

 Refletido sobre a situação geral do 
plantão noturno vivenciado de 
fragilidade e transgressão dos 
usuários.  

15/01  

Reunião 
Técnica 

Coordenaçã
o e 

supervisão 
Técnica 

  

Atitude nas 
Ruas   

Apoio 
Cabo 

Jacqueline Oliveira  

Leilane Gomes  

Jacqueline Santos 
 Adroaldo Rocha  
Cleison Cavalcante 
 Gabriela Medeiros  

Lemuel Menezes 

Avaliação; 

Relatório; 

Ação e 
impacto;  

Carnaval; 

Planejament
o;  

 

A ação de impacto foi avaliada como 
positiva; 

 

Refletida sobre o planejamento de 
carnaval e reajustada a equipe; 

 

 

 

 

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

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

05/01 
Gestão -

Executora    
IEDES  

Coordenações técnicas, 
Ana Paula, Priscila e 

Angélica.   

Avaliação; 

Recurso; 

Pedido; 

Férias; 

Relatório; 

Aluguel 

Social; 

Cada coordenação realizou 
avaliação do ano;  

Previsão para até a sexta; 

Deverá ser realizado o máximo de 
economia; 

Os relatórios deveram ser enviados 
até o quinto dia útil.  

Férias autorizadas para o mês de 
Fevereiro; 

O aluguel social deverá retoma no 
mês de março; 

14/01 
Gestão -

Executora    
IEDES  

Coordenações técnicas, 
Djesus e Angélica.   

Férias 
Realizado a organização e 
remanejamento de profissionais 
para realização das férias.  
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09. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO 
DE ACOLHIMENTO E APOIO 
 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 07 

REUNIÃO INTERSETORIAL 00 

ESTUDO DE CASO 57 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 00 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 02 

TOTAL 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / PERNOITES: 
 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

Acolhimento dia (Total de 
atendimentos no mês) 

900 atend. Mês 
825 Acolhidos 

Acolhimento Noturno 
(Pernoites no Mês) 

450 atend. Mês (15 por 
noite) 476 Pernoites 

 

 

 

 

 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO 02 01 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 07 
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11. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO APOIO 
 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 
 

SEXO 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

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

60 EM 
DIANTE 

N.I. 

M 00 15          28 24 16 02  85 

F 00 02 05 05          01 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) 

426 825 10 

 

 

POPULAÇÃO DE RUA  

FEMININO MASCULINO TOTAL 

09 62 71 

 

 

PESSOA COM DIFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

02 00 02 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

01 00 01 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 
 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 
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Heterossexual 

 

Homossexual 

 

Bissexual 

 

Não Informado 

98 

Travesti 

 

Transexual 

 
   00 

90 08 00 00 
00 00 

 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 
 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA BRANCA PARDA AMARELA INDÍGENA  

98 22 18 56 00 02 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 81 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 02 

½ SALÁRIO MÍNIMO 04 

01 SALÁRIO MÍNIMO 08 

02 SALÁRIOS MÍNIMOS 01 

03 SALÁRIOS MÍNIMOS 01 

ACIMA DE 03 SALÁRIOS MÍNIMOS 01 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL 98 

 

 

 

 

 

TABELA VI – ATENDIMENTOS REALIZADOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 07 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 06 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 03 

TOTAL 16 

http://www.institutoensinar.org/


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

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

www.institutoensinar.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇÕES TOTAL 

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

02 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL À FAMÍLIA 37 

VISITA DOMICILIAR 07 

ASSEMBLÉIA 02 

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

00 

OUTROS/QUAIS? 00 

TOTAL GERAL 48 

 
 
 
 
 
 
TABELA VII SUBSTANCIA PSICOATIVA  
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 77 

ÁLCOOL 16 

MACONHA 05 

COCAÍNA 00 

SOLVENTE 01 

TOTAL GERAL 98 

 

 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 284 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 473 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 74 

TOTAL 831 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

OFICINAS 50hs 52hs 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 80 

GRUPO FAMÍLIA 04 04 
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TABELA VIII ORENGEM DAS DEMANDAS  
 

TIPO Total 

ESPONTÂNEA 36 

ATITUDE NAS RUAS 19 

REDE SUAS 25 

REDE SUS 03 

SEGURANÇA PÚBLICA 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

MÍDIA 00 

OUTRO USUÁRIO 14 

OUTRA ORIGEM (QUAIS?) 01 

0800 (OUVIDORIA) 00 

Total Geral 98 

 

 

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

ÁREAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA QUANTIDADE 

AIS 01 06 

AIS 02 02 

AIS 03 06 

AIS 04 00 

AIS 05 02 

AIS 06 11 

AIS 07 00 

AIS 08 00 

            AIS 09 01 

AIS 10 67 

AIS 11 00 

AIS 12 00 

AIS 13 02 

AIS 14 01 

TOTAL GERAL 98 

 

TABELA XI - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA                02 

http://www.institutoensinar.org/


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

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

www.institutoensinar.org 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO               00 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO               00 

RELAÇÃO SEXUAL               00 

USO DE DROGAS 00 

CONCLUSÃO DO PIA 00 

OUTROS 00 

TOTAL 02 

 

 

 

TABELA X – POTENCIAL DE RISCO 

 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 47 

NÃO 51 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 60 

NÃO 38 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 98 

DÍVIDAS COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 53 

NÃO 45 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 98 
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TABELA XII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 00 

CREAS 00 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA 
POPULAÇÃO DE RUA 

00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 10 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 21 

CENTRO POP 00 

CONSELHO TUTELAR 01 

CENTRO DA JUVENTUDE 00 

OUTROS? 04 

TOTAL 36 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS 02 

CTA 13 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 00 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 00 

POLICLÍNICA 01 

HOSPITAL GERAL 07 

UPA 04 

OUTROS? 04 

TOTAL 31 
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DEMAIS POLÍTICASSETORIAIS 
QUANT. 

DELEGACIA 
00 

DHPP 
00 

JUDICIÁRIO 
00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
00 

GOVERNO PRESENTE 
00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 
00 

INSS 
00 

AGÊNCIA DO TRABALHO 
00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 
02 

ONG 
00 

OUTROS? 
04 

TOTAL: 
06 

 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 

NOVAS 

INCLUSÕES 

QUANT. 

TOTAL 

EDUCAÇÃO FORMAL 
00 00 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 
00 00 

TRABALHO FORMAL 
00 00 

TRABALHO INFORMAL 
11 11 

OUTROS? 
00 00 

TOTAL: 
11 11 

 

12. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS  
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AÇÕES  

META 

MÍNIMA  

MEAS 

EXECULTADAS  

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 56 

ABORDAGENNAS RUAS (PESSOAS) 600 1785 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 08 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 37 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 09 01 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 09 06 

 

DEMAIS POLÍTICASSETORIAIS QUANT. 

BUSCA ATIVA 
07 

VISITA DOMICILIAR 
02 

ABORDAGEM DE RUA 
28 

REUNIÕES 
17 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 
31 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 
00 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 
07 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 
22 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 
95 

OUTRAS AÇÕES 
00 

AÇÕES INTEGRADAS E DE 
IMPACTO REALIZADAS 

01 

TOTAL: 
210 

 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mês trouxe desafios significativos para equipe de modo geral, conseguimos 

reestruturar a grade de grupo, no qual veio dar a condição de ofertar um leque maior de 

oficinas e grupos dentro do equipamento.  

Reformulamos a metodologia de construção do relatório mensal dando a 

possibilidade de detalhar ações que anteriormente era suprimida.  
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Conseguimos realizar reuniões com os vigias onde conseguimos trabalhar 

questões relacionadas a relacionamento interpessoal que estava interferindo o repasse 

de plantão além de podermos esclarecer questões de preenchimentos de planilhas e 

listas dos usuários. 

Apesar do município esta fechada para diversos encaminhamentos conseguiu 

articular e encaminhar algumas demandas para munícipios como Surubim, Moreno e 

Vitório de Santo Antão.   

 

14.QUADRO DE CIs. – MÊS DE ANO (Acompanhamento) 

ITEM Nº DA 

CI 

DATA DESTINATÁRIO ASSUNTO SITUAÇÃO 

      

Não houve solicitações no referido mês.  

