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CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

NÚCLEO: CABO DE SANTO AGOSTINHO 
 MÊS/ANO:07/ 2015 

1. APRESENTAÇÃO 

 Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

Acolhimento e Apoio durante o mês de Junho. Trata-se de uma estratégia de dar 

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

profissional, qualificando o serviço ofertado.  

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

Endereço: Rua Prefeito José Alberto de Lima n° 38 – Santo Inácio– Cabo de 
Santo Agostinho – PE 
Telefones de Contato:  (81)3521-9684/8923.6080 
Executora: IEDES 
E-mail: atitude.apoio.capo@gmail.com 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

3. EQUIPEDOATITUDE NAS RUAS 

EQUIPE FUNÇÃO NOME 

I TÉCNICO SOCIAL Gabriela Medeiros 

FUNÇÃO NOMES 

COORDENAÇÃO DE NÚCLEO Angelica Brandão 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Amália Lira 

SUPERVISORAS Leilane Gomes e Natália Oliveira 

TÉCNICOS SOCIAIS Andreza Miranda e Viviane Cardoso de Lima 

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Camila Cavalcante 

EDUCADORES SOCIAIS 

Gilmara, Beltrand Gouveia, Amanda Salazar, 

Ismael Silva, Elaine Cristina Rosineide Felício, 

Priscila Holanda e Tânia Maria. 

RECEPCIONISTA Ana Cristina Chagas 

AUXILIARADMINISTRATIVO Luciene Marluce 

AUXILIARES DE COZINHA Maria Irene, Ana Marta, Maria Josineide 

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS Edjane de França silva 

VIGIAS José Antônio, Lucio José e Valmir Batista 



EDUCADOR SOCIAL Otávio Alexandre 

MOTORISTA Ivan Burérgio 

II 

TÉCNICO SOCIAL Marcelo Leite 

EDUCADOR SOCIAL Rita de Cássia 

MOTORISTA Lemuel Meneses 

III 

TÉCNICO SOCIAL Jacqueline santos 

EDUCADOR SOCIAL Adroaldo Rocha 

MOTORISTA Cleison Cavalcante 

4. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

Segunda Terça Quarta Quinta  Sexta Sábado Domingo 

Horarios Segunda Terça Quarta Quinta  Sexta Sábado 
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Grupo (ou oficina): Grupo Autobiografia 

Facilitadores: (Técnico Social em Psicologia) e Rosineide (Educador Social) 

Objetivo Geral: Resgatar a história de vida de cada usuário para que, a partir 

de uma reflexão, sejam capazes de ter um maior conhecimento de si mesmos, 

dos seus limites e possibilidades e assim possam fortalecer e estruturar seus 

vínculos com o meio, reorganizando-se socialmente. 



Neste mês de junho não houve grupos de autobiografia, porque durante o 

referido mês não tínhamos o técnico social em psicologia e a supervisão 

encontrava-se de atestado médico e as demandas da casa não possibilitaram 

que outro profissional executasse tal atividade. 

Grupo (ou Oficina): Grupo Informativo 

Facilitadores: Andreza Miranda (Assistente Social) e Beltrand (Educador 

Social) 

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

pertinentes a atualidade e ao seu cotidiano, relacionando sempre as temáticas 

abordadas com o contexto atual em que os usuários estão inseridos, 

promovendo assim discussões e reflexões que possibilitem minimamente uma 

construção e autocrítica entre eles. 

Data: 04/06/2015 

Atividade realizada: Neste grupo foram repassados alguns vídeos de 

comerciais de grandes marcas no país, que causaram polêmica na mídia por se 

tratar de temas relacionados à homossexualidade. 

Objetivo: Este grupo teve como objetivo principal tratar do tema da 

homossexualidade de uma forma muito tranquila, com base no respeito e 

relacionando a homofobia que é algo que vem sendo exposto na mídia 

diariamente, além de trazer uma reflexão sobre o tema, visto que estamos em 

um espaço coletivo e que também atendemos a esse público, no sentido de 

desconstruir alguns paradigmas de preconceitos. 

Ferramentas metodológicas: Utilizamos para isto a exibição de vídeos através 

de exposição áudio visual com o data show. 

Avaliação: O grupo foi realizado de uma forma muito tranquila, onde os usuários 

puderam trazer suas opiniões e vivencias nesse sentido, compartilhando-as com 

o coletivo. 

Data: 11/06/2015 

Atividade realizada: Neste grupo trabalhamos com os usuários diversas 

notícias veiculadas no dia através de jornais de grande circulação no estado. 



Objetivo: Fazer com que os usuários participassem de forma espontânea da 

construção desse grupo, visto que tudo o que foi abordado partiu de interesses 

exclusivos deles sobre determinado assunto, estimulando cada um a escolher 

um tema e posicionar-se num debate sobre ele, sobre o porquê aquela matéria 

o chamou a atenção, potencializando o seu emponderamento. 

Ferramentas metodológicas: para isto utilizamos diversos jornais. 

Avaliação: Atividade avaliada de forma muito positiva, onde conseguimos 

trabalhar com os usuários as suas percepções de forma coletiva em que cada 

um pudesse dar a sua contribuição, sentindo-se parte ativa deste processo. 

Data: 18/06/2015 

Atividade realizada: Neste grupo fizemos um recorte ao assunto da maioridade 

penal abordado em grupos anteriores, visto que no dia 17 desse mês foi 

aprovada mais uma instância desta PEC que prevê a redução da maioridade 

penal de 18 para 16 anos, nessa aprovação prevê a redução para crimes 

considerados hediondos, dolosos e qualificados. 

Objetivo: Trazer uma informação da atualidade para um debate reflexivo com 

os usuários visto ter sido um tema que trouxe bastante polêmica entre eles 

quando foi iniciado em grupos anteriores e obteve uma participação em massa. 

Ferramentas metodológicas: Utilizamos reportagens e vídeos através de 

exposição áudio visual com o data show. 

Avaliação: Neste grupo houve uma participação ativa dos usuários no debate 

sobre a temática, onde percebemos que alguns usuários trouxeram falas 

pertinentes de identificação nesse contexto. 

Grupo (Oficina): Grupo Videoteca 

Objetivo geral do grupo: Desenvolver pensamentos críticos e trabalhar 

aspectos socioculturais, psicossociais e motivacionais dos usuários através da 

exibição de material audiovisual. 

Facilitadores: Andreza Miranda (Assistente Social) e Beltrand (Educador 

Social) 

Data: 05/06/2015 

Atividade realizada: Exibição do filme “Um ato de coragem” 



Objetivo: Debater sobre o filme que retrata a história de um pai que tem seu 

filho necessitando urgentemente de um transplante de coração e sem ter como 

pagar a operação, resolve realizar uma jogada desesperada para salvar o filho: 

toma como refém todo o setor de emergência de um hospital. 

Ferramentas metodológicas: Para isto foi utilizado notebook, data show e 

caixa de som. 

Avaliação: O filme causou uma comoção nos usuários, ao mesmo tempo trouxe 

uma reflexão sobre o que tinham assistido e muitos deles trouxeram suas 

opiniões pessoais sobre essa história, bem como sobre as suas próprias 

histórias de vida. 

 

Data: 12/06/2015 

Atividade realizada: Exibição do filme “Cazuza, o tempo não para” 

Objetivo: Debater diversas questões pertinentes ao contexto dos usuários, pois 

a película aborda principalmente sobre os conflitos familiares que é bastante 

evidente, atrelados a questões do uso abusivo de drogas e das questões de 

saúde, devido ao protagonista ser diagnosticado como soro positivo. 

Ferramentas metodológicas: Para isto foi utilizado notebook, data show e 

caixa de som. 

Avaliação: A discussão pós-filme foi bastante rica, onde os usuários puderam 

se ver em alguns aspectos e cada um pôde expor um pouco das suas vivências 

trazendo discursos pertinentes e enriquecedores para o debate. 

No dia 19/06/15 não houve grupo por que o técnico de referência estava 

sobrecarregado com as demandas da casa. 

No dia 26/06/15 não houve a videoteca por que o técnico de referência estava 

em atividade externa propiciada pela secretaria. 

 

Grupo (ou Oficina): Qualidade de Vida 

Facilitadores: Camila Cavalcanti, Rosineide e Beltrand 



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 

à doenças.  

 

Data: 14/06/ 2015 

Atividade realizada: Discutimos em uma grande roda de conversa, o assunto 

mais afetado na atualidade, “A crise no Brasil”, onde nos afeta de todas as 

formas, não seria diferente se tratando do Programa Atitude. 

Objetivo: Orientar, assim como aprender maneiras e formas de como 

poderíamos estar economizando, de forma que não sentíssemos tanto a crise 

econômica que o nosso país vem enfrentando. 

Ferramentas metodológicas: Realizamos uma roda de discursão. 

Avaliação: Foi avaliada de forma positiva, visto que após isso os usuários foram 

bastante participativos e deram bastantes dicas, e se mostraram empenhados 

no que se diz respeito a estar economizando, desde água, assim como 

medicações e energia. Falamos também sobre zelar pelos objetos da casa. 

Data: 19/06/ 2015 

Atividade Realizada: Foi exibido um filme (Cazuza – O tempo não para). 

Objetivo: Orientar e clarificar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, 

assim como também, passo a passo de como começar o tratamento, tendo como 

principal foco o HIV, visto que muitos usuários se negam em se cuidar quando 

são diagnosticados, ou muitas vezes não dão importância à doença, outros têm 

medo de se cuidar, medo do preconceito, etc. 

Ferramenta Metodológica: Após o filme, realizamos uma roda de conversa. 

Avaliação: Foi possível notar, que o preconceito ainda é muito forte, e que o 

medo é um grande empecilho para alguns usuários começarem o tratamento. 

Contudo, foram bastante participativos, e ao término do filme, alguns me 

chamaram em particular para pedir encaminhamento ao CTA, no qual um deles 

foi diagnosticado, HIV positivo. 

Dia 23 de junho seria a data do nosso próximo grupo, entretanto houve a festa 

junina. 



Dia 30 de junho a técnica de referência estava de folga. 

 

Grupo (ou Oficina): Grupo Família  

Facilitadores: (Técnico Social em psicologia) e Amanda (Educadora Social) 

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

reflexão aos familiares dos usuários acompanhados pelo Programa Atitude. 

Neste mês de junho não houve grupos de Família, porque durante o referido mês 

não tínhamos o técnico social em psicologia e mediante o numero de demandas, 

não foi possível que outro profissional executasse tal atividade. 

Grupo (ou oficina): Grupo Redução de Risco e Danos 

Facilitadores: (Técnico Social em Psicologia) e Luciene Marluce (Educadora 

Social) 

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.  

Neste mês de junho não houve grupos Redução de Risco e Danos, porque 

durante o referido mês não tínhamos o técnico social em psicologia e mediante 

o numero de demandas, não foi possível  que outro profissional executasse tal 

atividade. 

Grupo (ou oficina): Grupo Exercendo Direitos 

Facilitadores: Viviane Lima (Técnico Social em Serviço Social) e Amanda 

Salazar (Educador 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: 13/06/2015 

Atividade Realizada: Construindo Cidadania  

Objetivo: Propor ao grupo a Declaração dos Direitos Humanos, ressaltando 

alguns artigos que menciona a construção e o fortalecimento da nossa cidadania.   

Ferramenta metodológica: Utilizamos o texto Direitos Humanos e Cidadania 

através de uma roda de dialogo.  



Avaliação: Atividade com participação dos usuários trazendo várias reflexões 

sobre o tema proposto.  

 

Data: 16/06/2015 

Objetivo: Trazer ao grupo a reflexão sobre a importância da preservação e 

cuidado do espaço em que vivemos, através do cumprimento das regras de 

convivência da casa. Seguida de roda de diálogos sobre direitos e deveres de 

cada um e como isso reflete no dia a dia do espaço.  

Ferramenta metodológica: Dinâmica de grupo e roda de diálogos. 

Avaliação: Atividade positiva e bastante construtiva, pois muitos deram ideias 

de melhorias no ambiente, sugeriram a divisão dos materiais em recicláveis e 

não recicláveis, propondo formas de organizar melhor o espaço de convivência. 

 

 

 

Grupos realizados Quantitativo mensal  

Grupo informativo                    2 

Grupo  video teca                    3 

Grupo exercendo cidadânia                    2 

Grupo auto biográfia                    1   

Grupo qualidade de vida                    2  

Outros grupos                    1 

Total de grupos                   11 

 

Oficinas realizados Quantitativo mensal  

Oficina  culinária 3 

Oficina de educação física 10 

Total de oficinas 13 

 

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

6.1. Família  



Entendendo que uma das diretrizes da Política Nacional de Assistência 

Social é direcionada a centralidade na família, reconhecemos a matricialidade 

sociofamiliar como um dos principais eixos a serem trabalhados no Programa 

nesse processo de organização e/ou reorganização junto aos usuários. 

Nessa perspectiva, tentamos imprimir essa prática no nosso dia a dia, 

trabalhando diariamente com a sensibilização destas famílias para acessarem 

nosso núcleo, no sentido de acolhê-las para entender as suas demandas, bem 

como incentivá-las como agentes participativos importantes no processo de 

cuidado. Faz-se necessário compreender a dinâmica de cada família em suas 

particularidades, considerando a sua singularidade e a sua conjuntura. 

No entanto, observamos a resistência de muitas famílias em estar 

próximo aos seus membros, pois em sua grande maioria as relações afetivas e 

de confiança estão bastante fragilizadas devido à desorganização dos usuários 

pelo uso abusivo de drogas. E é no sentido de potencializar estas relações que 

está pautado o nosso trabalho, incentivando e incluindo estas famílias nos 

espaços que lhes são de direitos, realizando paralelamente um trabalho reflexivo 

para que eles possam se sentir acolhidas, apoiadas, orientadas e fortalecidas 

em um espaço legitimado, e ao mesmo tempo responsabilizando-as a estarem 

juntas também nas tarefas de cuidado e proteção com os seus membros nesse 

processo. 