 

 
Jacqueline Oliveira  
Coordenação técnica 

 
 
 

Manassés Manoel dos Santos  
Diretor Presidente IEDES 
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15. ANEXOS 

 

Ação de impacto integrada – Chaneca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de qualidade de vida 
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Grupo informativo  

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO – NÚCLEO: CABO JANEIRO /2016 

 

6. APRESENTAÇÃO 

 

 Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

Acolhimento Intensivo durante o mês de janeiro. 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 
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Endereço: Quadra 01, Setor 03, Lote 41, s/n, Enseada dos Corais, Cabo de Santo 
Agostinho/PE. 
Telefone de contato: 98923 9621 

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 Andréa Barbosa da Silva 

EDUCADOR SOCIAL Cleópatra Dominique Cavalcanti do Carmo 

EDUCADOR SOCIAL Ana Paula Patrício de Souza 

EDUCADOR SOCIAL Sônia do Espírito Santo Souza 

AUXILIAR DE COZINHA Marilene Maria Da Silva 

AUXILIAR DE COZINHA Ercílica Maria 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 José César Belo 

VIGIA Aílton Galdino Da Silva 

   

9. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 
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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 

 

 

 

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 

Técnica 
 

 Grupo 

Família 
Percussão 
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Reunião de 

Supervisão 

 

 

 

Encontro de 

UR’s 

 

Grupo 

Conheça-se 

MAMEDES 

 

Visita 

família 

Visita 

família 

 

LIVRE LIVRE 

Oficina do 

Cuidar 

Cuidador 

Encontro de 

Quinta 

Educador 

 

LIVRE 

 

LIVRE LIVRE 

 

 

 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: 03/01/2016 

Facilitadora: Livramento. 

Objetivo: Refletir sobre os projetos de vida para 2016 

Atividade realizada: Uma reflexão acerca das expectativas lançadas para o ano que 

se inicia, visando ampliar a discussão acerca do PIA. 

Ferramenta Metodológica: Roda de diálogos 

Avaliação: Todos falaram um pouco sobre o ano que esta estava se concluindo e os 

desejos  

Para 2016. 

 

Data: 04/01/2016 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade realizada: Diálogo sobre o convívio no espaço coletivo. 

Objetivo: Refletir sobre a importância de manter uma boa relação com todos da 

Unidade, levando em consideração as dificuldades e as nuances de se viver em um 

espaço coletivo. 

Ferramentas metodológicas: Conversação. 
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Avaliação: Os usuários, em sua maioria, participaram da atividade e argumentaram 

contribuindo com o grupo. 

 

Data: 05/01/16 

Facilitador: Mamedes Gonçalves  

Atividade realizada: Roda de dialogo com o tema: “A importância do das regras da 

casa.” 

Objetivo: Foi discutido junto aos usuários o problema do uso de SPA’S no espaço da 

unidade visando fortalecer o verdadeiro sentido de “Redução de Danos” no intensivo. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa, musica e distribuição de pirulitos. 

Avaliação: No momento os usuários puderam ouvir e se colocar, tirando dúvidas sobre 

o tema em questão.   

 

Data: 06/01/2016 

Facilitadora: Livramento 

Objetivo: Compreender que quando estamos convivendo em grupo, devemos respeitar 

o outro e o ambiente em que se estamos convivendo. 

Atividade realizada: Lida uma mensagem. 

Ferramentas metodológicas: Mensagem de reflexão 

Avaliação: Os usuários falaram da importância que o espaço tem para eles e 

reconheceram que precisam valorizar mais esse momento. 

  

Data: 07/01/ 2015 

Facilitadora: Livramento. 

Objetivo: Refletir sobre a relação com o próximo e a cooperação num espaço coletivo. 

Atividade realizada: Leitura de uma mensagem 

Ferramentas metodológicas: Texto de autor desconhecido retirado da folha de São 

Paulo. 

Avaliação: Grupo leve e tranqüilo com participação da maioria dos usuários que estava 

no espaço. 

 

Data: 10/01/2016 

Facilitadora: Livramento. 

Objetivo: Iniciar o dia de uma maneira mais leve e tranqüila diluindo, por ventura, 

acontecimentos que provoquem incomodações. 
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Atividade realizada: O homem de Nazaré  

Ferramentas metodológicas: Vídeo 

Avaliação: Os usuários interagiram participando ativamente da atividade. 

Data: 11/01/2016 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade realizada: Uma fala sobre o início da semana. 

Objetivo: Repensar o objetivo de estar no Intensivo, bem como almejar um bom início 

de semana.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: A atividade teve o objetivo alcançado, visto que os usuários contribuíram 

com o grupo. 

 

Data: 12/01/16 

Facilitador/a: Cleópatra Dominique 

Objetivo: Realizar as divisões de tarefas da casa, dando ênfase á importância de haver 

organização tanto pessoal, quanto no coletivo.  

Atividade Realizada: Foi realizada uma fala em relação aos acontecimentos da noite 

anterior, levando-os a refletir as posturas e comportamentos. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado, pois os usuários refletiram sobre o 

que foi trabalhado no grupo. 

 

Data: 13/01/16 

Facilitador: Mamedes Gonçalves 

Atividade Realizada: Dinâmica de descontração: “Doce Bom Dia.” 

Objetivo: Foram distribuídos pirulitos pra os usuários e dito que pelo bom movimento 

da casa, aquele seria o momento de descontração e relaxamento, proporcionando um 

“Bom Dia” leve e Interativo. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa, pirulitos e musicas.  

Avaliação: O objetivo de descontração e estímulo ao bom seguimento do coletivo foi 

mostrado e bem recebido pelo grupo. 

 

 

Data: 18/01/2016 

Facilitadora: Welumma Francilyne 
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Atividade realizada: Leitura. 

Objetivo: Rever os momentos baixos como um impulso/estímulo e não como um motivo 

para desistir. 

Ferramentas metodológicas: Texto Motivacional 

Avaliação: Diante dos altos e baixos em que os usuários encontram-se, a leitura 

exposta foi pontual para que todos revejam seu posicionamento diante de uma fraqueza. 

 

Data: 19/01/2016 

Facilitadora: Livramento. 

Objetivo: Iniciar o dia refletindo sobre a convivência e harmonia. 

Atividade realizada: Leitura de uma mensagem proposta pelo usuário Paulo Roberto. 

Ferramentas metodológicas: A leitura da “Fábula da Boa Convivência” foi realizada 

pelo usuário que a propôs e em seguida os participantes refletiram de como está à 

convivência de uns com os outros. 

Avaliação: A iniciativa do usuário em conduzir o grupo, lendo a mensagem e refletindo 

junto aos demais sobre esta, foi avaliado como muito positiva.  Isto porque possibilita e 

incentiva os demais a participarem mais ativamente deste momento. 

 

Data: 20/01/16 

Facilitador/a: Cleópatra Dominique 

Objetivo: Promover uma reflexão sobre os problemas diários. 

 Atividade Realizada: Foi utilizado um vídeo breve: “cada um com sua cruz”, realizamos 

uma comparação com os nossos próprios problemas para ampliar a visão geral. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo educativo 

Avaliação: Foi trabalhado o tema em questão de forma ampla possibilitando a 

participação de todos. 

 

 

 

Data: 21/01/16 

Facilitadora: Cleópatra Dominique 

Objetivo: Apresentar as regras que serão seguidas na ação externa. 

Atividade realizada: Realizada uma conversa com todos usuários sobre a importância 

da participação na Ação do Atitude em parceria com a prefeitura do município. Na 

ocasião, a nova cozinheira, Hana, foi apresentada. 
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Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários demonstraram interesse em participar da ação e ficaram 

satisfeitos por terem um espaço para expor suas artes. 

 

Data: 25/01/2016 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade Realizada: Leitura de texto 

Objetivo: Fortalecer um início de semana com o objetivo de não desistir do seu 

cuidado. 

Ferramenta metodológica: Mensagem Motivacional de Cora Coralina 

Avaliação: Produtiva, pois todos os usuários participaram e pontuaram que existem 

outros caminhos a seguir que não seja a recaída.  

 

Data: 28/01/16  

Facilitador: Mamedes Gonçalves 

Atividade Realizada: Discussão sobre “Bom Dia” pelos produzido usuários.  

Objetivo: Discutir a possibilidade dos usuários se mobilizarem para produção do próprio 

“Bom Dia.” 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa  

Avaliação: Em grupo os usuários se mostraram interessados na produção do “Bom 

Dia.” Formando um grupo de três usuários já para a produção do próximo encontro. 

 

GRUPO SOBRE DROGAS 

 

Facilitador/a: Welumma Francilyne 

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

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

temática. Para isso será necessário a utilização de distintas ferramentas metodológicas, 

como por exemplo, vídeos educativos, músicas, dinâmicas de grupo, rodas de conversa, 

entre outros. 

Data: 14/01/2016 

Atividade realizada: Desenho. 

Objetivo: Despertar nos usuários o hábito de quando se depararem com momento de 

fragilidade, conseguir olhar para o que já vivenciou quando esteve naquele mesmo 

momento e observar se vai ser positivo retornar para o mesmo ponto. 
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Ferramentas metodológicas: Folha e lápis.  

Avaliação: Muitos trouxeram a fala de que o passado serve para que eles não repitam 

o mesmo momento desestruturado que já vivenciaram. Foi bem participativo da parte 

dos usuários, e todos conseguiram visualizar a importância do olhar para o que já foi 

vivenciado, independente de ter sido produtivo ou não. 

 

Data: 28/01/2016 

Atividade Realizada: Roda de conversa. 

Objetivo: Sensibilizar para um momento em que eles tivessem que escolher entre fazer 

o uso de SPA’s e focar em um momento para seu cuidado. 

Ferramentas metodológicas: Leitura de uma pequena história sobre a (ilha). 

Avaliação: Compreensiva para os usuários diante da decisão a ser tomada frete a uma 

escolha do uso de SPA’S ou se cuidar no momento se encontra.  

 

GRUPO: ASSISTÊNCIA E VOCÊ 

 

Facilitador/a: Janair Araújo 

Objetivo geral: Proporcionar ao usuário conhecimento sobre proposta de trabalho e 

serviços oferecidos pelo Sistema Único da Assistência – SUAS, bem como trabalhar 

temáticas que possam ressaltar a garantia de direitos, retirada de documentação e a 

inserção no mercado de trabalho. 

Data: 04/01/16 

Atividade realizada: Diálogo com usuários sobre serviços da assistência social, 

iniciando o trabalho a partir do conhecimento de cada um sobre os Centros, com 

tempestades de idéias e após, apresentação dos dois serviços, tirando as dúvidas e 

orientando para possíveis encaminhamentos. 

Objetivo: Conhecimento dos serviços para posteriores encaminhamentos. 

 Ferramentas metodológicas: O diálogo, a escuta, tarjetas e pilotos. 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado visto que houve a necessidade de 

encaminhamentos para cadastramento no Cadastro Único e possível inserção no 

Programa Bolsa Família, e articulação com os serviços apresentados para 

aprofundamento da temática, trazendo a equipe para a unidade. 
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Data: 26/01/2016 

Atividade realizada: Realizada uma roda de conversa com os familiares sobre a 

importância de se manterem presentes na unidade visitando seus parentes, visto que a 

aproximação familiar contribui com o êxito no processo de cuidado.  

Objetivo: Teve como objetivo refletir a importância dos familiares freqüentarem a 

unidade. 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa – “Qual a sua Angústia” 

Avaliação: Objetivo alcançado, uma vez que os usuários conseguiram dialogar 

coletivamente acerca da importância da família durante o período em que estão no 

Intensivo. 

 

 

GRUPO: CONHEÇA-SE 

 

Facilitador: Mamedes Gonçalves 

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. 

 

Data: 05/01/2016 

Atividade realizada: Colagem com figuras diversas seguida de roda de conversa. 

Objetivo: Promover uma vivência de momentos importantes da vida dos usuários 

projetados em colagens feitas com figuras de revistas escolhidas por eles mesmos, 

visando a projeção do futuro de cada usuário.  

Ferramentas metodológicas: Canetas, cola, figuras de revistas e roda de conversa. 

Avaliação: Na ocasião os usuários mostraram-se empenhados na atividade de 

colagem, verbalizando com certa dificuldade sobre as figuras representantes de seus 

momentos.  

 

Data: 19/01/2016 

Atividade realizada: Roda de conversa ao ar livre com o tema: “Culpa ou 

Responsabilidade?”  
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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. 

Objetivo: Promover uma discussão sobre o tema culpa, em função da identificação 

deste sentimento por parte dos usuários levando-os posteriormente a percepção da 

importância da responsabilidade de suas histórias de vida.  

Ferramentas metodológicas: Roda de dialogo ao ar livre. 

Avaliação: Na atividade os usuários puderam verbalizar sobre sentimentos de culpa 

relacionados aos prejuízos causados aos familiares e a si mesmo pelo uso intenso de 

“SPA’S”, sendo pontuados pelo facilitador.  

 

Data: 31/01/2016 

Atividade realizada: Roda de conversa ao ar livre sobre o tema: “Qual é a sua 

angústia? 

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.  

Objetivo: Promover uma “livre fala” sobre o tema: “Qual é a sua angústia?” Visando a 

construção de uma condição terapêutica estabelecida pela da facilitação das 

experiências trazidas pelos usuários no momento do encontro.  

Ferramentas metodológicas: Roda de dialogo ao ar livre. 

Avaliação: Na ocasião os usuários verbalizaram sobre desde questões relacionadas ao 

uso abusivo passando pelas suas historias junto aos familiares, falta de apoio e até as 

suas responsabilidades frente aos seus processos  de reorganização psicossocial.  

 

GRUPO: FAMÍLIA 

Facilitadores: Welumma, Janair e Mamedes. 

 

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. 

 

Data: 23/01/2016 

Facilitador/a: Janair Araújo 
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Atividade realizada: Realizada uma roda de conversa com os familiares sobre a 

importância de se manterem presentes na unidade visitando seus parentes, visto que a 

aproximação familiar contribui com o êxito no processo de cuidado.  

Objetivo: Teve como objetivo refletir a importância dos familiares freqüentarem a 

unidade. 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa. 

Avaliação: Objetivo alcançado, visto que os familiares compreenderam a proposta 

trabalhada no grupo. 

GRUPO: BEM ESTAR 

 

Facilitador/a: Livramento 

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

necessidade dos usuários e do espaço. 

 

Data: 05/01/2016 

Atividade realizada: corrida e caminhada 

Objetivo: Proporcionar atividade física, bem estar e lazer. 

Ferramentas metodológicas: corrida e caminhada. 

Avaliação: Com freqüência os usuários participam da atividade proposta sem 

intercorrências.   

 

Data: 12/01/2016 

Objetivo: Proporcionar momentos de lazer e bem estar aos usuários 

Atividade realizada: Iniciamos o jogo de futebol em seguida banho de mar 

Ferramentas metodológicas: Bola, água e copos. 

Avaliação: A atividade é avaliada de forma positiva com a participação de um número 

significativo de usuários. 

 

Data: 19/01/2016 

Objetivo: Esclarecer assuntos relacionados à dengue e ZIKA que são de interesse dos 

usuários, visto que no Estado o número de casos tem aumentado. 

Atividade realizada: Foi realizado na sala de TV um Vídeo com tema Dengue e Zika. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo 

Avaliação: O grupo atingiu o objetivo esperado uma vez que os usuários interagiram 

na discussão do tema. 
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Data: 26/01/2016 

Objetivo: O objetivo desse grupo foi sensibilizar os usuários sobre a importância da 

Hipertensão, os sintomas, diagnóstico, prevenção e tratamento. 

Atividade realizada: Foi utilizado a forma de Power point adaptado para passar na TV 

da sala. 

Ferramentas metodológicas: Power point e folhetos. 

Avaliação: O grupo teve duração de aproximadamente 1 hora, os usuários interagiram 

na discussão do tema. 

 

 

GRUPO TROCANDO IDÉIAS 

 

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

dinamismo, tantos as oficinas esportivas como também as oficinas de artes; Visando o 

protagonismo dos usuários. 