Salientamos, que durante o mês de Junho inegavelmente, os 

atendimentos as famílias foram bastante prejudicados devido à falta de 

profissionais que compunham a equipe técnica, reverberando inevitavelmente 

na construção dos PIA’S junto aos usuários. 

Avanços:  

 A presença dos familiares para os atendimentos individuais 

sistematicamente; 

 Realização de visita domiciliar para o acompanhamento das famílias, 

quando necessário; 

Desafios: 



 Comparecimento dos familiares no dia e horário do grupo família; 

  Fortalecer os vínculos familiares dentro dos parâmetros da Política de 

Assistência Social;      

6.2. Saúde  

Neste mês de junho, foi notável perceber a diminuição de 

encaminhamentos tanto pelo desfalque de profissionais, quanto pelas inúmeras 

festividades e feriados no município do Cabo de Santo Agostinho. Contudo, a 

equipe se empenhou em permanecer  dando continuidade ao projeto de vida de 

cada um dos nossos usuários, incluindo assim, os encaminhamentos a saúde. 

Desta forma, foram realizados doze (12) encaminhamentos para 

realização de triagem no CAPS AD, dentre eles oito (08) passaram por consultas 

psiquiátricas e/ou, consultas com o clinico geral. Foram realizados também, oito 

(08) encaminhamentos para o CTA (Centro de Testagem e Acolhimento), dos 

quais reiniciamos o tratamento de dois (02) usuários soropositivos e foi 

diagnosticado mais um (01) novo caso de HIV. 

Em relação a consultas ambulatoriais, foram realizados sete (07) 

consultas, dentre elas, endocrinologista, oftalmologista, infectologista e clinico 

geral, assim como, foi possível à realização de exames, entre eles: USG da 

mama e do saco escrotal, exame de sangue, fezes e urina, raio x entre outros. 

Estamos ainda com uma grande dificuldade de acesso no Centro 

Odontológico (CEO) do município. Desde maio não conseguimos articular as 

marcações e no momento só conseguimos marcar consulta para o dia 17 de 

julho. 

Avanços: 

- A queda de números nos urgenciamentos. 

- Comprometimento dos usuários de estarem comparecendo as consultas 

previamente marcadas. 



Desafios: 

- A dificuldade de se trabalhar com o número de profissionais reduzidos. 

- Dificuldade de marcações para consultas odontológicas no município do Cabo 

de Santo Agostinho. 

 

6.3. Inserção sócio produtiva  

De forma a materializar o que garante a proteção social básica e 

especial e entendendo que o sujeito para viver em sociedade necessita 

minimamente prover o seu sustento de forma digna, estamos trabalhando, 

diariamente, junto aos usuários o seu processo de estruturação e/ou 

reestruturação da organização social. 

No trabalho que vem sendo desenvolvido, junto aos usuários, na 

construção dos seus projetos de vida, a inclusão sócio produtiva é algo que se 

destaca na maioria dos discursos, quando relacionado a construção dos planos 

individuais de atendimento. É perceptível que existe uma grande demanda 

direcionada para esse viés, e que vem sendo realizado um trabalho sistemático 

nessa finalidade. 

No início deste ano, conseguimos incluir alguns usuários no âmbito 

escolar para retomada da educação formal, o que vem sendo avaliado de forma 

bastante positiva nos projetos de vida desses usuários. Lembrando que 

infelizmente o município só oferece essas oportunidades de caráter educacional 

em determinado período do ano. 

O trabalho prestado para com os usuários acontece de forma 

ininterrupta por parte do Programa e dos profissionais, todavia, nem sempre 

acontece da mesma forma por parte dos usuários, entendendo a complexidade 

da demanda e o perfil de público que atendemos.  

Com relação à inclusão no mercado sócio produtivo, apesar de termos 

conseguido inserir alguns usuários na comunidade escolar, continuamos com 



um número muito baixo de usuários inseridos no mercado formal de trabalho, 

devido à baixa escolaridade e inexperiência da maioria dos usuários atendidos. 

No entanto, quando se trata de mercado informal de trabalho, 

conseguimos um resultado bem mais exitoso, pois trabalhamos diariamente com 

a autonomia dos mesmos e estes em sua maioria conseguem minimamente se 

organizarem para tal finalidade. 

Avanços: 

 Inserção de usuários no mercado informal; 

Desafios: 

 Articular novos parceiros no que diz respeito à inclusão sócio-produtiva; 

6.4. Cultura, esporte e lazer  

No mês de junho enfatizamos o trabalho a partir da temática da Cultura 

Nordestina com músicas juninas, dinâmicas de dança ao ritmo de forró, oficinas 

de decoração, participação na organização da festa de São João e coordenação 

das brincadeiras. Nosso “Bom Dia” continua interativo, reflexivo e participativo, 

com    dinâmicas e vídeos motivacionais, além de abordar de forma lúdica datas 

como o dia internacional do meio ambiente, dia nacional do combate a 

exploração de crianças e adolescentes, etc.  

Destacando as festas juninas, realizamos com um pequeno grupo a 

construção do teatro de mamulengos com materiais utilizados em anos 

anteriores já existentes na casa, o qual foi apresentado na Festa de São João 

do núcleo. Também construímos balões confeccionados com revistas para 

ornamentação do serviço. 

Salientamos que neste mês conseguimos articular uma seção de 

cinema gratuita no Shopping Costa Dourada, onde assistimos o filme “Qualquer 

Gato Vira-lata 2”, um momento impar onde usuários se divertiram e puderam 



acessar um espaço que muitos, até aquele momento, não haviam tido a 

oportunidade de estar 

Continuamos o auxilio a professora Alessandra nas oficinas de esportes, 

acompanhando a mesma ao CSU – Centro Social Urbano, para as praticas 

esportivas. Também estamos planejando e organizando um campeonato de 

futebol do núcleo do Programa Atitude – Cabo de Santo Agostinho.  

Avanços: 

- “Bom dia” interativo, criativo e com a participação ativa dos usuários; 

- Integração da equipe para a construção das atividades das comemorações 

juninas 

Desafios: 

- A falta de material para realização de atividades/oficinas junto aos usuários 

 

6.5. Educação  

Percebendo o quão importante é a educação na constituição de vida de 

cada pessoa e deparando-se com um contexto de exclusão e desorganização 

em que os usuários estão inseridos, estamos trabalhando em um processo de 

sensibilização, construção e organização dos usuários para acessarem a rede 

da educação como forma de garantir seus direitos e resgatar tanto a sua 

cidadania, quanto a sua autonomia.  

No início do ano, conseguimos inserir alguns usuários na comunidade 

escolar regular e no EJA do município. Alguns deles e seus familiares também 

foram encaminhados para realização de cursos através do ACESSUAS em 

parceria com o SENAI, estando estes acompanhados pelo Programa. 

Diante desse acompanhamento, avaliamos o quanto positivo foi e está 

sendo para eles e seus familiares essa inserção e/ou retorno ao núcleo da 



educação, muitos deles visando à inserção no mercado sócio produtivo, no 

intuito de serem protagonistas e provedores de suas vidas. Observamos que 

nesse processo em que alguns se encontram, iniciou-se um ciclo de mudanças 

visivelmente significativas no que se refere também à postura e comportamento 

no coletivo, melhorando as relações sociais. 

No entanto, destaca-se que estamos em um período em que não há 

inscrição tanto para o ingresso escolar, quanto para o ingresso em cursos 

oferecidos pela rede. Neste modo, continuamos com as sensibilizações para que 

assim que possível eles possam dar continuidade a este processo. Porém, 

ressaltam-se algumas dificuldades de inserção destes, devido o nosso núcleo 

ser uma casa de Apoio, tendo uma rotatividade consideravelmente grande. 

 

Avanços: 

- Articulação com o Programa Educacional para Jovens e Adultos, SENAI e 

ACESSUAS a inclusão dos usuários assistidos pelo Programa Atitude; 

Desafios: 

- A baixa escolaridade dos usuários inseridos no Programa ainda é um sério 

entrave para a inserção dos mesmos em cursos de qualificação profissional; 

- Maior inserção de usuários na rede de educação como garantia de direitos. 

 

6.6. Assistência Social  

Diante do contexto de vulnerabilidade social em que historicamente os 

usuários de drogas se encontram, observamos que a grande maioria deles está 

com seus direitos violados de todas as formas, não conseguindo muitas vezes 

acessá-los. Entendendo o papel da assistência social, visamos não somente a 

expansão da garantia de direitos, mas também o resgate de aspectos 

fundamentais para uma vida digna em sociedade. Nesse ínterim, encaminhamos 

os usuários à rede socioassistencial do município de forma sistemática, 



realizando também diversas articulações/encaminhamentos a rede SUAS 

(CREAS, CRAS) e aos núcleos do Programa (CAA e CAI) não só do nosso 

município, mas também de outros, no intuito de prestar assistência de forma 

integrada a outras políticas setoriais. 

Observamos que alguns usuários nunca tiveram acesso à retirada de 

documentação e outros se desorganizaram devido ao uso abusivo de drogas. 

Nesse viés, viabilizamos que estes usuários, semanalmente, acessem o balcão 

de direitos para retirada de documentação, entendendo que essa é uma 

prerrogativa básica do direito a cidadania e um dos principais facilitadores para 

que eles tenham oportunidade de serem inseridos na rede socioassistencial, de 

saúde e demais redes intersetoriais. 

Salientamos que existem alguns entraves para a inserção destes, visto 

que a quantidade de usuários atendidos e encaminhados são maiores do que a 

quantidade de vagas oferecidas. Principalmente no que tange a retirada do 

registro geral, que são oferecidas apenas duas vagas semanais e a retirada da 

carteira de trabalho que estava em falta desde o mês anterior. 

Avanços:  

- Retirada de documentação dos usuários no Balcão de Direitos semanalmente; 

Desafios:  

- A fragilidade da Rede Municipal de Assistência Social que não dispõem do 

serviço de retirada de documentação gratuita, assim como não existem 

equipamentos voltados para a população de rua (abrigos, casa de acolhida, etc).  

- Falta de cursos profissionalizantes e a estagnação nos processos de inclusão 

sócio produtiva, principalmente no que diz respeito ao mercado formal de 

emprego; 

- Falta de materiais para o desenvolvimento de atividades e oficinas, o que 

dificulta a realização de atividades socioeducativas dentro do serviço. 

 

  



7.ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

 

7.1. Atendimento individual 

Os atendimentos, sejam ele individuais ou através de estratégias 

grupais, foram realizados no contexto dos usuários de SPA’s (Substancia 

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. 

Utilizou-se novas estratégias de aproximação com alguns usuários os 

quais apresentam resistência no tocante ao cuidado/adesão ao Programa, com 

o objetivo de efetivar novos acolhimentos. Também foi Intensificado a 

(re)construção dos PIA’s (Plano Individual de Atendimento) no território, tendo 

em vista ampliar os encaminhamentos e possibilitar a inserção dos usuários na 

rede municipal dos serviços. 

Foi realizado o acompanhamento de usuários para a retirada de suas 

documentações no Balcão de Direitos, no centro da cidade do Recife, tendo em 

vista garantir o direito destes usuários e o pleno exercício de sua cidadania. 

Sensibilizamos usuárias à participação da pesquisa da Fiocruz, a qual 

ofereceu realização de exames de DST/AIDS e tuberculose, realizada no Apoio 

Cabo. 

7.2. Abordagem nas ruas 

Este mês aconteceu, de acordo com a agenda da Secretaria, a Semana 

de Política sobre Drogas. Nesse sentido, foram realizadas ações de abordagem 

com o objetivo de dar visibilidade e apresentar a proposta do Programa e sua 

atuação no território. Realizamos, ainda, ações sistemáticas de abordagem de 

rua, tendo em vista a divulgação do Programa com indivíduos e grupos. 

Apresentamos a proposta do Programa e da nossa atuação no território. 



Destacamos esta ação como positiva uma vez que proporciona a 

divulgação do Programa, além de estabelecer vínculo com a população in loco 

e com sujeitos multiplicadores de informações. 

7.3. Mapeamento do território 

Tendo em vista a vulnerabilidade de uso de SPA’s no território, estamos 

efetivando o mapeamento no mesmo, dando continuidade ao que foi planejado 

há alguns meses, objetivando ampliar este mapeamento e a cobertura de áreas 

vulneráveis no município do Cabo de Santo Agostinho. Assim sendo a partir do 

reconhecimento dos territórios e dos seus pontos vulneráveis, continuamos o 

diálogo com a rede formal e informal, com a população local e seus 

multiplicadores.  

7.4. Articulação com a rede 

Para o mês de junho, foi planejada a ação de impacto integrada com 

serviços socioassistenciais e de saúde do município. Desse modo, iniciamos 

articulação com o PSF de Charnequinha com o objetivo do planejamento desta 

ação. Articulamos, ainda, com a Secretaria de Programas Sociais para a 

viabilização dos serviços concernentes as atenções básicas, e especiais de 

média e alta complexidades (CRAS, CREAS). Definiu-se a referida ação a 

realizar-se no dia 03 de julho; contudo, devido ao comunicado da Secretaria de 

Desenvolvimento Social, Criança e Juventude sobre Seminário de Prevenção 

em Politicas Políticas Públicas sobre Drogas previsto para esta mesma data, 

precisou-se repactuar a data da  ação de impacto, já acordada para o dia 24 de 

julho. 

Para além disso, realizamos articulações com a rede SUS/SUAS, 

estabelecendo diálogo com CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Posto de Saúde 

da Família (PSF), Centro de Testagem e Aconselhamento em DST e AIDS 

(CTA); bem como com atores sociais informais, a exemplo de Associação de 

moradores. 

 

7.5. Palestras/seminários 



Participamos do momento final das oficinas de psicologia, relacionado à 

preceptoria dos alunos da Faculdade Pernambucana de Saúde. Evento 

realizado pela referida faculdade e apoiado pela Secretaria de Desenvolvimento 

Social, Criança e Juventude. 

 Vale salientar que também foi realizada palestra com os ACS´s dos 

PSFs– Cabo de Santo Agostinho e com a Secretaria de Assistência Social e 

Associação de Moradores, objetivando a divulgação do Programa e o 

estreitamento de laços com os referidos equipamentos. 