Facilitadora: Cleópatra Dominique 

 

Data: 15.01.16 

Facilitador/a: Cleópatra Dominique 

Atividade: Caminhada Ecológica; 

Objetivo: Investir na transformação do pensamento e mudanças de atitudes, visando 

uma qualidade de vida que se relacione com a preservação do meio ambiente. 

Ferramentas metodológicas: Demonstração das paisagens reais incentivando a terem 

um olhar mais especifica para as mudanças que vem acontecendo ao longo dos anos. 

Avaliação: Inicialmente Resistência em buscar expor opiniões, no decorrer da 

caminhada pode-se ver alguns catando o lixo encontrado na praia, e com falas do tipo: 

“Vamos limpar para conservar”. 

 

Data: 29.01.2016 

Facilitador/a: Cleópatra Dominique 

Atividade: Ação externa. 

Objetivo: Estimular os usuários a participarem de eventos/ações intersetoriais. 

Atividade Realizada: Em parceria com a secretaria de Programas sociais; Secretaria 

da Saúde. E Parceiro da própria comunidade, foi realizada uma ação integral com os 
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serviços da rede do Município do Cabo de Santo Agostinho. Sendo ofertado ao público 

serviços como: Carteira de ID; corte de cabelo, escova, sobrancelha e limpeza de pele; 

teste de HIV e SÍFILIS. Aferindo pressão; diabetes; e os usuários além de usufruírem 

dos serviços puderam também expor e vender os materiais construídos pelos mesmos. 

Ferramentas metodológicas: Materiais recicláveis; carro; lanche e materiais de 

percussão  

Avaliação: Positiva, pois os usuários além de participarem como público também 

poderá ter um lucro e estar sendo protagonista de suas próprias estórias. 

 

 

Data: 29.01.2016 

Atividade: Jogos Recreativos Na Praia. 

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

dinamismo, tantos as oficinas esportivas como também as oficinas de artes; Visando o 

protagonismo dos usuários. 

Objetivo: Proporcionar Esporte e lazer visando o cuidado com o corpo e mente de todos 

os usuários. Realizando atividades para liberação de adrenalina, incentivando os 

mesmos a liberar a carga de estresse causada pela falta das substancias psicoativas. 

Ferramentas metodológicas: Bolas e Material Humano. 

Avaliação: Atividades construtivas, pois no retorno conseguimos ver um aspecto mais 

leve em quase todos. 

 

 

GRUPO ENCONTRO DE QUINTA 

Facilitadoras: Ana Paula, Cristiane, Sônia e Kátia  

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

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

da vida do usuário. 

Data: 28/01/2016 

Facilitadora: Sônia Souza 

Objetivo: Sensibilizar os usuários que mesmo dentro da unidade é possível se 

divertirem. 
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Atividade realizada: Foi realizada uma grande roda de conversas com os usuários para 

o planejamento, organização e preparação sobre a noite da abertura da festividade do 

carnaval no dia 06-02-2016, tendo como tema "E aí papai, que tanto assunto é esse? 

Além disso, teremos concurso de fantasia, máscaras, pinturas no rosto e pinturas em 

roupas e premiação. 

Ferramenta Metodológica: Caneta e papel 

Avaliação: Avalio como positivo á participação de todos os usuários onde foi também 

possível eles expressarem o desejo de estar na competição das mascaras, fantasias e 

pinturas dando assim também sugestões para brincadeiras. 

 

Data: 29/01/2016 

Facilitadora: Ana Paula  

Atividade Realizada: Conversa realizada com todos presentes na unidade sobre as 

saídas durante o carnaval. Relembrado aos mesmos os acordos pactuados com seus 

TR’s. Visto que, carnaval se tem todo ano e quem não for ter saída durante este período, 

poderá minimizar a ansiedade dentro das possibilidades ofertadas no Espaço. Também 

foi dialogado sobre a violência que fica mais acirrada nesse período e o uso abusivo de 

SPA’s nesta época. 

Objetivo: Sensibilizar os usuários quanto às saídas durante o carnaval. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa na sala de TV, onde foi feita 

sensibilização verbal das saídas dos usuários durante o período de carnaval. 

Avaliação: A maioria concorda em não sair neste período, mas algumas discordam e 

verbalizam que este período é muito bom para ganhar dinheiro.  

GRUPO O CUIDAR 

 

Objetivo Geral: Discutir sobre o cuidado pessoal e coletivo a fim de prevenir problemas 

físicos e mentais relacionados a saúde. 

Facilitadora: Kátia Carnaúba 

 

Data: 20/01/2016 

Objetivo: Incentivar diálogo coletivo facilitando a reflexão. 
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Atividades Realizadas: Foi realizada uma roda de dialogo que na ocasião ouvimos 

uma música onde se falava sobre o tempo perdido. 

Ferramenta metodológica: Foram utilizados o aparelho de som, CD, PAPEL E 

CANETA. 

Avaliação: Diante da fala de alguns usuários, percebemos que as frases cantadas na 

musica trouxe um pouco da vivência e realidade deles assim os possibilitando a fazer 

uma reflexão sobre o contexto já vivido anteriormente e o tempo PERDIDO que já ficou 

para traz. 

 

Grupos realizados Quantitativo mensal 

Bom Dia 15 

Assistência e Você 02 

Sobre drogas 02 

Bem Estar 04 

Conheça-se 03 

Família 01 

Total de grupos 27 

 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal 

Trocando Idéias 04 – 12hs 

Total de oficinas 04 – 12hs 

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 comportamentos dos usuários dentro da unidade, como 

também, a importância da família neste processo de superação da 

vulnerabilidade que seu parente se encontra. Trabalho de sensibilização com a 

família referente a “proteção excessiva” com seu familiar. 

Enquanto equipe, sensibilizamos sobre a importância que tem o apoio da família no 

cuidado aos usuários, porém ainda é frágil a presença de uma grande parte dos 

familiares, há resistência de estar mais próximos em visitas, grupos ou um telefonema. 
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Mesmo com toda dificuldade da aproximação, será sempre reforçado a importância da 

presença dos mesmos. 

 

6.2. SAÚDE  

     No mês de janeiro, a técnica de qualidade de vida e as cuidadoras realizaram 

atendimentos referentes a aferição de pressão, temperatura, glicose, administração de 

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

e sinalizando as suas principais demandas clínicas. Foram marcadas consultas para as 

diversas áreas ambulatoriais, tais como ortopedista, Raios-X, cirurgião, cardiologista, 

psiquiatra, exames de citologia, exames laboratoriais na rede SUS do município do 

Cabo. Já esse mês não houve atendimento odontológico devido à dentista que atende 

os usuários do Programa Atitude estar de férias. Enfatizamos que o Intensivo Cabo não 

tem dificuldades para articulação de atendimento ambulatorial. Os atendimentos de 

urgência e emergência foram encaminhados ao Serviço de Pronto Atendimento de 

Gaibú, Hospital Mendo Sampaio e UPA – Unidade de Pronto Atendimento. Destacamos 

que as articulações realizadas com a equipe do CTA, CAPS-AD, CEO e Mendo 

Sampaio, Manoel Gomes e PSF da Charneca são bastante positivas. No referido mês 

foi realizada articulação com PSF de Enseada dos Corais para atendimento de exames 

de prevenção e clinico, dentista e medicações. Foram encaminhadas usuárias para 

realizar exame de citologia. A TQV realizou grupos voltados para a temática da saúde.  

      Vale salientar que durante esse mês sentimos um pouco de dificuldade nas 

marcações das consultas ambulatoriais, devido dezenove clínicos gerais estarem de 

férias, segundo informação só voltará normalizar depois do carnaval. Um dos usuários 

foi encaminhado para cirurgião, visto que mesmo tem a necessidade realizar cirurgia no 

braço direito por causa de um acidente de moto há quarto meses antes dá entra no 

Programa Atitude, conforme avaliação do ortopedista. O encaminhamento já foi dado 

estamos aguardando a rede. 

 

6.3. INSERÇÃO SÓCIO PRODUTIVA 

    Alguns usuários estão inseridos no mercado de trabalho de maneira informal. Eles 

trabalham como “flanelinha”, guardando carros nas praias das proximidades da casa. 

Em relação a cursos de qualificação, no momento a rede não dispõe de vagas para 

realização de inscrições. 

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

estão articulando saídas terapêuticas com o objetivo de se cadastrar nas agências de 
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trabalho dos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão e Recife. Além dessa 

ação, estão confeccionando currículos em conjunto com a equipe e distribuindo nestas 

mesmas regiões. 

 

6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER.  

      A equipe vem realizando semanalmente atividades lúdicas de lazer com os usuários 

na praia local, visto que esta ação tem proporcionado divertimento entre eles e 

momentos de descontração. Além disso, dentro da unidade são realizados jogos de 

dominó, nas ocasiões os usuários se mostram bem entrosados quando estão jogando.  

 

 

 

6.5. EDUCAÇÃO  

     Contato com Escola Estadual em Moreno, solicitando busca de histórico de aluno 

para possível confecção de transferência escolar. 

    Encaminhamento de alguns usuários, a Escola Modelo do bairro, para procurarem 

vagas para inserção em Educação dos Jovens e Adultos, aguardando, passagem das 

festividades carnavalescas, para realização de matrícula. 

 

 6.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL  

      No que condiz a assistência social, alguns usuários foram encaminhados para 

retirada de documentos, alguns, concluíram com sucesso, outros, ainda possuem 

pendências. Contato com a coordenação do Cadastro Único/PBF do município, com o 

objetivo de articular o cadastramento dos usuários no programa e verificação de fluxo 

para tal procedimento. Agendamento no expresso cidadão para retirada de RG e 

agendamento no Ministério do Trabalho para retirada de CTPS. Articulação com cartório 

de Registro Civil do município de Vitória de Santo Antão. 

 

6.7. Avanços e Desafios  

    Um dos principais desafios é sensibilizar o usuário que já se encontra bastante 

“desacreditado” e com seus vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos, 

do papel fundamental que ele tem neste processo de superação de suas 
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vulnerabilidades, mostrando-o a responsabilidade e compromisso consigo mesmo para 

a melhoria da qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 

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

NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 

 

 

DATA 
ATIVIDAD

E 

LOCA

L 

PARTICIPANT

ES 

PAUTA DA 

REUNIÃO 

ENCAMINHAMEN

TOS 

12.01.20

16 

Colegia

do de 

Gestão 

SEPO

D 

Coordenaçõe

s Técnicas; 

Priscila 

Linhares, 

Vivian Lemos, 

Audilene e 

Sandreany 

Informes; 

Carnaval; 

Ouvidoria; 

Capacitaçõ

es 

Horário da 

equipe 

técnica. 

A mudança do 

Apoio Recife; 

A equipe do Atitude 

nas ruas participar 

de uma reunião de 

alinhamento para 

as ações de 

carnaval. 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS MEMBROS 

DA EQUIPE) 

 

DAT

A 
ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 

PAUTA DA 

REUNIÃO 
ENCAMINHAMENTOS 

06/01

/16 

Reunião 

Técnica 

Intensivo 

Cabo 

 Suelen Lopes 

 Marina Félix 

 Informes  Informes: 
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 Jailson Filho 

 Mamedes 

Gonçalves 

 Maria do 

Livramento 

 Mirts Lopes 

 Janair 

Santana 

 Jandilson 

Florentino 

 Welumma 

Francyline 

 Cristiane 

Maria 

 Valdeci José 

 Administrati

vo 

 Cozinha 

 Saúde 

 Aluguel 

Social 

 Revista 

 Materiais de 

Musculação 

 Celular 

 Camisa em 

área interna 

 Acordo de 

Convivência 

 Estudo de 

Caso 

JOSÉ 

DOMINGOS 

JOSÉ DIOGO 

ANDRÉ LUÍS 

 

Executora 

confirmou férias 

a partir de 

Fevereiro/2016; 

Reunião entre 

equipamentos 

será realizada 

para definir 

categorias que 

serão 

substituídas; 

Reunião com 

Educadoras será 

agendada para 

definição de 

férias; 

Atenção com 

formatação e 

descrição de 

atividades do 

relatório mensal, 

além do prazo de 

entrega até 

primeiro dia de 

cada mês. 

Probabilidade 

dos salários a 

nível estadual 

serem na 

próxima semana, 

quanto 

funcionários do 

Convênio 41 não 

existe data 

prevista; 
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Executora em 

reunião de 

Gestão destaca 

trabalho 

preventivo para 

com gastos em 

alimentação e 

energia, 

Supervisora 

Marina destacou 

importância em 

trabalhar tais 

orientações nos 

Grupos no Bom 

Dia; 

 

 Administrativo 

Funcionários que 

não tiveram 

passagens 

creditadas 

deveram 

repassar para 

Coordenadora; 

Importância da 

alimentação do 

instrumental de 

Acolhimentos e 

Afastamentos; 

Administrativo 

Jailson informou 

que será 

realizado mutirão 

para 
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arquivamento 

das pastas; 

 

 Cozinha 

Será deixado 

para plantão 

noturno kit 

alimentação; 

A chave da 

despensa ficará 

sob 

responsabilidade 

do segurança; 

 

 Saúde 

Quinta-feira 

(07/01/2016) será 

realizada marcação 

de consultas com 

especialidade 

Clínica Geral; 

 

 Aluguel Social 

Previsto retomada 

para Março/2016; 

 

 Revista 

Último quarto será 

utilizado e porta será 

retirada; 

Importância em 

realizar revistas nas 

saídas dos usuários; 
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 Materiais de 

Musculação 

A noite não será 

autorizado realizar 

musculação; 

 

 Celular 

Avaliar casos 

específicos para 

com aparelho 

permanecer no 

equipamento; 

Usuário JOSÉ 

DIOGO deverá 

repassar aparelho 

telefônico para 

familiares não 

podendo ser mais 

deixado no 

equipamento; 

 

 Camisa em área 

interna 

Não será permitido 

permanecer sem 

camisa na sala, a 

partir dessa data; 

 

 Acordo de 

Convivência 

Será discutido na 

próxima reunião 

todos os pontos; 
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ESTUDOS DE 

CASO: 

 

JOSÉ DOMINGOS: 

Destacado atual 

momento do usuário 

no nível das suas 

frustrações e atual 

momento onde 

supracitado está 

realizando curso em 

Jaboatão dos 

Guararapes e TR 

está trabalhando 

possibilidades além 

do Aluguel Social; 

     Segue como 

encaminhamentos: 

     Psicoterapia, Prazo 

para 30 Dias para 

concluir PIA, CTA, entre 

outros. 

     Técnica do Aluguel 

Social realizará 

monitoramento com o 

mesmo conforme 

encaminhamento do 

caso. 

 

 

     JOSÉ DIOGO 

Será realizada 

articulação com Caruaru 

para usuário retornar 

para intensivo; 
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    ANDRÉ LUÍS 

Equipe ficar atenta ao 

movimento de uso do 

usuário, suspeita de uso 

de maconha. 

 

13/01

/16 

Reunião 

Técnica 

Intensivo 

Cabo 

 Suelen Lopes 

 Marina Félix 

 Jailson Filho 

 Mamedes 

Gonçalves 

 Maria do 

Livramento 

 Mirts Lopes 

 Janair 

Santana 

 Jandilson 

Florentino 

 Welumma 

Francyline 

 Cristiane 

Maria 

 Valdeci José 

 Sônia do 

Espírito Santo 

 Kátia 

Carnaúba 

 Cleópatra 

Dominique 

 Informes 

 Administrati

vo 

 Cozinha 

 Saúde 

 Relação com 

Usuário 

 Aluguel 

Social 

 Estudo de 

Caso: André 

Luís, José 

Luciano, 

Domingos. 