7.6. Oficinas educativas 

Relacionado à Semana de Política sobre Drogas, realizamos oficinas de 

cunho socioeducativo no território do Cabo, em específico nas seguintes 

localidades: Praça da Estação – Centro do Cabo; Praça dos Eucaliptos – Ponte 

dos Carvalhos; Praias de Gaibu e de Enseada dos Corais; Praça do Skate – 

Nossa Senhora do Ó. 

As atividades oferecidas foram: percussão, break, jogos populares. As 

oficinas tiveram como facilitadores educadores e usuários do Programa. De 

maneira geral, foi fortalecido o protagonismo e o empoderamento dos usuários 

do serviço, tendo em vista que estas atividades proporcionam a inclusão e o 

exercício da cidadania. 

Continuamos as intervenções nos pontos estratégicos os quais 

encontramos usuários do Programa. No Bar Maresia, Bar dos Engenhos, Bar de 

Baixinho, Praça Marcos Freire e Parque dos Eucaliptos foram realizadas 

atividades, tendo em vista a divulgação do Programa com indivíduos e grupos 

que estavam fazendo uso de SPA’s. Proporcionamos a realização de rodas de 

diálogo, as quais tiveram como tema a redução de danos e uso de substâncias 

psicoativas, prevenção de DST/AIDS. Através de aparelhos de áudio, e de 

maneira lúdica  apresentou-se o Programa e nossa proposta de atuação 

enquanto serviço. 

Estas ações têm proporcionado um estreitamento de 

laços/fortalecimento de vínculos com os usuários, comerciantes locais e 

multiplicadores de informações. 



7.7 Ações Integradas de Impacto  

Foi realizado ação de impacto de maneira conjunta com as três equipes 

do Atitude nas Ruas do Cabo de Santo Agostinho. A ação esteve correlacionada 

a Semana de Política sobre Drogas e teve como principal objetivo proporcionar 

a divulgação e a apresentação do Programa Atitude. Assim, a ação aconteceu 

na Praça da Estação Central de Trem, localidade de abrangência de pessoas 

circulando e de “ponto de apoio” aos usuários acompanhados na rua, os quais 

utilizam esse espaço como ponto de trabalho (trabalham de flanelinha) e de uso 

nas redondezas da localidade 

De maneira geral, foi possível dar visibilidade ao Programa em áreas que 

as equipes apresentam dificuldades para acessar, assim como identificação de 

demandas de usuários e possíveis acompanhamentos. 

 

8. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

No mês de junho estivemos sem os profissionais de psicologia e 

necessitando que a equipe se unisse para atravessar a dificuldade existente. 

Porem, com o retorno de uma das supervisoras, afastada por motivos de saúde 

no mês anterior, juntamente com coordenação núcleo, técnica e consultoria,  foi 

possível a equipe se articular e executar a condução necessária para atender as 

demandas internas, para Rede SUS e SUAS, dos usuários.  

No referido mês tivemos a substituição de dois dos nossos vigias, o 

termino do aviso prévio de um dos educadores da noite e a transferência de uma 

das educadoras da tarde para o cargo de administrativo do equipamento Apoio 

Cabo.  

Nesse mesmo mês foram realizadas as reuniões técnicas, com a 

participação das coordenações de Núcleo, técnica e consultoria, onde pudemos 

alinhar os processos de trabalho, rever nossa pratica, discutir casos e tirar 

encaminhamentos necessários. Alem de encaminhamentos dos usuários para o 

balcão de Direitos, assembléias e presença da pesquisa da FIOCRUZ no 

espaço, o que a equipe avalia como muito positivo e tem se empenhado para 

ajudar o usuário a participar.  



Iniciamos o  mês trabalhando com equipe e usuários a contenção de 

despesas na unidade. O processo se deu com a equipe sendo implicada e 

implicando os usuários no cuidado com o espaço refletindo o que seria possível 

fazer para economizar, sem deixar faltar, e poder contemplar um espaço que 

garanta os cuidados primários como alimentação, higiene e descanso. As 

reuniões, assembléias e atividades na casa tem sido o local para as pactuações  

e construção coletivas de cuidados e acolhimento nesse momento de tensão 

mediante a crise.  

Mesmo assim junho trouxe junto com ele as festividades juninas e 

favoreceu momentos de descontração, criatividade, oficinas culturais de música, 

danças e culinária típica para os usuários, que apesar do momento de dificuldade 

vivida em todos os equipamentos, mediante a crise do País, com criatividade e 

pensamentos, conjunto com a executora, o Apoio Cabo pode vivenciar um São 

João tipicamente nordestino. Os profissionais desse equipamento estão de 

parabéns pela disponibilidade e organização que teve como resultado uma bela 

festa com muito prazer e alegria desfrutado pelos usuários e equipe.  

Desta forma podemos concluir que o mês de junho foi muito positivo na 

integração e execução da proposta de cuidado e acolhimento aos usuários que 

freqüentam o serviço. 

 

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

CAPACITAÇÕES). 

 

DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCA
L 

PARTICIPANT
ES 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENT
OS 

09/06 Colegiado  
SEPA
D 

Coor. Núcleo, 
técnica, 
supervisão e 
membros da 
secretaria  

Apresentaçã

o do PIA 

Construção de um 
modelo único para o 
programa atitude 

 

 

 

 



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

EQUIPE) 

 

DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCA
L 

PARTICIPANT
ES 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENT
OS 

10/06 
Reunião 
técnica 

Apoio Toda a equipe  

Discussão 

de caso 

para o 

aluguel 

social 

Planilha de 

horários  

Contenção 

de 

despesas 

Avaliado a 
necessidade do 
mesmo permanecer 
na casa. 

Implicar o usuário no 
cuidado com o 
espaço no momento 
de crise 

17/06 
Reunião 
técnica  

Apoio Toda a equipe 

Registro no 

livro de 

ocorrência  

Planejament

o de grupos 

Supervisão 
acompanhar os 
registro mais 
atentamente e 
equipe registra com 
mais atenção 
observando horários 
e datas. 

Equipe entregar 
planejamento de 
grupo ate o quinto dia 
do mês 

  

24/06 FERIADO     

30/06 
Reunião 
técnica  

Apoio  Toda a equipe 

Avaliação 

de como 

estava o 

processo de 

contenção 

de 

despesas 

junto aos 

usuários 

Discussão 

de caso  

Limitação 

do 

quantitativo 

de usuários 

na casa 

Equipe continuar 
com a construção 
com usuários. 

Atitude nas ruas 
articular com a Rede 
SUAS para garantir 
os direitos do usuário 
da discussão do 
caso. 

 

No momento só será 
assistido a 
quantidade de 
usuários que manda 
a TR. 



seguindo a 

TR 

 

 

 

C. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, EXECUTORAS 

E SECRETÁRIA) 

 

DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCA
L 

PARTICIPANT
ES 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENT
OS 

08/06 

 

15/06 

 

15/06 

 

 

 

18/06 

 

 

26/06 

Reunião  

 

Reunião  

Reunião  

 

 

 

 

 

 

Reunião 

IEDES 

 

IEDES 

 

IEDES 

 

 

 

 

IEDES 

Coord. Núcleo, 
técnica, 
representante 
do financeiro, 
Fábia Lopes  e 
Renata Almeida. 

Coordenação de 
Núcleo, técnica 
e Renata 
Almeida. 

Coordenação de 
Núcleo, técnica, 
Fábia Lopes e 
Almeida 

 

Coordenação de 
Núcleo, técnica 
e Fábia Lopes e 
Renata Almeida  

Ajustes 

financeiros 

mediante 

crise 

 

Planejament

o 

 

Organizaçã

o e 

construção 

de material 

que fale 

sobre o 

serviço 

 

Adequação 

dos 

processos 

de trabalho   

Seguir a TR no que 
diz respeito ao 
quantitativo de 
usuários no 
equipamento. 

Criar estratégias para 
economizar água e 
energia.  

Trabalhar com 
equipe e usuários o 
momento de crise. 

Construir material 
para capacitar os 
profissionais nível 
médio 

Trabalhar o 
acolhimento junto a 
equipe 

Reunião por 
categoria de 
profissionais 

9.DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERALDAS AÇÕES REALIZADAS NO 
CENTRO DE ACOLHIMENTO EAPOIO 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 0 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 4 

REUNIÃO INTERSETORIAL 1 

ESTUDO DE CASO 4 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 1 



CONSULTORIA 2 

REUNIÃO COM A EXECUTORA 3 

L 7 

9.1. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / 

PERNOITES: 

AÇÕES 
META 
MÍNIM
A 

METAS 
EXECUTADAS 

Acolhimento dia -(Total de atendimentos no 
mês) 

900 
atend. 
Mês  1091 

Acolhimento Noturno(Pernoites Mês) 

450 
atend. 
Mês 
(15 
por 
noite)  569 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO  2 1  

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 4 3 

TOTAL DE 

PESSOAS QUE 

PERNOITARAM 

TOTAL DE USUÁRIOS 

ATENDIDOS 

TOTAL DE NOVOS 
USUÁRIOS NO 
PROGRAMA  



 

 

 

 

10. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO E APOIO 
TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA 

Sex

o 

Usuários por Sexo e Faixa Etária 

0a1

1 

12ª1

7 

18a2

3 

24a

2 

30a4

0 

41a5

9 

60emdia

nte 

Nãoinform

ado 

Tot

al 

M  0 25 33 29 25 2 0 112 

F  0 11 4 9 2 0 0 26 

Tot

al 
0 0 36 37 38 27 2 0 140 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 

10 56 66 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

3 5 8 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

0 0 0 

 

(Atendimentos 

individuais) 

(Usuários que aderiram 
ao programa no mês 
corrente) 

569 1091 20 



 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

OrientaçãoSexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

130 11 0 141 

Identidade de Gênero 

Travesti Transexual Total 

0 0 0 

  

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

 Cor/Raça Total 

Preta Branca Parda Amarela Indígena Não 

informado 

141 

30 41 65 2 3 0 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

SituaçãoSocioeconômica Qtde 

Sem Renda 83 

¼ Salário Mínimo 8 

½ Salário Mínimo 7 

01SalárioMínimo 17 

02SaláriosMínimos 17 

03SaláriosMínimos 5 

Acimade03SaláriosMínimos 1 

Nãoinformado 3 

Total 141 

 

 

TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

Motivação Total 

Crack 108 

Álcool 25 

Maconha 7 

Cocaína 1 

Grupos Operativos Meta Mínima – 04 

Grupo Psicólogo  1 

Grupo de Serviço Social  4 

Grupo de Qualidade de Vida  2 

Total  7 

Atendimento Individual Meta Mínima – 50 

Atendimento Assistente Social  421 

Atendimento Psicólogo  41 

Atendimento Qualidade de Vida  265 

Total  727 

AÇÕES 
Meta 
Mínima 

Metas Executadas 

Oficinas 15  13 

Atendimento à Família 50  56 

Grupo Família 4  0 

Demanda de Atendimento TOTAL 

Atendimento de Triagem, Acolhimento de novos Usuários e 

Usuários Re-acolhidos 
20 

Atendimento Individual à Família 56 

Visita Domiciliar 0 

Assembléia  

Atendimento no Território (em conjunto com o ATITUDE nas 

Ruas) 
0 

Outros/Quais? 0 

TOTAL GERAL 0 



Outros 0 

Total Geral 141 

 

 

 

 

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

Tipo Total 

Espontânea 50 

ATITUDEnasRuas 0 

RedeSUAS 29 

RedeSUS 7 

Segurança Pública 0 

Conselho Tutelar 2 

MinistérioPúblico 1 

Mídia 0 

OutroUsuário 0 

OutraOrigem (Quais?) 0 

0800 (OUVIDORIA) 0 

Total Geral 89 

TABELA IX – ORIGEM DAS DEMANDAS DE ACORDO COM AS 
ÁREASINTEGRADAS DE SEGURANÇA - AIS 

Áreas Integradas de 

Segurança 

Quantidade 

AIS 01 8 

AIS 02 4 

AIS 03 5 

AIS 04 1 

AIS 05 2 

AIS 06 14 

AIS 07 0 

AIS 08 1 

                                AIS 09 0 

                     AIS 10 100 



                     AIS  11 0 

                     AIS  12 1 

                     AIS  13 3 

                     AIS  14 2 

              TOTAL GERAL 141 

 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 0 

AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO 0 

AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL 0 

AFASTAMENTO USO DE DROGAS 1 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 6 

OUTROS 0 

TOTAL 0 

 

  



TABELAXI – POTENCIAL DE RISCO 

 

EGRESSOS DO SISTEMA 

PRISIONAL 
TOTAL 

SIM 62 

NÃO 78 

NÃO INFORMADO 1 

TOTAL GERAL 141 

 

 

 

 

 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 70 

NÃO 71 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 141 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 56 

NÃO 85 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 141 



TABELAXII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 REDE SUAS QUANT. 

CRAS 7 

CREAS 0 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO DE RUA 

0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 14 

ALUGUEL SOCIAL 0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 0 

CENTRO POP 0 

CONSELHO TUTELAR 0 

CENTRO DA JUVENTUDE 0 

OUTROS? 0 

TOTAL                    21 

  

REDE SUS QUANT. 