 Plantão 

Noturno 

 

 Informes: 

*Coordenadora 

Suelen destaca a 

importância em 

iniciar 

Programação do 

Carnaval 

(decoração do 

equipamento, 

trabalha com 

usuários relação 

com data festiva 

e saídas 

programadas, 

visto que Bloco 

Carnavalesco “O 

PACOTE” sai 

das 

proximidades do 

equipamento; 

*Pagamento dos 

salários do 

decorrente mês 

para Convênio 

41 foi pago com 

verba estadual; 

*Secretaria 

solicitou horário 
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dos Técnicos, 

ser repassado 

ainda essa 

semana; 

*Aldilene 

(Funcionária da 

Ouvidoria de PE) 

participará da 

rotina do espaço, 

visto que 

surgirão muitas 

denúncias 

quanto relação 

dos usuários 

com o Programa; 

*Núcleo Caruaru 

está com data 

prevista para 

retomar 

atividades em 

decorrente mês; 

*Férias 

confirmadas, 

tendo primeiros 

funcionários 

tirando em 

Fevereiro/2016, 

será repassado 

amanhã escala 

com feristas; 

 

 Carnaval 

(Distribuição 

das Atividades) 

06: JANAIR 
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07: WELUMMA 

08: MAMEDES 

09: 

LIVRAMENTO 

 

 Administrativo 

*Caso VEM não 

tenha sido 

carregado 

orienta-se 

procurar 

GRANDE 

RECIFE; 

*Contra-

Cheques serão 

solicitados ao 

IEDES; 

*Amanhã 

(14/01/2016) 

funcionário 

Jailson estará 

em capacitação; 

 

 Saúde 

*Marcação para 

rede saúde após 

dia 20/01/2016; 

*Será dada 

continuidade das 

articulações da 

cirurgia do 

usuário 

FRANCINELSO

N com rede de 

saúde, quanto o 
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espaço de 

seguro para o 

mesmo foi 

pontuado que 

viés do programa 

não abarca 

demandas de 

saúde; 

 

 Aluguel Social 

*Modalidade 

segue 

aguardando mês 

de Março 

conforme 

devolutiva da 

Secretaria para 

realizar novas 

inserções; 

 

 Relação com 

Usuário 

*Destacado 

importância das 

relações com 

usuários, 

mantendo a 

neutralidade, 

não sendo 

possível a 

compra dos 

produtos dos 

usuários; 

 

 Estudo de Caso 
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ANDRÉ LUÍS: 

Técnica 

Welumma trouxe 

caso do usuário, 

sendo relatado 

vínculos 

familiares e 

histórico de 

indicações de 

uso de maconha 

na casa. 

ENCAMINHAM

ENTOS: 

Entrar em 

contato com 

CAPS’AD para 

verificar 

movimento no 

equipamento, 

além de realizar 

atendimento a 

família; 

 

 

JOSÉ 

DOMINGOS: 

Técnico 

Mamedes trouxe 

o caso do 

usuário, 

relatando 

transtornos 

constantes. O 

usuário relata de 

que está 
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cansado do 

espaço. Em 

conversa com o 

mesmo, o 

técnico deixa 

ciente de que ele 

poderá ser 

afastado a 

qualquer 

momento. 

ENCAMINHAM

ENTOS:  

Conclusão de 

PIA até dia: 

20/01/16 

 

JOSÉ 

LUCIANO:  

Técnico 

Mamedes trouxe 

o caso, de forma 

em que o usuário 

é bastante 

instável. Tem 

vinculo 

fortalecido com 

alguns familiares 

(uma de suas 

irmãs e o 

cunhado). O 

usuário trás de 

que a filha o 

inspira a se 

cuidar. 
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ENCAMINHAM

ENTOS:  

Será feita uma 

conversa com 

sua irmã para 

que possa ter o 

PIA concluído 

até o dia: 

23/02/16. 

 

 Plantão 

Noturno: na 

troca de plantão, 

se houver algum 

atraso por parte 

do educador, 

deverá ser 

comunicado com 

antecedência. 

 

20/01

/16 

Reunião 

Técnica 

Intensivo 

Cabo 

 Suelen Lopes 

 Marina Félix 

 Jailson Filho 

 Mamedes 

Gonçalves 

 Maria do 

Livramento 

 Mirts Lopes 

 Edvaldo 

Francisco 

 Welumma 

Francyline 

 Marilene 

Maria 

 Valdeci José 

 Informes 

 Programaçã

o do 

Carnaval 

 Administrati

vo 

 Cozinha 

 Saúde 

 Discussão  

de Caso: 

PRISCILA 

MARIA, 

EDNALDO 

CHAGAS 

Reunião iniciou com 

Técnico Social 

Mamedes relatando 

episódio onde 

intervenções foram 

realizadas para com 

usuário 

FRANCINELSON, 

gerando seu 

desligamento, 

juntamente com usuário 

EDNALDO; 

 Informes 

Suelen (Coordenadora) 

trouxe confirmação do 
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 Ana Paula 

 Kátia 

Carnaúba 

IEDES para com 

programação das férias 

dos funcionários; 

Priscila Linhares 

(Gestão do Programa 

Atitude) apresentou 

proposta de cursos 

profissionalizantes 

ofertados pela 

Secretaria da Criança e 

Juventude será ofertado 

para familiares, 

solicitando listagem até 

sexta-feira (22/01/2016); 

Solicitado dados dos 

motoristas detalhados 

para identificação de 

liberação em pedágio; 

Ana Paula (Educadora) 

trouxe necessidade da 

identificação dos 

funcionários, orientada a 

verificar com Executora, 

assim como placas de 

identificação; 

Marina (Supervisora) 

informou que atividades 

do CAPS’AD serão 

retomadas após o 

Carnaval; 

AÇÃO ATITUDE NAS 

RUAS: Dia 29 será 

realizada Ação de 

Visibilidade no bairro da 

Charneca ás 
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08h00min/Escola 

Modelo. Amanhã (21.01) 

haverá reunião na 

Charneca para alinhar 

execução da atividade. 

Equipe vai avaliar 04 

usuários para 

contribuírem com ação: 

Marcone (Dança), Tiago 

(Desenho), José Thiago 

(Artesanato com latas) e 

Erikarla (Artesanato com 

tampas). 

Marina (Supervisora) 

orientou quanto à 

importância dos 

resumos de 

afastamentos serem 

encaminhados para o 

Apoio. 

Suelen (Coordenadora) 

e Marina (Supervisora) 

enfatizam importância 

do compromisso com 

relatório mensal, visto 

que está sendo entregue 

fora do período 

estabelecido e com 

inúmeros erros 

gramaticais. Destacado 

a necessidade em 

reconfigurar a execução 

do Bom Dia. 

 Administrativo 
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Administrativo Jailson 

trouxe devolutiva da 

Capacitação realizada 

semana passada, onde 

sob determinação da 

Secretaria não compete 

mais ao Administrativo 

alimentar a planilha de 

dados. Foi criado email 

para técnicos manterem 

contato com Cardoso 

(Gerente de Dados do 

Programa Atitude). 

Prestados 

esclarecimentos quanto 

dúvidas de funcionários 

junto com Executora, 

reforçado fluxo do 

administrativo, onde não 

necessariamente 

devolutiva será de 

imediato. 

 

 Discussão de 

Caso:  

EDNALDO 

CHAGAS: Técnico 

Mamedes 

apresentou PIA do 

usuário, pontuando 

eixos como geração 

de renda, família e 

relação com uso 

abusivo de solvente. 

Equipe discutiu 
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fragilidade do 

usuário em retomar 

vínculos familiares, 

além de possíveis 

seqüelas atreladas 

ao uso intenso de 

solvente. 

ENCAMINHAMENT

O: 

Discutir com rede de 

Saúde Mental caso 

do usuário para 

olhar diferenciado 

diante suas 

particularidades; 

Aprofundar com 

equipe Apoio a 

continuidade do 

mesmo no serviço. 

(Prazo para procurar 

Apoio: 05 DIAS) 

JOSÉ DOMINGOS: 

Técnico Mamedes 

pontuou atual 

momento do 

usuário, onde o 

mesmo solicitou 

permanecer no 

espaço até organizar 

espaço de moradia 

juntamente com 

usuário JOSÉ 

LUCIANO até 23/02. 

ENCAMINHAMENT

O: Será realizado 
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atendimento com TR 

evidenciando 

possibilidade do 

Aluguel Social, 

reforçando contrato 

de convivência do 

imóvel. 

 

 Saúde 

      Livramento (TQV) 

pontuou fragilidade da 

rede de saúde mental do 

município. Será 

realizada reunião com 

CTA e CAPS’AD. 