NASF 0 

PSF/UBS 2 

CTA 6 

CAPS II 0 

CAPS III 0 

CAPS Adi 0 

CAPS AD 18 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 0 

POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 0 

HOSPITAL GERAL 0 

UPA 11 

OUTROS? 0 

TOTAL 37 

  

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 0 



DHPP 0 

JUDICIÁRIO 0 

MINISTÉRIO PÚBLICO 0 

AGÊNCIA DO TRABALHO 0 

GOVERNO PRESENTE 0 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 7 

INSS 0 

ONG 0 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 0 

OUTROS 0 

TOTAL 7 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS 

INCLUSÕES 
QUANT. 
TOTAL 

EDUCAÇÃO FORMAL 0 0 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 0 0 

TRABALHO INFORMAL 0 0 

TRABALHO FORMAL 0 0 

OUTROS 0 0 

TOTAL 0 0 

 

 

 

5. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS 

 

AÇÕES 
META 
MÍNIMA 

METAS EXECUTADAS 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 203  

ABORDAGENNAS RUAS (PESSOAS) 600 2116 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 13  

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15  24 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 9  00 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 9  02 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.CONSIDERAÇÃOESFINAIS 

 

  O mês Junho  iniciou sob muita tensão, diante da crise que se vive no 

momento e a falta dos dois técnicos de referencias em psicologia, o que gerou 

uma sobrecarga para a equipe diante do quantitativo de demandas dos usuários, 

foi possível se construir  uma festa de São João com a participação dos usuários, 

AÇÕES 
METAS EXTRAS 

EXECUTADAS 

BUSCA ATIVA 05 

VISITA DOMICILIAR 49 

ABORDAGEM DE RUA 32 

REUNIÕES 04 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 19 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 04 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 13 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 11 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 80 

OUTRAS AÇÕES 06 

AÇÕES INTEGRADAS E DE 
IMPACTO REALIZADAS 

00 

TOTAL 223 



onde puderam mostrar seus talentos através da musica, dança e teatro, 

construindo com material reciclado um teatro de fantoches. 

  As reuniões internas e externas aconteceram de forma sistemáticas com 

participação das coordenações e consultoria o que possibilitou um olhar 

ampliado nas discussões de casos  e assuntos pertinentes para esse momento.  

  O mês de junho trouxe a mudança de alguns profissionais da equipe, o 

que é visto pela gestão como muito positivo, novos olhares para o alinhamento 

do processo de trabalho e aperfeiçoamento na forma humanizada de acolher e 

cuidar como esta pautada nas diretrizes do programa. 

  Apesar das dificuldades vividas no mês de junho, podemos avaliar como 

positivo seu fechamento, certos de que o resultado se deu mediante o trabalho 

de equipe, que o equipamento de Apoio e Acolhimento Cabo, vem executando 

como o propósito de  cuidado aos usuários que freqüentam o espaço.  

 

  

 
 

 

12. ANEXOS 

 

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

ITEM Nº 

DA 

CI 

DATA DESTINATÁRIO                                          

ASSUNTO 

SITUAÇÃO 

     12 CI38 08/06/15 

         Fábia 

Lopes        

coord.Geral do   

IEDES 

 Diária de 

serviços 

prestados  

OK 

 CI39 09/06/15 

         Fábia 

Lopes coord. 

Geral do IEDS 

Pagamento de 

água 
OK 



 CI40 10/06/15 
Dep. Pessoal Recarga de 

cartão VEM 
OK 

 CI41 10/06/15 
Dep. Pessoal Recarga de 

cartão VEM 
OK 

 CI42 10/06/15 
Dep. Pessoal Informe de 

demissão  
OK 

 CI43 10/06/15 
Walesca Silva Pagamento de 

Gás 
OK 

 CI44 10/06/15 
Walesca Silva Pagamento de 

Gás 
OK 

 CI45 11/06/15 

Angélica coord. 

De núcleo 

Lista de usuários 

para participar 

do seminário 

OK 

 CI46 15/06/15 
Dep. Pessoal Informe do 

cartão VEM 
OK 

 CI47 15/06/15 

Patrícia Pedido de 

material para 

TQV 

OK 

 CI48 16/06/15 

Dep. Pessoal Solicitação de 

recarga do 

cartão VEM 

OK 

 CI49 16/06/15 
Dep. Pessoal Retorno de 

recarga  
OK 

  

 

 

 

12.2.  REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
 

   DIA DE SÃO JOÃO ACENDENDO A 

FOGUEIRA 



 

 

 SÃO JOÃO NO PLANTÃO NOTURNO 

   
APRESENTAÇÃO DE MARIONTES 

 

   GRUPO BOA NOITE 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO 
INTENSIVO 

 

 

 

 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO – NÚCLEO: 
CABO
 

JUNHO/2015 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

 

Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

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

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

prática profissional, qualificando o serviço ofertado. 

 



 

 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

 

Endereço: Quadra 38, nº 23, Enseada dos Corais, Cabo de 

Santo Agostinho/PE. Telefones de contato: 98923 9621 

 

E-mail da instituição: intensivocabo@gmail.com 

 

Executora: Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES 

 

 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Jacqueline Oliveira dos Santos 
  

SUPERVISÃO 
Alana Cristina de Almeida Lima Estanislau 

 

  

TÉCNICO EM PSICOLOGIA 
Marina Maria Silva Felix 

 

  

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Patrícia Oliveira Portugal 
  

TÉCNICO EM SERVIÇO 

Juliana Ávila Prado 

SOCIAL  

TÉCNICO EM SERVIÇO 

Nathália Maria Moura Vieira de Souza 

SOCIAL  

TÉCNICO EM QUALIDADE DE Maria do Livramento da Silva Irma 



VIDA  

CUIDADORES Kátia Rosangela Carnaúba de Souza 
  

CUIDADORES 
Cristiane Maria da Silva 

 

  

 1 



RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

 

 

 
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 ADMINISTRATIVO 

Jailson da Silva Filho 
    

     

 AUXILIAR DE COZINHA Cicleide Maria de Santana 
     

 
AUXILIAR DE COZINHA 

Maria Ercília da Silva 
    

     

 
AUXILIAR DE COZINHA 

Patrícia Juliana da Silva 
    

     

 SERVIÇOS GERAIS Edvaldo Francisco de Oliveira 
     

 
MOTORISTA 

Eduardo José Almeida Correia 
    

     

 
MOTORISTA 

Glaydson Lima Aragão 
    

     

 MOTORISTA Kleiton Teles Gomes da Silva 
     

 
MOTORISTA 

Valdeci José da Silva 
    

     

 
VIGIA 

Antônio Teotónio de Oliveira 
    

     

 VIGIA Marcos Kennedy Nascimento 



     

 
VIGIA 

Roberto Borges de Araújo 
    

     

 
VIGIA 

Valdemir Aureliano da Silva 
    

     

   

 4. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL  

    

 FUNÇÃO  NOME 

    

 PSICOLOGA  Juliana de Arruda Falcão 

    

 MOTORISTA  Jandilson Florentino de Souza 
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5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

       

Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar 

Café da Café da Café da Café da Café da Café da Café da 

manhã manhã manhã manhã manhã manhã manhã 

Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Livre Livre 

Marina Nathália Livramento Marina Nathália   

       

    Reunião de   

Grupo Grupo Oficina Grupo Bem Supervisão Percussão Visita 

Antenados Informa+Ação Movimente- Estar   

família 

Nathália Marina se 
 

Oficina 
 

   

  AlessandraLivramento Movimente-   

    se   

    Alessandra   

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

Livre Livre Livre Livre Livre Livre Livre 

     Grupo  

 Oficina   Assembléia Família Percussão 

 Trocando   (Quinzenal)   

Oficina Idéias 

Reunião Grupo Eco 

Grupo   

Movimente- Educador Trabalho   

se 
 

Técnica 
Idéias 

em Foco 
  

 

Juliana 

Visita família Livre Alessandra 
  

Patrícia 

Reunião de 

  

      



 Supervisão      

       

   Encontro Oficina do   

LIVRE LIVRE LIVRE 

de Quinta Cuidar 

LIVRE LIVRE 

Educador Cuidador      

       

 

 

 

 

Grupo: Bom Dia 

 

Facilitador/a: Nathália Moura, Marina Félix e Maria do Livramento 

 

Objetivo geral: Com o objetivo de proporcionar aos usuários um momento de interação, no 

qual iniciamos as atividades do dia. Vislumbrando a necessidade de iniciar a dinâmica de 

atividades da unidade, despertar a rotina e trabalhar, em tempo breve, algumas temáticas 
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emergentes do cotidiano (seja de forma leve, lúdica ou reflexiva), o momento do bom dia se 

faz importante para tal fim. 

 

 

Data: 01/06/15 

 

Atividade realizada: Leitura do texto “Acredite que você pode” e organização da Comissão 

de limpeza. 

 

Objetivo: Rever a importância da permanência de um ambiente limpo. Posteriormente com o 

texto, refletir sobre as potencialidades de cada um. 

 

Ferramentas metodológicas: Listagem das atividades, texto Mensagem “Acredite que você 

 

pode”. 

 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado visto que houve uma reflexão ampliada 

sobre a temática. 

 

 

Data: 02/06/2015 

 

Atividade Realizada: Leitura da mensagem “Fábula da Boa Convivência”, sendo esta 

sugerida pelo usuário Hecton. 

 

Objetivo: Despertar o cuidado com o espaço/unidade. 

 

Ferramentas metodológicas: Leitura de uma mensagem 

 

Avaliação: A atividade ocorreu como planejada, com a participação de todos os usuários que 

estavam no equipamento. 



 

 

Data: 04/06/15 

 

Atividade realizada: Leitura do texto: “10 lições para a vida” 

 

Objetivo: Refletir as dicas e sugestões de como viver bem que o texto propõe. 

 

Ferramentas metodológicas: Texto “10 lições para a vida” e roda de conversa. 

 

Avaliação: Os usuários participaram ativamente refletiram sobre as possibilidades que o 

texto destaca. 

 

 

Data: 05/06/15 

 

Atividade realizada: Leitura do Texto ‘A arte de ser Feliz’ de Cecília Meirelles. 

 

4 



RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

 

 

 

Objetivo: Refletir sobre os pequenos momentos que despertam felicidade e alegria. 

 

Ferramentas metodológicas: Roda de diálogo. 

 

Avaliação: Os usuários compreenderam que a felicidade pode estar no que há de mais 

simples, alguns falaram sobre o nascer do sol, ir à praia, um abraço, etc. 

 

 

Data: 08/06/2015 

 

Atividade realizada: Leitura do texto “Se a vida pede mudanças, encare sem medo” 

 

Objetivo: Repensar os modos de agir, as dificuldades, bem como, rever as mudanças 

necessárias da vida. 

 

Ferramentas metodológicas: Texto didático: “Se a vida pede mudanças, encare sem medo” 

 

Avaliação: Os usuários, em sua maioria, participaram da roda de conversa e falaram sobre a 

importância de saber encarar as mudanças que ocorrem no decorrer da vida. 

 

 

Data: 09/06/2015 

 

Atividade realizada: Apresentado o vídeo da música “Mais uma vez” interpretada por Renato 

 

Russo. 

 

Objetivo: Refletir sobre as oportunidades que surgem. 

 

Ferramentas metodológicas: Exibição de vídeo-clipe e roda de diálogo. 

 



Avaliação: O objetivo foi alcançado, os usuários refletiram sobre as oportunidades, suas 

escolhas e as conseqüências destas. 

 

 

Data: 11/06/15 

 

Atividade realizada: Vídeo Curta-metragem da Índia chamado “Ter atitude”. O vídeo, tem 2 

minutos, fala sobre motivação e a importância de ter atitude. 

 

Objetivo: Discutir sobre a importância de ter iniciativa/atitude na vida. 

 

Ferramentas metodológicas: Vídeo Ter atitude/Motivação e debate. 

 

Avaliação: Todos participaram e se envolveram com o vídeo. 
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Data: 12/06/2015 

 

Atividade realizada: Apresentação do vídeo-clipe da música Epitáfio, interpretada por Titãs. A 

música foi sugestão do usuário Marcelino. 

 

Objetivo: Refletir sobre a importância da vida e as prioridades de cada um. 

 

Ferramentas metodológicas: Exibição de vídeo-clipe e roda de diálogo. 

 

Avaliação: Os participantes compreenderam o objetivo da atividade, fizeram reflexões sobre 

trechos da música, destacando “Queria ter aceitado as pessoas como elas são Cada um sabe 

a alegria e a dor que traz no coração”. 

 

 

Data: 15/06/2015 

 

Atividade realizada: Realizada uma roda de conversa sobre alguns pontos do acordo de 

convivência, dando ênfase as saídas terapêuticas, retorno e planejamento junto com a técnica 

que acompanha. Isto porque a equipe percebeu a movimentação de alguns usuários 

solicitarem saídas quando a Técnica de Referência não se encontrava na unidade. 

 

Objetivo: Dialogar e refletir sobre os planejamentos de saídas e os retornos. 

 

Ferramentas Metodológicas: Roda de dialogo. 

 

Avaliação: Os usuários compreenderam a importância do planejamento prévio junto a Técnica 

que o acompanha e que as saídas só serão avaliadas pelas demais Técnicas quando for 

urgente. 

 

 

Data: 16/06/2015 



 

Atividade: O usuário Luiz Carlos Lima fez a leitura de um texto sem titulo, que abordava sobre 

a temática sabedoria. 

 

Objetivo: Sensibilizar os participantes a pensar com sabedoria no momento de decisão. 

 

Ferramentas metodológicas: Leitura de texto e roda de diálogo. 

 

Avaliação: Os participantes refletiram a mensagem, pontuando sobre as conseqüências 

negativas de algumas escolhas. 
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Data: 18/06/2015 

 

Atividade realizada: Vídeo curta-metragem: “Propaganda a alma do negócio”, que retrata 

brevemente a história de um cego em situação de rua que recebeu um suporte ideológico de 

um estranho e foi beneficiado demasiadamente. 

 

Objetivo: despertar o quanto podemos ajudar o próximo sem receber nada em troca. 

 

Ferramentas metodológicas: Vídeo curta-metragem: “Propaganda a alma do negócio” 

 

Avaliação: Os usuários, em sua maioria, participaram e dialogaram quanto ao vídeo 

 

apresentado. 

 

 

Data: 19/06/2015 

 

Atividade realizada: Reflexão a partir da música “Pescador de Ilusão”. 

 

Objetivo: Refletir sobre a importância dos sonhos/ objetivos e de não desistir deles. 

 

Ferramentas metodológicas: Foi passado um vídeo clipe da música, distribuído a letra para 

os participantes e após um debate breve sobre o que eles/elas identificaram na música. 

 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado, os usuários falaram sobre auto-estima e de 

se permanecer focado em seus objetivos para que venham a se concretizar. 

 

 

Data: 22/06/15 

 



Atividade realizada: Vídeo “Carroça vazia” que relatava a mensagem sobre as pessoas que 

são barulhentas, bem como uma carroça vazia na estrada que a distância faz tamanho barulho. 

 

Objetivo: refletir sobre a falta de paciência e compreensão e destacar que muitas vezes somos 

“explosíveis” sem necessidade. 

 

Ferramentas metodológicas: Vídeo “Carroça Vazia”. 

 

Avaliação: Os usuários falaram sobre situações em que lhe faltaram paciência e compreensão, 

como a mensagem do vídeo sugere. 

 

 

Data: 25/06/15 

 

Atividade realizada: Comissão de limpeza da casa e avaliação da festa junina. 
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Objetivo: discutir a importância em manter o espaço limpo com a continuidade das divisões 

de tarefas sugeridas pela comissão. E avaliar as festas juninas que ocorreram na unidade nos 

dias anteriores. 

 

Ferramentas metodológicas: Quadro de atividades. 

 

Avaliação: Os usuários deram um retorno muito positivo sobre a festa junina e posteriormente 

ao grupo foram executar as atividades de limpeza do espaço que se propuseram. 

 

 

Data: 26/06/15 

 

Atividade realizada: Leitura do texto “Bom dia” 

 

Objetivo: refletir sobre a importância de iniciar o dia com novas perspectivas e otimismo. Além 

disso, a ocasião foi pertinente para relembrar algumas regras que estão no esquecimento. 

 

Ferramentas metodológicas: Texto “Bom dia” e acordo de convivência. 

 

Avaliação: Os usuários participaram e tiveram a oportunidade de falar sobre a importância de 

acreditar neles mesmo. 

 

 

Data: 29/06/15 

 

Atividade realizada: Leitura e reflexões do texto “Organizem-se”. 

 

Objetivo: Refletir sobre o texto “Organize-se” que propõe dicas diárias que devemos ter para 

manter a organização, seja do espaço ou de nós mesmos, visto que é discutido que a 

organização acontece de dentro pra fora. 

 



Ferramentas metodológicas: Texto “Organize-se” e roda de diálogo. 

 

Avaliação: Os usuários falaram sobre suas desorganizações e como podem melhorar nesse 

 

aspecto. 

 

 

Data: 30/06/2015 

 

Atividade realizada: Apresentação de um vídeo sobre a Fábula “A galinha e a águia”. 

 

Objetivo: Conscientizar que todos podem conquistar o que almeja. 

 

Ferramentas metodológicas: Exibição do vídeo e roda de diálogo. 
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Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado, os usuários elogiaram a fábula e em seus 

discursos pontuaram sobre estar acomodados a determinadas situações do cotidiano fazendo 

um paralelo a galinha e que para tornarem-se águias depende de suas atitudes. 

 

 

 

 

Grupo: Antenados 

 

Facilitador/a: Nathália Moura 

 

Objetivo geral: Fomentar a reflexão acerca dos direitos e deveres civis, políticos e sociais 

estabelecidos na constituição, e por estes serem constantemente violados. 

 

 

Data: 02/06/2015 

 

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

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

os participantes se dividiram em dois grupos e cada um pode analisar uma reportagem sobre 

violação dos direitos humanos. Para finalizar ocorreu um debate. 

 

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

 

Ferramentas metodológicas: Exibição de vídeo, Análise de reportagens e Roda de diálogo. 

 

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

fizeram um paralelo entre o vídeo, às reportagens analisadas e o cotidiano. 

 

 



Data: 08/06/2015 

 

Atividade realizada: Elaboração de cartazes para participação na Caminhada “Cabo unido 

pela Paz”. Apresentação do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade 

Racial 2014, divulgado em maio pela Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da 

República, onde o município do Cabo amargou o pior índice. 

 

Objetivo: Incentivar os usuários do Programa para participar da caminhada. 

 

Ferramentas metodológicas: Confecção de Cartazes e roda de diálogo. Utilizamos cartolina, 

lápis de cor, hidrocor, cola, tesoura e tinta. 

 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado e alguns usuários do Programa participaram 

da Caminhada que ocorreu à tarde. 

 

9 



RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

 

 

 

 

 

Data: 15/06/2015 

 

Atividade realizada: Distribuímos tarjetas com pontos do acordo de convivência referentes 

aos direitos e deveres, em seguida solicitamos que cada participante identificasse o que era 

direito e dever. 

 

Objetivo: Conscientizar, criticamente, sobre direitos e deveres no Centro de Acolhimento 

Intensivo Cabo. 

 

Ferramentas metodológicas: Roda de diálogo, lápis e papel A4. 

 

Avaliação: Houve participação de todos os usuários que estavam no equipamento, sendo a 

atividade avaliada como positiva por ter proporcionado esclarecimentos com relação a dúvidas 

sobre direitos e deveres referentes ao acordo. 

 

 

Grupo: Informação 

 

Facilitador/a: Marina Félix 

 

Objetivo geral: Promover informações, sistematizar conhecimentos e construir novas formas 

de ser e estar no mundo. O grupo se organiza em torno do tema da informação, conhecimento 

e aprendizado, buscando dialogar o que se aprende com a informação e colocando em prática 

com a ação cotidiana. Além disso, o grupo se propõe a trazer informações que possam 

abranger o conhecimento sobre o álcool e outras drogas, redução de danos, prevenção e 

recaídas, bem como ilustrar temas distintos, mas que possam de alguma forma agregar 

conhecimento. 

 



 

Data: 01/06/2015 

 

Atividade realizada: Realizado um vídeo debate de uma reportagem que relatava a dinâmica 

da vida de um usuário de crack em situação de rua, sobretudo as situações de recaídas. 

 

Objetivo: Refletir sobre como lidar com as recaídas e como tentar evitá-las. 

 

Ferramentas metodológicas: Vídeo “Anjos e Demônios” e debate. 

 

Avaliação: Os usuários discutiram amplamente sobre a temática “recaída”. 
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Data: 09/06/2015 

 

Atividade realizada: debate do vídeo: “Redução de Danos – Um outro olhar”, que relata o que 

é redução de danos ilustrando experiências de redução de danos do Bom Pastor, que exercem 

a função de redutores de danos no presídio. 

 

Objetivo: discutir e compreender a política de Redução de Danos. 

 

Ferramentas metodológicas: Vídeo: Redução de Danos – Um outro olhar e debate. 

 

Avaliação: os usuários, em sua maioria, participaram e compreenderam a proposta do vídeo. 

 

 

Data: 16/06/2015 

 

Atividade realizada: apresentação em Power Point sobre os “Mitos e Verdades do Crack”. 

 

Objetivo: desmistificar algumas concepções sobre o crack e abranger o atendimento acerca 

da substância. 

 

Ferramentas metodológicas: Apresentação em Power Point. 

 

Avaliação: Os usuários participaram ativamente e tiraram dúvidas sobre a temática abordada. 

 

 

Data: 30/06/2015 

 

Atividade realizada: Apresentação de slides via “Data Show” sobre “Prevenção de 

 

Recaídas”. 

 



Objetivo: Discutir e esclarecer como lidar com as recaídas, bem como refletir sobre as 

estratégias que podem ser tomadas como forma preventiva diante de situações de risco. 

 

Ferramentas metodológicas: Data show (projetor multimídia). 

 

Avaliação: Os usuários puderam discutir a temática trabalhada participando ativamente, bem 

como buscando tirar as dúvidas referentes à apresentação. 

 

 

Grupo: Bem Estar 

 

Facilitador/a: Maria do Livramento 

 

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

necessidade dos usuários. 
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Data: 04/06/2015 

 

Atividade realizada: Atividade realizada trouxe a temática da hipertensão com a explanação 

do assunto, discussão e a construção de cartazes pelos usuários. 

 

Objetivo: Esclarecer do que se trata essa doença, assim como, prevenção, tratamento e 

possíveis complicações. 

 

Ferramentas metodológicas: Debate e construção de cartazes com imagens ilustrativas, 

construídos pelos usuários. 

 

Avaliação: O grupo atingiu os objetivos esperados, em que foram esclarecidas todas as 

dúvidas referentes aos temas abordados. No final, o usuário Lindenberg fez uma reflexão juntos 

com os demais usuários sobre o tema. 

 

 



Data: 11/06/15 

 

Atividade realizada: O grupo foi realizado com a temática da HIV, que foi realizada uma roda 

de diálogo com os usuários e apresentação de álbum seriado com imagens ilustrativas. 

 

Objetivo: Esclarecer os usuários sobre assuntos relacionados à HIV, esclarecer dúvidas e 

desmitificar conceitos equivocados. 

 

Ferramentas metodológicas: utilizado um álbum seriado de maneira ilustrativa e informativa 

com a junção de roda de diálogos. 

 

Avaliação: o grupo atingiu os objetivos esperados, onde foram esclarecidas todas as dúvidas 

referentes aos temas abordados. 

 

 

Data: 18/06/2015 

 

Objetivo: Esclarecer os usuários sobre assuntos relacionados à Cefaléia, uma vez que grande 

número de usuários vem apresentado essa patologia. 

 

Atividade realizada: realizada roda de conversa sobre a temática, em que os usuários 

puderam se colocar e trazer dúvidas. 

 

Ferramentas metodológicas: Os usuários mostraram-se bastante interessados, pois a 

maioria sente os sintomas dessa doença. 

 

Avaliação: A atividade proposta atingiu objetivo esperado por que os usuários ficaram bem 

interessados no assunto e interagiram de forma participativa. 
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Grupo: Eco Idéias 

 

Facilitador/a: Juliana Ávila 

 

Objetivo geral: Investir na transformação do pensamento e mudança de atitude, visando uma 

qualidade de vida que se relaciona com a preservação da natureza, no qual se identifique como 

parte integrante do meio ambiente. 

 

 

Data: 04/06/2015 

 

Atividade realizada: Foram trabalhados textos que identificam na comunidade, município ou 

região áreas que contribuem para a proteção ambiental, podendo ser uma praça, zoológico, 

parque municipal, estadual ou nacional, reserva, entre outros. Logo depois os participantes 

socializaram suas pesquisas. 

 

Dividido em dois momentos, um inicial introduzindo o assunto, a partir do texto fornecido aos 

participantes e orientações iniciais para socializarem a pesquisa. Confeccionando assim um 

“diário de campo” onde serão registradas as informações da pesquisa. 

 

Objetivo: Pesquisar áreas de proteção ambiental, dialogando e refletindo sobre suas 

semelhanças e diferenças e o beneficio percebido pelos participantes. 

 

Avaliação: Os participantes apresentaram resultados da sua pesquisa, observando que foi 

feito de diversas formas, como: fotos, desenhos, mapas, depoimentos, relatos, entre outras. 

Socializando entre si suas descobertas. 

 

 

Data: 11/06/2015 

 



Atividade realizada: realizada uma amostra de vídeo “história das coisas”, de Annie Leonard, 

estimulando nos participantes um debate e a critica sobre a problemática da geração do lixo. 

 

Objetivo: refletir e discutir sobre o modo como se dá apropriação da natureza produzindo a 

insustentabilidade do planeta. Observando o processo de extração e escassez de recursos 

naturais e os impactos gerados pelo acumulo de lixo no meio ambiente. 

 

Avaliação: Os participantes refletiram e discutiram sobre o funcionamento do capitalismo e 

consumismo, repensando sobre a forma como vemos os produtos que consumimos em nossas 

vidas. 
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Data: 18/06/2015 

 

Atividade realizada: O grupo foi trabalhado sobre a temática do lixo e os impactos causados 

ao meio ambiente e suas conseqüências. Distribuindo texto e revistas que aborde o assunto. 

Despertando e refletindo sobre o desafio enfrentado atualmente sobre o descarte do lixo. 

 

Objetivo: Conhecer os modelos de vida, individual e coletivo, a partir da temática do lixo, 

ampliando a reflexão sobre o descarte do lixo e as conseqüências geradas ao meio ambiente 

e a saúde das pessoas. 

 

Ferramentas metodológicas: A metodologia utilizada será distribuída textos, revistas e gibi 

que tratem sobre o problema do lixo. 

 

Avaliação: Na execução do grupo foi percebida nos participantes, a reflexão e critica a respeito 

da geração e descarte do lixo e suas conseqüências identificadas na poluição do ar, do solo, 

da água. 

 

Data: 25/06/2015 

 

Atividade realizada: O grupo foi trabalhado a temática sobre o descarte do lixo fazendo como 

que reflitam sobre a ótica da reciclagem e da coleta seletiva. Distribuído gibi ilustrativo que 

aborde o assunto. 

 

Objetivo: Despertar a reflexão e critica sobre os modelos de descarte do lixo. Exemplificando 

a proposta dos 5R´s (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar). 

 

Ferramentas metodológicas: A metodologia utilizada foi a distribuição de Gibi “Lixo, Quem 

se lixa?” o bê-á-bá da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fala sobre o problema do 

lixo. Formulado a partir de textos oficiais da Conferência das Nações Unidas para o 



desenvolvimento sustentável, e menciona mais de vinte vezes o tema dos resíduos sólidos, o 

que demonstra a sua importância no contexto mundial da sustentabilidade. 

 

Avaliação: Os participantes refletiram e fizeram critica sobre o descarte do lixo, no qual 

discutiram sobre a proposta dos 5R´s (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar). Alguns 

participantes sinalizaram o desejo de fazer a separação do lixo. 
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Grupo: Família 

 

Facilitadora: Marina Félix, Nathália Mora e Juliana Ávila 

 

Objetivo geral: Discutir junto aos usuários e seus familiares temáticas voltadas à família. 

 

 

Data: 06/06/2015 

 

Atividade realizada: Realizamos a técnica da teia, onde foi possível um debate sobre a 

importância da rede e como todos (as) dependem um do outro, cooperam entre si para 

fortalecimento dos vínculos familiares. 

 

Objetivo: Debater a importância da união da família no processo de cuidado. 