 

 

 Programação 

do Carnaval 

Não será possível que 

na Segunda-Feira 

(08.02.2016) usuários 

estejam expostos na 

varanda do 

equipamento diante 

exposição do 

equipamento ao público 

que está no Bloco do 

Pacote; 

 

27/01

/16 

Reunião 

Técnica 

Intensivo 

Cabo 

 Suelen Lopes 

 Marina Félix 

 Jailson Filho 

 Mamedes 

Gonçalves 

 Informes 

 Administrati

vo 

 Informes: A 

coordenação 

ressalta o curso 

sobre álcool e 

drogas. O link 
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 Janair Araújo 

 Maria do 

Livramento 

 Mirts Lopes 

 Edvaldo 

Francisco 

 Welumma 

Francyline 

 Cristiane 

Maria 

 Kátia 

Carnaúba 

 Ercilia Maria 

 Programaçã

o do 

Carnaval 

 Roteiro de 

transporte 

 Horário de 

descanso do 

funcionário 

 Plantão 

Noturno 

 Saúde 

 Aluguel 

Social 

 Discussão 

de Caso: 

PRISCILA 

MARIA, 

TIAGO 

MARTINS. 

 

para inscrições 

foi repassado no 

grupo do 

intensivo. Vagas 

limitadas. 

A educadora 

Cleópatra trouxe 

informes sobre o 

Encontro dos 

Educadores, 

visando à 

disponibilidade 

de cada 

profissional. 

Aguardando 

retorno do Iedes. 

 Administrativo: 

As planilhas dos 

técnicos deverão 

ser alimentadas 

conforme 

acordado em 

capacitação com 

Alexandre 

Cardoso, bem 

como as demais 

planilhas, do 

Google Drive. 

Foi feita ressalva 

da reunião de 

capacitação com 

os 

administrativos 

no ultimo dia 

14/01. 
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 Programação 

do Carnaval: A 

educadora 

Sônia, trará 

propostas para 

as festividades 

do carnaval. 

Concurso de 

máscaras e 

fantasias, e uma 

agremiação 

denominada: 

“Qué qué isso aí 

papai?”.   

No sábado de 

carnaval, serão 

confeccionadas 

as fantasias para 

o desfile que 

acontecerá a 

noite. 

Churrasco e 

coquetel de 

frutas na 

segunda. 

Brincadeiras e 

atividades 

lúdicas 

desenvolvidas 

pelos técnicos e 

educadores, 

bem como nos 

demais dias. 

Os técnicos 

avaliarão as 
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saídas 

terapêuticas 

conforme o grau 

de risco e o 

momento de 

cada usuário na 

unidade. 

 Roteiro de 

transporte: O 

carro estará 

disponível para o 

serviço da 

unidade. Não 

havendo 

exclusividade 

apenas aos 

usuários, salvo 

demandas de 

saúde 

(urgências). 

 Horário de 

descanso do 

funcionário: O 

horário de 

repouso dos 

educadores 

ficará de 13h ás 

14h. Nas quartas 

feiras, um 

técnico sairá de 

12h ás 13h e 

outro sairá de 

13h ás 14h, 

intercalando os 

horários. 
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 Plantão 

Noturno: A 

alimentação 

continuará a ser 

ofertada, junto 

com a janta dos 

usuários. 

Os termos de 

saída deverão 

emitidos pelos 

técnicos 

precisarão estar 

de acordo com a 

data acordada. 

A motorista do 

plantão noturno 

não poderá 

urgenciar 

usuário se não 

tiver o 

acompanhament

o de um técnico 

ou educador. 

 Saúde: Amanhã 

serão enviadas 

04 usuárias ao 

PSF, para 

realizar exames 

de prevenção. 

Sexta (29/01) 

serão 

acompanhados 

05 usuários para 

consultas com o 

psiquiatra. 
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 Aluguel Social: 

Mês de fevereiro 

a técnica do 

aluguel social 

estará de férias, 

ficando para 

março as 

articulações de 

retomada das 

ações do 

serviço. 

 Discussão de 

Caso: 

PRISCILA 

MARIA, TIAGO 

MARTINS. 

PRISCILA 

MARIA: Ver a 

possibilidade de 

encaminhá-la 

para o 

endocrinologista; 

após o carnaval  

TIAGO 

MARTINS: 

contatar o tio 

para fortalecer 

os vínculos. 

Assim como 

colocá-lo para 

facilitar: Grupos 

e bom dia; 
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06/01 Assembléia 
Intensivo 

Cabo 

Equipe: Suelen 

(Coordenação), 

Marina 

(Supervisão), 

Livramento 

(TQV), Mamedes 

(Técnico Social 

em Psicologia) e 

Welumma 

(Técnica Social 

em Psicologia). 

Usuários 

presentes: 

Marcone, Rafael, 

Ericarla, Jonas, 

José Neto, 

Priscila, Ednaldo 

e Douglas. 

 

Pauta: 

1. Estrutura da 

casa; 

2. Revista nas 

saídas da 

unidade; 

3. Nomear cada 

prateleira dos 

armários dos 

usuários 

4. Usuários na 

varanda; 

5. Lazer; 

6. Privacidade 

na hora da 

escuta 

individual 

com a 

equipe; 

7. Material de 

limpeza 

(noite). 

 

Encaminhamentos: 

1. No dia 07 de 

janeiro estará na 

unidade o 

prestador de 

serviços do 

IEDES, Sr Luiz, 

para dar suporte 

nos pequenos 

reparos da casa. 

 

2. Será revisto em 

reunião técnica 

as revistas aos 

usuários na hora 

da saída, ficando 

claro que os 

profissionais não 

darão conta do 

reconhecimento 

dos pertences de 

cada usuário. 

 

3. Iremos ver a 

possibilidade de 

nomear o que 

for possível na 

prateleira. 

 

4. Caso os 

usuários 

repitam, na  

varanda, o 

movimento de 

gritar ou chamar 

atenção para as 

pessoas que 

estão nas 

proximidades da 

unidade, será 

aplicado uma 

advertência. 

 

5. Será avaliado 

em equipe uma 
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possível ida a 

praia duas vezes 

na semana. 

 

6. Há vários 

lugares que 

servem para 

escuta individual 

com a equipe e 

estes lugares 

precisam ser 

explorados. 

 

7. Será avaliado 

em equipe a 

necessidade de 

disponibilizar 

material de 

limpeza à noite. 

 

c. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL 
PARTICIPANTE

S 

PAUTA DA 

REUNIÃO 
ENCAMINHAMENTOS 

05.01.

2016 

Gestão - 

Executora 
IEDES 

 Coordenaçõ

es Técnicas;  

 Angélica e 

Ana Paula;  

 Priscila 

Linhares 

(Secretaria) 

Avaliação do Ano; 

Recurso; 

Aluguel social 

 

 

Cada coordenação 

realizou avaliação do 

ano. 

Deverá ser realizado o 

máximo de economia; 

As férias foram 

autorizadas para 

fevereiro; 

O Aluguel Social deverá 

ser retomado em 

março. 

13.01. 

2016 

Gestão- 

Executora 
IEDES 

 Coordenaçõ

es Técnicas 

 DJesus  

Férias 

 Realizado organização 

e remanejamento dos 
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profissionais que irão 

tirar férias; 

 

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 
0 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 04 

REUNIÃO INTERSETORIAL 1 

ESTUDO DE CASO 28 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

EXTERNOS 
0 

CONSULTORIA 0 

REUNIÃO NA EXECUTORA 03 

TOTAL 35 

 

 

 

 

 

 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS JANEIRO DE 2016 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO 02 01 

REUNIÃO TÉCNICA DA 

EQUIPE 
04 04 
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TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

 

SEXO 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

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

60 EM 

DIANTE 
N.I. 