 

Ferramentas metodológicas: Técnica da Teia e roda de diálogo. Utilizamos um novelo de 

 

lã. 

 

Avaliação: A atividade ocorreu como planejada, sendo esta avaliada positivamente diante das 

reflexões realizadas pelos usuários e seus familiares. Foi possível cada participante avaliar 

suas atitudes para que aja uma união familiar. 

 

 

Data: 13/06/2015 

 

Atividade realizada: Foi aplicada a técnica experiência da vida, recordando momentos 

vivenciados juntos com sua família. Recordando brincadeiras vivenciadas, amigos, sonhos 

desejados, etc. Refletindo sobre o vinculo estabelecido anteriormente até os dias atuais. 

 



Objetivo: Proporcionar o conhecimento recíproco da infância até os momentos atuais de cada 

integrante. Despertando criticas ao cuidado que estabeleço com os familiares. 

 

Ferramentas metodológicas: Distribuem-se perguntas aleatórias a cada integrante que a 

leram em voz alta para os demais, respondendo-a em seguida. Utilizamos folha de papel A4, 

caneta, lápis hidrocor e durex. 

 

Avaliação: Foi percebida nos participantes a relação que estão estabelecendo com o familiar. 

Alguns identificaram positivos e outros informaram que precisam melhorar a forma de tratar o 

parente. Refletiram que precisam tratar com mais respeito à família para que se aproxime mais 

dos participantes. 
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Data: 26/06/2015 

 

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

importância de cumprirem os dias e horários de visitas, bem como articular com os Técnicos 

de Referência de cada usuário alguma eventualidade quanto a essa questão. Destacamos o 

quanto é importante para os usuários receberem visitas dos seus familiares, mas essas visitas 

precisam ser agendadas caso o familiar não possa cumprir o horário estabelecido. 

 

Objetivo: refletir a importância de também os familiares seguirem os acordos previamente 

estabelecidos com a equipe. 

 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa. 

 

Avaliação: Objetivo alcançado, visto que os familiares puderam tirar dúvidas sobre os dias e 

horários de visitas. 

 

 

 

 

Oficina: Trocando Idéias 

 

Facilitador/a: Cleópatra e Andrea 

 

Objetivo geral: Realizar atividades voltadas à geração de renda, cultura, celebrações de 

 

datas comemorativas. 

 

 

Data: 02/06/15 

 



Atividade realizada: Roda de conversas com usuários sobre o tema abordado, separando 

grupos em que cada grupo irá confeccionar jogos e brincadeiras desta festa para serem 

vivenciadas por todos os participantes. 

 

Objetivo: Compreender a história da festa junina,bem como seu valor folclórico brasileiro, 

destacando seus aspectos sociais e religiosos. 

 

Ferramentas metodológicas: cartolina cola, tesoura, tintas, revistas, cartolina, guache, latas 

recicláveis, emborrachados e caixas de papelão. 

 

Avaliação: A avaliação foi positiva com a participação dos usuários. Foi possível proporcionar 

a reflexão sobre a importância do trabalho em grupo e a união do mesmo. 
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Data: 09/06/15 

 

Atividade realizada: Decoração Junina 

 

Objetivo: Enriquecer o conhecimento dos usuários sobre a temática das festividades juninas. 

 

Ferramentas metodológicas: Construção da decoração da unidade, tais como bandeirolas, 

balões, tranças de palha de coco e arcos, com materiais recicláveis. 

 

Avaliação: houve a mobilização de todos os usuários para construção das decorações e 

montagem das mesmas, assim como busca pelos materiais (palhas e madeiras). 

 

 

Data: 16/06/15 

 

Atividade realizada: Exibição de Filme “Na quebrada”. 

 

Objetivo: Exibir um filme que traz a realidade de vários usuários, mostrando a realidade das 

comunidades, os sonhos, os medos e as dificuldades enfrentadas que surgem no decorrer da 

vida. 

 

Ferramentas metodológicas: TV, pen drive e debate. 

 

Avaliação: A atividade proposta levou os usuários à reflexão de que a realidade de cada um 

pode ser transformada. 

 

 

Data: 30/06/15 

 

Atividade realizada: Separar os grupos de acordo com os jogos confeccionados pelos 

usuários e iniciar as brincadeiras com brindes. 



 

Objetivo: Vivenciar jogos e brincadeiras juninas confeccionados pelos usuários. 

 

Ferramentas metodológicas: jogos confeccionados pelos usuários e brindes. 

 

Avaliação: A avaliação foi positiva com a participação dos usuários. 

 

 

 

Oficina: Encontro de Quinta 

Facilitador/a: Sônia e Ana Paula 

 

Objetivo geral: Promover um encontro semanal para discutir sobre as mais diversas 

temáticas polêmicas do cotidiano. 
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Data: 04/06/15 

 

Atividade realizada: Papel e caneta para cada integrante, onde o educador pede para cada 

usuário escrever cinco sonhos pessoais de cada um, lembrando que esses sonhos serão sua 

bagagem de uma viagem muito especial. Ao terminarem de escrever, pedir para que eles 

deixem para trás dois sonhos, perguntar aos integrantes quais foram os sonhos que deixaram 

para traz. Pedir novamente que eles abandonem mais dois sonhos e no final pedir para eles 

dizerem qual sonho que eles não abandonaram. 

 

Objetivo: Refletir sobre os sonhos e prioridades na vida. 

 

Ferramentas metodológicas: Dinâmica de grupo 

 

Avaliação: Os participantes tiveram boa adesão a proposta lançada, interagindo e opinando. 

 

 

Data: 16/06/15 

 

Atividade realizada: Em círculo sentado distribuir para cada integrante uma folha com um 

relógio grande impresso para organizarem seu tempo do dia-a-dia, registrando o que fazem. 

Após o preenchimento do relógio o educador solicita que alguns comentem como está seu 

tempo para: a família, os estudos, a TV, brincadeiras, alimentação, trabalho, saúde, lazer, 

amigos, esportes, atividades domesticas e fumodrómo. 

 

Objetivo: Refletir como organizar o tempo no dia-a-dia. 

 

Ferramentas metodológicas: Roda de diálogo, lápis e papel 

 

Avaliação: Os usuários refletiram sobre programação e planejamento do tempo. 

 

 



Data: 23/06/15 

 

Atividade realizada: Festa de São João. 

 

Objetivo: Descontração, integração na noite festiva de São João. 

 

Ferramentas metodológicas: realizadas brincadeiras típicas do período junino com a 

distribuição de brindes. 

 

Avaliação: Todos os usuários participaram ativamente da festa e contribuíram para que o 

momento ocorresse da melhor forma possível. 
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Oficina: Cuidar 

 

Facilitador/a: Kátia e Cristiane 

 

Objetivo geral: Incentivar o cuidado pessoal e coletivo a fim de prevenir problemas físicos e 

mentais relacionado à saúde. 

 

 

Data: 01/06/15 

 

Atividade realizada: Foi realizada uma roda de conversa abordando sobre o tema 

queimaduras. Após a leitura do texto, aconteceu um debate onde os usuários relataram casos 

já ocorridos, relacionados a queimaduras. 

 

Objetivo: Estimular o cuidado e orientar de como agir diante de queimaduras. 

 

Ferramentas metodológicas: Roda de diálogo, debate, fotos e texto. 

 

Avaliação: Foi possível interagir com o grupo ampliando os conhecimentos e esclarecer 

 

duvidas. 

 

 

Data: 08/06/15 

 

Atividade realizada: Vídeo esclarecedor sobre os riscos e cuidados com fogos no período 

 

junino. 

 

Objetivo: Orientar os usuários em relação aos riscos e cuidados voltados aos fogos de 

artifícios, dando continuidade a temática já abordada. 



 

Ferramentas metodológicas: TV, pen drive 

 

Avaliação: Os usuários foram adquirindo o conhecimento sobre os riscos dos fogos de 

 

artifícios. 

 

 

Data: 15/06/15 

 

Atividade realizada: Realizado um encontro em que foi abordado fatos relacionados às 

queimaduras domésticas. Na ocasião dois usuários relatarão acidentes com queimaduras 

ocorridos com eles. 

 

Objetivo: Prevenir e reduzir os danos causados pelas queimaduras domésticas. 

 

Ferramentas  metodológicas:  TV,  DVD  e  imagens  de  acidentes  relacionados  as 

 

queimaduras domésticas. 
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Avaliação: Foi possível esclarecer dúvidas na perspectiva de reduzir os danos que venham 

afetar a saúde. 

 

 

Data: 26/07/2015 

 

Atividade realizada: A cuidadora devera ter escrito previamente nas folhas de papel os 

seguintes temas a serem trabalhados na dinâmica: * rosto (incluindo cabelo, olhos, nariz, boca 

e orelhas); * todo o corpo (incluindo axila e pés). * órgãos genitais masculinos; órgãos genitais 

femininos. Os participantes deverão ser divididos em quatro grupos, entregando a cada um 

deles o material em um dos temas descritos. Comunicar aos grupos que a partir de agora eles 

se tornarão profissionais de publicidade, devendo ter por objetivo fazer uma propaganda para 

promover a boa aparência, higiene e saúde através de cartazes confeccionados com o material 

disponível. Após confecção, os usuários apresentaram seus trabalhos aos demais 

participantes, na tentativa de convencê-los da importância da manutenção da saúde através 

dos hábitos de higiene. 

 

Objetivo: Refletir sobre a importância da higiene corporal como fonte de promoção da saúde. 

 

Ferramentas metodológicas: Cartolinas ou papeis oficio, canetas ou lápis para colorir, 

revistas e jornais velhos, cola, tesouras, sabonetes, desodorantes, perfumes, hidratantes e 

outros itens de higiene corporal. 

 

Avaliação: Os usuários refletiram a importância de apresentarmos uma boa aparência, higiene 

adequada, higiene na vivencia da sexualidade e quais as mudanças de hábitos de higiene 

deveremos ter do corpo na adolescência. 

 

 

Grupos realizados Quantitativo mensal 

  



Bom Dia 17 

  

Antenados 03 

  

Informação 04 

  

Bem Estar 03 

  

Eco Idéias 04 

  

Família 03 

  

Total de grupos 34 
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Oficinas realizadas Quantitativo mensal 

  

Trocando Idéias 04 – 08hs 

  

Movimente-se 13 – 26hs 

  

Encontro de Quinta 04 – 08hs 

  

Oficina do Cuidar 04 – 12hs 

  

Total de oficinas 25 – 54hs 

  

 

 

 

 

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

 

ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

6.1. Família 

 

 

As ações realizadas às famílias dos usuários foram a partir de atendimentos individuais, 

tanto por telefone quanto presencialmente, no equipamento. 

 



O acompanhamento às famílias dos usuários foi possível de forma presencial, telefone e a 

partir de grupos família e atendimentos individuais. Nas ocasiões citadas, as famílias 

participaram ativamente tirando dúvidas sobre o andamento do processo de cuidado do seu 

parente. Enquanto equipe, tivemos a oportunidade de orientá-las quanto à importância de se 

tornarem presentes participando dos eventos do Intensivo Cabo e visitando seus parentes 

conforme o que for acordado com o técnico de referência que o acompanha. 

 

Alguns encaminhamentos foram realizados aos familiares para a rede SUS e SUAS, 

fornecendo informações sobre o cuidado e buscando garantir o direito de todos assistidos pelo 

programa. 

 

 

6.2. Saúde 

 

 

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

atendimentos de Qualidade de Vida referentes a aferição de pressão, temperatura, glicose, 
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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, 

dentista, neurologista, cardiologista, endocrinologista e psiquiatra da rede SUS do município 

do Cabo. 

 

Os atendimentos de urgência e emergência foram encaminhados ao Serviço de Pronto 

Atendimento de Gaibu, Hospital Mendo Sampaio, Hospital Dom Helder e UPA. 

 

Para o CAPS ad, a equipe encaminhou novos usuários inseridos na unidade, assim 

como, para atendimento com Psiquiatra ambulatorial. Destacamos que as articulações 

realizadas com a equipe do Manoel Gomes e Mendo Sampaio são bastante positivas. No 

referido mês foi realizada articulação com Coordenação do Hospital Mendo Sampaio para 

marcações das diversas especialidades: vascular, neurologista, cardiologista, ortopedista, 

cirurgião, urologista, otorrino, exame de endoscopia e ultrassonografia. 

 

Os encaminhamentos ao CTA Herbert de Souza permanece em menor número devido 

a pesquisa da FioCruz que está realizando os exames sorológicos. 

 

Em articulação com o SAE foi realizada marcação de consulta para usuários soro 

positivos. 

 

A TQV realizou grupos voltados para a temática da saúde, bem como as cuidadoras 

realizaram oficinas com o mesmo viés temático. 

 

Continuando na aplicação de técnicas e de métodos de redução de danos para que os 

usuários possam ter um convívio menos prejudicial com uso da droga, isto sucede através de 

ponderações no momento de escuta individual e/ou em grupo. 

 



 

6.3. Inserção sócio produtiva 

 

 

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

consolidar experiências, a fim de possibilitar a inserção produtiva formal. Outros estão com 

perícia marcada pela Previdência Social com o intuito de garantir seus direitos quanto a dar 

entrada no auxílio doença pela impossibilidade de se reinserir no mercado de 
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trabalho no momento atual. Para isso, estão sendo orientados pela equipe quanto às 

exigências do órgão referido. 

 

De uma maneira geral, os usuários estão envolvidos com a busca por uma ocupação 

remunerada. Nesta busca pela inserção no mercado de trabalho os usuários procuram se 

cadastrar nas agências de trabalho dos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão e 

Recife, além de distribuir currículos nestas mesmas regiões. Como resultado das distribuições 

dos currículos, confeccionados na unidade pela equipe técnica, alguns usuários já possuem 

entrevista de emprego agendada. 

 

A equipe vem trabalhando na ótica de inserir usuário e família na qualificação 

profissional, realizando o cadastramento no ACESSUAS com a finalidade de capacitá-lo e 

posteriormente inserir no mercado de trabalho. 