M 0 07 14 11 02 0 0 34 

F 0 0 01 03 0 0 0 04 

 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

0 00 00 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

0 0 0 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 20 

adolescente 
39 
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ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 

Heterossexual 

 

35 

Homossexual 

 

01 

Bissexual 

 

03 

Não 

Informado 

0 

39 
Travesti 

0 

Transexual 

0 
0 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 

 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

05 

BRANCA 

11 

PARDA 

23 

AMARELA 

0 

INDÍGENA 

0 

 

39 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

SITUAÇÃO 

SOCIOECONÔMICA 
TOTAL 

SEM RENDA 30 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 0 

½ SALÁRIO MÍNIMO 0 

1 SALÁRIO MÍNIMO 05 

2 SALÁRIO MÍNIMO 01 

3 SALÁRIO MÍNIMO 0 

ACIMA DE 3 SALÁRIO 

MÍNIMO 
0 

NÃO INFORMADO 03 

TOTAL 39 

 

TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 38 
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ÁLCOOL 01 

MACONHA 0 

COCAÍNA 0 

SOLVENTE 0 

TOTAL GERAL 39 

 

TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

 

EGRESSOS DO SISTEMA 

PRISIONAL 
TOTAL 

SIM 25 

NÃO 14 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 

 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR 

AGRESSÃO FÍSICA 
02 

DESLIGAMENTO POR 

SOLICITAÇÃO 
02 

DESLIGAMENTO POR 

ABANDONO 
01 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 34 

NÃO 05 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 39 
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RELAÇÃO SEXUAL 0 

USO DE DROGAS 01 

CONCLUSÃO DO PIA 0 

OUTROS 04 

TOTAL 10 

 

TABELA IX- ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 11 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 02 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 09 

TOTAL 22 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 194 

 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 
337 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 122 

TOTAL 653 

 
 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 0 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 19 

GRUPO FAMÍLIA 04 1 
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TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 0 

AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 122 

VISITA DOMICILIAR 01 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO DE 

NOVOS USUÁRIOS 
03 

SAÍDA TERAPÊUTICA 113 

ASSEMBLÉIA 03 

OUTROS/QUAL? 0 

TOTAL GERAL 242 
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CREAS 0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO (TRANSFERÊNCIA) 0 

ALUGUEL SOCIAL 0 

CONSELHO TUTELAR 0 

OUTROS? 06 

TOTAL 06 

 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 0 

PSF/UBS 07 

CTA 08 

CAPS II 0 

CAPS III 0 

CAPS Adi 0 

CAPS AD 05 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 0 

POLICLÍNICA 04 

HOSPITAL GERAL 01 

UPA 04 

OUTROS? 08 

TOTAL 37 

 

 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 0 

DHPP 0 

JUDICIÁRIO 0 

MINISTÉRIO PÚBLICO 0 

GOVERNO PRESENTE 0 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 0 

INSS 0 
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AGÊNCIA DO TRABALHO 0 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 0 

ONG 0 

OUTROS? 0 

TOTAL: 0 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS 

INCLUSÕES 

QUANT. 

TOTAL 

EDUCAÇÃO FORMAL 0 0 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 0 0 

TRABALHO FORMAL 0 0 

TRABALHO INFORMAL 09 9 

OUTROS? 0 0 

TOTAL: 09 9 

 

11. ALUGUEL SOCIAL-NÚCLEO CABO – JANEIRO 2016 

 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL 

 

Modalidade segue sem inserções de usuários, assim seguem atividades de 

suporte na rotina do Intensivo, tendo sido realizados estudos de caso de usuários com 

perfil para inserções, participação em reuniões técnicas Apoio e Intensivo de modo 

quinzenal, além das reuniões com supervisora Marina Félix, tendo seguido orientação 

da Secretaria onde inserções serão retomadas no mês de Março. Intensivo sinalizou 02 

usuários: JOSÉ LUCIANO e JOSÉ DOMINGOS, ambos seguem aguardando de modo 

saturado espera pela modalidade. Equipe tem realizado atendimentos necessários para 

com processo de espera da retomada da modalidade. 

Em 11/01/2016 foi realizada reunião com Coordenadora do Apoio Jacqueline 

Oliveira, tendo sido estabelecido à segunda-feira como dia para técnica da modalidade 

ficar no Apoio, participando da rotina do equipamento, além da participação nas 

reuniões de supervisão, objetivando identificar usuários com perfil para inserção. 

Os eixos abaixo serão justificados como não execução, visto que modalidade 

encontra-se com planilha sem nenhum usuário.  
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9.1. FAMÍLIA 

Não houve ação para esse eixo;  

 

9.2. SAÚDE 

 Discutido caso do usuário JOSÉ DOMINGOS, o mesmo apresenta perfil para inserção. 

Caso seja inserido técnica realizará contato com saúde mental diante equipe ter 

avaliado necessidade de psicoterapia. Modalidade ciente das demandas clínicas do 

usuário JOSÉ LUCIANO, tendo necessidade em monitoramento para com esquema 

medicamentoso. 

 

9.3. INSERÇÃO SÓCIO PRODUTIVA: 

Usuários com perfil para inserção seguem com atividades de cunho informal; 

 

9.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER: 

Não houve ação para esse eixo;  

 

9.5. EDUCAÇÃO: 

Reforçado com usuário JOSÉ DOMINGOS importância da elevação da escolaridade, 

usuário resistente aos tramites atrelados ao processo de matrícula da rede educacional, 

realizados devidos esclarecimentos.  

 

9.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

Nos atendimentos aos usuários do Intensivo reforçado o viés da assistência social 

enquanto política pública para dependentes químicos.Esclarecido o atendimento das 

necessidades, sendo modalidade capaz de oferecer benefício de moradia com prazo 

determinado. 

 

9.7. AVANÇOS E DESAFIOS 

      Segue desafio em acompanhar estruturação do PIA com a inserção na modalidade. 

A saturação dos usuários com o tempo de espera torna-se um desafio diário, para tal 

situação técnica juntamente com equipe tem elaborado estratégias favoráveis a 

permanência do usuário no Intensivo. 
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TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  00  00 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 20 00  

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 
SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 10 
Beneficiados 

00 

 

 

USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 

(MÊS/ANO) 

MOTIVO DE 

DESLIGAMENTO 

NO DE VISITAS 

REALIZADAS NO 

MÊS 

    

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ALUGUEL SOCIAL 

 

       Modalidade segue atividades conforme orientação do TR do Programa acredita-se 

que inserções previstas para Março fortaleceram PIA dos usuários inseridos, assim 

como encaminhamento em estabelecer dia da semana para atividades no Apoio. 

Aproximação dos equipamentos representa a integração tendo objetivo de garantir o 

acesso do dependente químico a novas perspectivas. 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O mês de janeiro foi bastante produtivo para o Intensivo Cabo, foram realizadas 

diversas atividades e articulações para que melhor pudéssemos atender nossos 

usuários. Conseguimos nos aproximar ainda mais com o município, através da Ação 

Integrada realizada no dia 29 de janeiro no bairro da Charneca. Diversos segmentos da 

assistência, saúde e promoção estavam presentes com a finalidade de desenvolvermos 

um diálogo frutífero e prestar diversos serviços necessários à comunidade. Juntamente 

com a Prefeitura do Cabo, o Programa Atitude pôde mostrar um pouco do trabalho 

desenvolvido com os usuários dentro dos equipamentos corroborando para o 

protagonismo dos mesmos nesse processo de cuidado e reflexão.  

Além de oportunizar que os usuários apresentassem seus talentos nos 

artesanatos, música e dança, puderam se beneficiar em retiradas de documentos, 
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testagem rápida para HIV e sífilis, cortes de cabelos, escova de cabelos, limpeza de 

pele, aplicação de flúor entre outros. Avaliamos que esse momento foi bastante 

enriquecedor para os usuários e para o Programa de uma forma geral, pois com isso 

nos fortalecemos enquanto rede de assistência social.  

No que se diz respeito ao Equipamento e suas fragilidades, apontamos o mês 

de janeiro como sendo um mês no qual depositamos as melhores expectativas ao ano 

que se inicia, acreditando que superamos as “crises” do ano anterior com sabedoria e 

acreditando que em 2016 temos muito ainda por fazer, porém com a certeza de que 

realizamos um bom trabalho. Foi um mês para resgatar e fortalecer as relações no 

âmbito profissional. 

 

 

 

Suelen Lopes 

Coordenação Técnica 

 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente IEDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 1 ANEXOS 

 

FOTOS DO BOM DIA: 
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QUADRO DE CIs. – MÊS DE ANO (Acompanhamento) 

ITEM Nº 

DA 

CI 

DATA DESTINATÁRIO ASSUNTO SITUAÇÃO 

01 157 18/01 

Angélica Brandão – 

Departamento de 

Compras e Infra 

estrutura 

Solicitação de 

material de 

expediente 

Pendente 
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