 

 

6.4. Cultura, esporte e lazer 

 

 

As atividades voltadas para cultura, no referido mês, foram vivenciadas na unidade com 

atemática dos festejos juninos, com a culminância da festa de São João. 

 

Quanto a esporte e lazer, as atividades são realizadas na unidade e na praia, através 

de oficinas ou momentos recreativos planejados e proporcionados pela equipe, junto aos 

usuários. 

 

 

 

 

6.5. Educação 

 



 

A equipe vem dando continuidade as ações que estimulem nos usuários o seguimento 

da escolaridade. Motivando a inserção dos mesmos nas escolas Municipais e Estaduais 

ofertadas pelo Município do Cabo de Santo Agostinho. Algumas ações são desenvolvidas com 

o objetivo de articular, com os referidos equipamentos sociais, estratégias que facilitem a 

inserção dos usuários assistidos pelo Programa. 
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6.6. Assistência Social 

 

 

O trabalho junto aos usuários no prisma de estimular e promover a autonomia tem sido 

uma ação continua. Orientamos a retirada de documentos, legitimando ainda mais a parceria 

com o balcão de direitos, onde a equipe agenda as vagas, podendo ir acompanhando o usuário 

ou apenas com encaminhamento desta. Inclusive, realizando encaminhamentos ao Expresso 

Cidadão porque reúne órgãos públicos das esferas federal, estadual e municipal, além de 

empresas privadas. Com a finalidade de simplificar a vida do usuário, disponibilizando diversos 

serviços reunidos num só local com qualidade, rapidez e eficiência. Os encaminhamentos 

realizados foram para a unidade de Afogados e Cordeiro. 

 

Vem se realizando articulações com o CREAS de forma continua, no qual os 

encaminhamentos voltados ao usuário e suas famílias têm como objetivo ofertar a atenção 

especializada, com o foco ao acesso da família aos direitos socioassistenciais, por meio da 

potencializarão de recursos e da necessidade de proteção. 

 

Com relação os encaminhamentos realizados com o CRAS foram com o intuito de 

cadastrar o usuário e sua família no CADÚNICO requerendo a inserção no auxilio moradia e 

bolsa família para minimizar a vulnerabilidade e o risco social. Foram discutidos casos com a 

equipe do CRAS para que possam vir acompanhar a família que reside próximo ao território de 

atuação do serviço. 

 

 

6.7. Avanços e desafios 

 

 

Os avanços percebidos junto ao usuário foi o fortalecimento de ações que promova sua 

autonomia, incentivando retirar as documentações, legitimando ainda mais a parceria com o 



balcão de direitos, onde a equipe agenda as vagas, podendo ir acompanhando o usuário ou 

apenas com encaminhamento da equipe técnica. 

 

Estimulou-se nos usuários a procura de trabalho formal e informal para que possa 

atender aos objetivos elencado no PIA. 

 

A equipe continua estimulando a participação da família, no grupo família, através de 

ligações e visita domiciliar, além de escuta no momento em que se encontra no equipamento. 
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Co-responsabilizando a família de sua importância no momento de cuidado e continuidade do 

 

PIA do usuário. 

 

 

 

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 

 

 

 

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

CAPACITAÇÕES). 

 

 

 

 

DATA 

  

ATIVIDADE 

  

LOCAL 

  

PARTICIPANTES 

   PAUTA DA   

ENCAMINHAMENTOS 

 

          

REUNIÃO 
   

                        

                          

    Reunião  

Intensivo 

 

Alana, Leilane, 

  

PIA 

    Unificação  do PIA 

04/06 
  

Núcleo 
   



    

do Núcleo Cabo; 
  

   

Cabo 
 

Natália 
       

    

Supervisões 
                

                        

                        

                   Atividades:     

                   Quadrilha  junina, 

                   gincana,     

                   apresentação de 

                   fantoche     



                   Som e  músicas 

                   juninas;      

                   Transporte   dos 

                   usuários com a 

              

Festa São 

  utilização dos carros 

    

Reunião 
          

do 
 

Apoio e 
            

João do 

   

18/06 

  Núcleo  Intensivo  Alana, Natália,     Intensivo;     

  Supervisões  Cabo  Viviane e Camila   Núcleo     Todos irão  almoçar 

    e equipe         Cabo     na unidade do 

                   Intensivo com o 

                   cardápio de feijoada, 

                   arroz, farofa e 

                   salada.      

                   Apoio levará mesas 

                   cadeiras para suprir 

                   a demanda com a 

                   quantidade   de 

                   usuários;     

                   Equipe do Apoio 
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também irá 
acompanhando os 
usuários no evento. 

 

 

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

 

 

 DAT
A 

  

ATIVIDADE 

   

LOCAL 

  

PARTICIPANTES 

  PAUTA DA   ENCAMINHAMENTO
S 

 

          

REUNIÃO 
   

                      

                        

               Informes;     Reuniões  de 

               Folgas/Feriados  colegiado  da 

               Cozinha;    semana  foram 

               Aluguel Social;  canceladas;    

               Pautas para   Julieta,   da 

              capacitação;  secretaria irá enviar 

               Saúde;    o formulário  de 

           

Jacqueline 

 
 Folha de ponto; 

 qualificação    

             

profissional para os 
            

 Estudo de caso: 

 

           

Oliveira, Alana 

  

             

técnicos preencher 
            

João Paulo, 

 

           

Estanislau, 

  

             

e enviar de volta; 

  

            

Marcelino, 

   

           

Marina Felix, 

    

             

 Unidade recebeu a 
            

Jorge Fernando, 
 

           

Juliana Ávila, 
  

            

Aldemir, Luiz 
 

visita de dois            

Patrícia 
  

            

Carlos Lima, 
 

policiais para saber              



           Portugal, Maria  

Jorge e Monize; 
 

noticiais dos dois            

do Livramento, 
  

                

usuários 
 

que            

Juliana Falcão, 
      

    

Reunião 
  

Intensivo 
      

invadiram 
 

a 

03/06 
    

Andrea 
      

 

Técnica 
  

Cabo 
      

unidade. 
 

Foi        

Barbosa, 
      

                

fornecido a unidade            

Valdeci José, 
     

                

o novo número da            

Carolina Barros, 
     

                

viatura de Enseada            

Angélica 
     

                

dos Corais para            

Brandão, 
     

                

casos 
  

de            

Edvaldo José, 
       

                

emergência; 
   

           

Jandilson 
        

                

 CI foi enviada ao            

Sousa, Cristiane 
     

                

IEDES sobre a            

Maria 
     

                

fossa que está                   

                  transbordando;   

                   No feriado municipal 

                  de 13/06  as 

                  técnicas Marina 

                  Félix e Juliana Ávila 

                  estarão de plantão 

                  manhã e tarde, 
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respectivamente. 

Na ausência do 

técnico   de 

referência,  em 

motivo de folga, o 

outro  técnico do 

horário ficará como 

referência;   

 Feriado de Corpus 

Christi   será 

remanejado para o 

dia 24/06.   

 Supervisão  fará 

levantamento de 

diárias de viagens 

para ser envida a 

coordenação de 

núcleo;    

 Pendências  dos 

crachás deverão ser 

entregues  com 

máxima brevidade; 
 

 Necessidades 
pessoais, o carro só 

 

poderá sair com a 

deliberação  da 

coordenação de 



núcleo;    

 Coordenação de 

núcleo irá levar ao 

IEDES a solicitação 

do carro levar a 

equipe na entrada 

de Enseadas  dos 

Corais;    

 Feira chegou à 

unidade e dispensa 

está abastecida;  

 A  profissional 

Patrícia (auxiliar de 

cozinha) permanece 

de licença médica. 

Coordenação de 

núcleo já informada 

sobre   a 
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necessidade da 
contratação de uma 
profissional. 

 

 Apoio Cabo avaliou 
dois casos para 
inserção no Aluguel 
Social: José Tiago e 
Genésio; 

 

 O usuário Leandro 
Lennon será 
afastado da 
modalidade do 
Aluguel Social e 
encaminhado ao 
CREAS e CAPS AD. 

 

 O usuário Ramon 
abandonou a casa 
do Aluguel Social foi 
morar em Caruaru 
na casa da família 
extensa. O botijão 
de gás foi furtado 
por um ex-usuário 
da unidade 
(Everton) que 
arrombou o cadeado 
da casa. Comunicar 
ao Apoio a saída de 
Ramon e o furto de 
Everton. 

 

 Discutir o caso do 
usuário Jorge 
Fernando com o 
Caps AD. Convidar 
o usuário para 
passar o final de 
semana no 
Intensivo. 

 



 Agendar assembleia 
do Aluguel Social; 

 

 João Paulo foi 
encaminhado para 
Hospital da Mirueira 
e recebeu alta. A 
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      TQV irá ao Hospital 

      para discutir o caso. 

       Marcelino  foi 

      orientado pela TQV 

      para realizar exame 

      HGT e aplicação de 

      insulina. Mesmo já 

      consegue realizar o 

      exame sozinho;   

       Discutir PIA com o 

      usuário Aldemir e 

      auxiliá-lo na busca 

      da casa.     

       Eduardo  foi ao 

      Patronato  para 

      regularizar situação 

      judicial.  Aguarda 

      decisão   do 

      magistrado;   

       Temáticas  para 

      capacitação: rede 

      de assistência 

      social,  Família, 

      Noções  básicas 

      para  os cuidados 

      com    a 

      saúde/primeiros   

      socorros,    



      acolhimento.   

   Jacqueline  Informes;  Em  reunião 

   Oliveira, Alana  Transporte; colegiada   foi 

   Estanislau,  Cozinha; apresentado   

   Marina Felix,  Aluguel Social; instrumental do PIA. 

   Juliana Ávila,  Torneio de Próxima  reunião 

   Patrícia futebol;  acontecerá no dia 

 

Reunião Intensivo 

Portugal, Maria  Estudo de caso: 07/07/2015  será 

10/06 

do Livramento, 
João Paulo; 

apresentado o PIA 

Técnica Cabo Juliana Falcão, unificado 

 

do 
Jorge, Monize, 

 

  

   

Sônia Programa Atitude e    

Lindenberg, 
   

Souza,Cleopatra na mesma data será    

Wellington; 
   

Dominique, discutida a temática      

   Edvaldo José,   Atitude nas Ruas.  

   Cicleide Maria,    Foi  realizada 

   Ana Paula,   reunião entre  as 

   Jandilson Sousa   coordenações das 
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unidades e  Iedes 

para discutir 

planilha  

orçamentária. 

Várias rubricas 
 

foram estouradas e 
o Iedes entrará em 

 

contato com a 

secretaria  para 

remanejar rubrica. 

 Supérfluos  serão 

retirados    do 

cardápio.    O 

cardápio    foi 

reorganizado e será 

enviado    a 

coordenação   de 

núcleo ter ciência e 

aprovação. Cozinha 

fará  preparo das 

refeições     

exatamente com a 

quantidade   de 

usuários que estão 

na unidade.    

 Juliana, técnica do 

Aluguel Social, irá 



assumir a função de 

técnica social do 

Apoio Cabo.    

 Aluguel   Social: 

Jaidete    foi 

encaminhada para 

inserção no  Bolsa 

Família, o usuário 

Jorge permanece 

freqüentando   o 

Capas AD,  José 

Bruno, João Paulo e 

Fábio   estão 

trabalhando.    

 O carro da unidade 

permanece dado 

suporte aos 

trabalhadores na 

 30 



RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

 

 

 

saída e chegada, 
durante o plantão 
noturno. 

 

 Caso: Lindemberg – 
usuário iria assinar 
declaração sobre 
ameaça. Discutir o 
caso com o Apoio 
sobre os 
encaminhamentos. 

 

Wellington - Discutir o 
caso com o Caps 
AD, reavaliação 
psiquiátrica 

 

João Paulo 
(Jonathan) – Visita 
domiciliar 

 

Monize – trabalhar 
conclusão de PIA, 
encaminhar para 
auxílio moradia Jorge 
– trabalhar conclusão 
de PIA, encaminhar 
para auxílio moradia 

 

 Festa de São João 
 

– Plantão Noturno 
do dia 23/06 trazer 
proposta para 
realização da Festa 
de São João. 

 

Festa do núcleo será 
realizada no 
Intensivo Cabo, no 
dia 23/06 no turno 



da manhã. 
Coordenações irão 
dialogar sobre 
alimentação e 
supervisões sobre a 
programação da 
festa; 

 

 Será realizado 
torneio de futebol 
com os usuários do 
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      Intensivo e  Apoio 

      Cabo. A atividade 

      acontecerá na praia. 

      As  unidades  do 

      Apoio e Intensivo 

      disponibilizarão  

      lanches.    

       Realizar escuta a 

      Aziel   para 

      sensibilização sobre 

      acordo    de 

      convivência;   

       Realizar escuta a 

      Monize e planejar 

      conclusão de PIA;  

       Realizar    

      planejamento   

     Estudos de  financeiro  com 

 

Reunião 

 Alana Caso: Aziel,  Clebson;    

 

Intensivo 

Estanislau, 

Monize, Clebson, 

 Encaminhar Paulo 

16/06 de Juliana Ávila, para retirada 
 

de 
Cabo Paulo Roberto 

  

 

Supervisão Cleopatra 
 

carteira de trabalho;   

 Assembleia 

 

   

Dominique 
 


    

   

 Acessuas 

     

     

 Última assembleia       

      transcorreu sem 

      intercorrências;   



       Tirar cópia  da 

      documentação dos 

      usuários  para 

      inscrição nos cursos 

      profissionalizantes 

      que   serão 

      disponibilizados pelo 

      Acessuas.    
        

     Discussão da  Realizar discussão 

    temática  com a equipe, com 

   

Jacqueline 

afastamento.  dinâmica   e 

   

 Relação da construção 
 

de  

Reunião Intensivo Oliveira, Alana 
 

17/06 equipe 

 

casos. 

    

Consultoria Cabo Estanislau,      

   Carolina Barros.  Reorganização  Trabalhar com a 

    do  quadro de equipe e usuários a 

    pessoal  nova organização 

      do programa.   
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     Informes;  Apresentação de 

     Saúde; Jailson,  auxiliar 

     Festa São João; administrativo  

     Saídas  Como medida de 

    Terapêuticas redução e custos, 

     Afastamentos; as   lâmpadas 

     Ata reunião deverão   se 

     apagadas,   

     ventiladores  

     desligados e ar 

     condicionado  

     desligado, ao sair 

   Jacqueline  das  salas. O 

   Oliveira, Alana  cardápio terá novo 

   Estanislau,  ajuste. O consumo 

   Marina Felix,  de água mineral 

   Juliana Ávila,  será reduzido com o 

   Patrícia  conserto dos filtros. 

   Portugal, Maria  Coordenação  

   do Livramento,  solicitou  material 

   Juliana Falcão,  didático ao IEDES. 

 

Reunião Intensivo 

Sônia Souza,   Realizar  grupo 

17/06 Angélica 
 

sobre 
  

atual 

Técnica Cabo 
   

 

Brandão, 
 

conjuntura 
  

      

   Andrea  econômica.   

   Barbosa, Maria   Coordenação irá 

   Ercília, Cristiane  solicitar    



   Maria, Valdeci  manutenção do 

   José, Jandilson  molden de internet. 

   Sousa, Carolina   Os  serviços do 

   Barros, Nathália  Programa Atitude 

   Moura, Jailson  estão passando por 

   da Silva  auditoria da ARPE. 

     Estão   sendo 

     reunidas    

     documentações de 

     agosto a dezembro 

     de 2014 para a 

     realização  do 

     relatório.    

      Toda solicitação de 

     materiais   de 

     higiene,  limpeza, 

     alimentação,  

     medicação será 
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enviada  para   a 

coordenação de 

núcleo  compilar 

com os  outros 

serviços.   

 Capacitações  

proposta  pelo 

IEDES:    

Acolhimento – 22/07 
 

(Intensivo) – Horário 
da reunião 

 

05/08 
(SEST/SENAT) – 8h 

 

– Núcleo 

 30/06 – Reunião 

entre    as 

coordenações de 

equipamento  e 

núcleo    para 

construção  do 

material do universo 

das drogas.   

 Festa São João 

será  realizada no 

dia   23/06, 

juntamente  com 

Apoio durante o dia. 



À noite, o plantão 

noturno irá realizar 

atividades  e os 

festejos da unidade. 

 Saúde: aguardando 

retorno da rede de 

odontologia para 

marcação.  

 Afastamento: 

reflexões sobre 

afastamentos, 

divisão em quatro 

grupos  para 

construção de 

casos. Enviar por e- 

mail para Carolina 

até 25/06.  

1- Transgressão: 

   34 



RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

 

 

      Patrícia,  Andrea, 

      Livramento,   

      Jandilson    

      2- Solicitação:  

      Juliana   Ávila, 

      Valdeci,  Marina, 

      Jailson     

      3- Conclusão do 

      PIA:  Cristiane, 

      Angelica, Nathália, 

      Alana     

      4- Avaliação   

      Técnica:  Sônia, 

      Jacqueline, Juliana 

      Falcão     

       Ata da reunião: A 

      supervisão fará a 

      ata digitada e o 

      auxiliar     

      administrativo  irá 

      transcrever para o 

      livro de ata.    

       Saídas     

      Terapêuticas: refletir 

      com grupo dos 

      usuários sobre as 

      saídas    e 

      planejamentos.  



      Juliana e Patrícia 

      farão o grupo.   
         

       Realizar  contato 

      com a família de 

    

 Estudo de 

Cleiton André para 

    

articular saída; 
  

    

casos: Cleiton 

  

    

 Discutir acordo de    

Marina, 

André, Jorge 

 

Reunião 
 

Gomes, 
 Convivência com o 

 

Intensivo Nathália, 
 

usuário 
  

Jorge 

19/06 de Aldemir, Aluísio, 
  

Cabo Livramento e Gomes; 
    

 

Supervisão Wilams 
     

  

Alana 

 

 Fazer  busca com    

 Grupos; 
 

     

Aldemir da casa; 

 

    

 Acessuas 
 

    

 Discutir o caso de     

 Aluguel Social; 
    

Aluísio com o Apoio       

      Recife e em reunião 

      técnica;     
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      Wilams saíra no  

     próximo final de  

     semana para casa  

     da família;    

      Fazer  ata  para  

     participação  nos  

     grupos;     

      Tirar  cópia da  

     documentação dos  

     usuários   para  

     inscrição nos cursos  

     profissionalizantes  

     que   serão  

     disponibilizados   

     pelo Acessuas.   

           

         

      Fazer relatório de  

     Monize   e  

     encaminhar  ao  

    

 Estudo de 

Fórum de Paulista e  

    Lar Maná;    

 Reunião 

Intensivo Juliana, 

casos: Monize,  Conclusão de PIA  

30/06 de Jorge, Marcia de Jorge Alberto; 

 

Cabo Cleopatra, Alana 
 

 

Supervisão Tarsiana,  Encaminhar Marcia 

 

    

    Thiago Luis Tarciana   ao  

     Intensivo Mulher;  



      Encaminhar Thiago  

     Luis ao  Intensivo  

     Masculino Recife  
           

c.          R 

 

EUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, EXECUTORAS E 

 

SECRETÁRIA) 

 

 

 DAT   ATIVIDAD   

LOCAL 

  PARTICIPANTE   PAUTA DA   ENCAMINHAMENTO  

 

A 
  

E 
    

S 
  

REUNIÃO 
   

S 
 

              

                   

    

Colegiado 

    Jacqueline, 
Apresentação 

  Redução   de 

        

Renata, Fábia, 

 

gasto (Alimentação, 07/06    IEDES   Financeira  

    executora     Aiala, Karine,     material de limpeza, 

          Moises,     gás de cozinha, água 
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   Angélica e  mineral entre outros) 

   Amália       
        

 

Colegiado 
 Coordenações   Conclusão do 

  

de núcleo e Pia instrumental 
 

pela 
09/06 da CEPAD 

 

técnicas, Rafael, 
 

supervisão técnica.  

secretária 
  

  

Hamilton e Malu 
      

         

        

   
Coordenações 

Planejamento  Momento de 
   

estratégico formação coletiva 

15/06 Colegiado IEDES de núcleo e  com  a temática 

 executora  técnicas e  

acolhimento. 

  

   

Renata. 
   

         

        

   Renata, Karine, Construção do  Conclusão  

18/06 Colegiado IEDES Angélica, Ana relatório de deste no dia 19/06. 

 executora  Campelo e gestão      

   Amália       
        

 Reunião  

Jacqueline, Cardápio 

 A nutricionista 

 

com a Unidade enviar o cardápio 

25/06 Arícia e especial 

nutricionist Cabo para Hipertenso  e  

Livramento 
 

 

a 
  

Diabético. 
  

      

        

    Redução de  Reunião com 

    custo os motoristas  

   

Jacqueline, Motorista 
 Preparar uma 

    



 

Colegiado 

 

Fábia, angélica, 
elação de ferista. 

 

    

        

29/06 de IEDES Priscila, Aiala, Férias      

 Gestão  Karine, Renata       

   e Amália. Aluguel Social      
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8. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE 

ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

 

a.DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 

 

 

 ATIVIDADE   QUANTIDADE  
      

 PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES   

0 

 

 

INTERNAS 
   

     

 REUNIÃO ADMINISTRATIVA   09  

      

 REUNIÃO INTERSETORIAL   02  

      

 ESTUDO DE CASO   25  

      

 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS   

02 

 

 

EXTERNOS 
   

     

 CONSULTORIA   02  

      

 REUNIÃO NA EXECUTORA   04  

      

 TOTAL   44  

      

 

 

 

 

 



 

AÇÕES 

 

META MÍNIMA 

  METAS  

    

EXECUTADAS 
 

       

 COLEGIADO  2     
        

 REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE  4  4  
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TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS JUNHO DE 2015 

 

 

         AÇÕES        META MÍNIMA  METAS EXECUTADAS     

                                         

        

ACOLHIMENTO 

 30 Adultos e/ou 20     

41 

        

          

adolescente 
            

                                    

                POR SEXO E FAIXA ETÁRIA            
                                         

 SEXO   

12 A17 

  

18 A 23 

  

24 A 29 

  

30 A 40 

  

41 A 59 

 60 EM   

N.I. 

 
TOTAL 

  
                       

               
DIANT

E 

         

                                      

                                      

 M   0   2     14     16    4  0     0   36    

                                         

 F  
0 

 
1 

    
1 

   
3 

 
0 

 
0 

   
0 

  
5 

   

                         

                                  

                               

 TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS                   

                                      

                PESSOA COM DEFICIÊNCIA                
                                         

   FEMININO      MASCULINO       TOTAL       

                                     

       0           0         0         

                                      



                                      

                GESTANTE E NUTRIZ                
                                         

   GESTANTE        NUTRIZ          TOTAL       

                                     

       0           0         0         

                             

 TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO            

                                     

                                     

       

ORIENTAÇÃO SEXUAL 

      

TOTAL 

 IDENTIDADE DE  

TOTAL 

  

              

GÊNERO 

   

                                 

                           

 

Heterossexu
al  Homossexual   

Bissexua
l     Não   

41 

 

Traves
ti   Transexual  

0 

   

 

38 

     

02 

  

01 

   Informad
o 

   

0 

  

0 
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TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 

 

 

       GRUPOS ÉTNICOS    TOTAL  

                 

 PRETA   BRANCA  PARDA  AMARELA INDÍGENA   

12  6  22  0  1   41  

                

             

 TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA         

              

     SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA   TOTAL     
                 

      SEM RENDA    30     

                 

     ¼ SALÁRIO MÍNIMO    1     

              

     ½ SALÁRIO MÍNIMO    2     

                 

     1 SALÁRIO MÍNIMO    3     

              

     2 SALÁRIO MÍNIMO    1     

                 

     3 SALÁRIO MÍNIMO    0     

              

     ACIMA DE 3 SALÁRIO MÍNIMO   0     

                 

     NÃO INFORMADO    4     

                

       TOTAL    41     



                

                 

            

 TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA         

      MOTIVAÇÃO    TOTAL     
                 

     
CRACK 

      37     
                

                 

     ÁLCOOL       4     

                 

     
MACONHA 

      0     
                

                 

     
COCAÍNA 

      0     
                

                 

     SOLVENTE    0     

                 

     TOTAL GERAL    41     
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TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

 

 

 

  EGRESSOS DO SISTEMA  

TOTAL 

 

  

PRISIONAL 
  

     

 SIM  21  

      

 NÃO  19  

      

 NÃO INFORMADO  01  

      

 TOTAL GERAL  41  

      

      

  AMEAÇA DE MORTE  TOTAL  
      

  SIM 31  
      

  NÃO 10  
      

  NÃO INFORMADO 0  
      

  TOTAL GERAL 41  
      

 

 

 

TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

 MOTIVOS   QUANTITATIVO  



      

 AFASTAMENTO POR   

3 

 

 

AGRESSÃO FÍSICA 
   

     

      

 DESLIGAMENTO POR  

1 

 

 

SOLICITAÇÃO 
  

    

 DESLIGAMENTO POR  

5 

 

 

ABANDONO 
  

    

 RELAÇÃO SEXUAL   0  

      

 USO DE DROGAS   1  

      

 CONCLUSÃO DO PIA   0  

      

 OUTROS   1  

      

 TOTAL   11  
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TABELA IX- ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 
  

GRUPO PSICÓLOGO 13 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 14 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 9 

TOTAL 36 
  

 

 

 

 ATENDIMENTO INDIVIDUAL  META MÍNIMA - 50  

      

 ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 264  

 ATENDIMENTO PSICÓLOGO  197  

 ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 169  

 TOTAL  630  

      

 AÇÕES Meta Mínima  Metas Executadas  

      

 OFICINAS 50  
52h 

 
     

 ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 
53 

 
    

 GRUPO FAMÍLIA 4 
6 

 
    



      

 AÇÕES   TOTAL  
      

 
ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 

169  

    

      

 
VISITA DOMICILIAR 

 01  
     

      

 ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO  
18 

 

 

DE NOVOS USUÁRIOS 

   

     

 
SAÍDA TERAPÊUTICA 

 158  
     

      

 
ASSEMBLÉIA 

 02  
     

      

 
OUTROS/QUAL? 

 00  
     

      

 
TOTAL GERAL 

 348  
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TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

REDE SUAS QUANT. 
  

CRAS 07 
  

CREAS 02 
  

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO (TRANSFERÊNCIA) 00 
  

ALUGUEL SOCIAL 00 
  

CONSELHO TUTELAR 00 
  

OUTROS? 00 
  

TOTAL 09 
  

 

 

 

 

 

REDE SUS QUANT. 
  

NASF 00 
  

PSF/UBS 04 
  

CTA 05 
  

CAPS II 00 



  

CAPS III 00 
  

CAPS Adi 00 
  

CAPS AD 14 
  

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 00 
  

POLICLÍNICA 05 
  

HOSPITAL GERAL 05 
  

UPA 02 
  

OUTROS? 07 
  

TOTAL 42 
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 DEMAIS POLÍTICASSETORIAIS   QUANT.   

          

 
DELEGACIA 

   00   

        

          

 
DHPP 

   00   

        

          

 
JUDICIÁRIO 

   03   

        

          

 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

   00   

        

          

 
GOVERNO PRESENTE 

   00   

        

          

 RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO    04   
          

 
INSS 

   00   

        

          

 
AGÊNCIA DO TRABALHO 

   03   

        

          

 COMUNIDADE TERAPÊUTICA    00   
          

 
ONG 

   00   

        

          

 
OUTROS? 

   00   

        

          

 TOTAL:    10   

          

         

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 

  NOVAS  QUANT.  

   

INCLUSÕES 
 

TOTAL 
 

      



 
EDUCAÇÃO FORMAL 

  02  
04 

  

        

          

 
CURSO PROFISSIONALIZANTE 

  00  
00 

  

        

          

 
TRABALHO FORMAL 

  03  
03 

  

        

          

 
TRABALHO INFORMAL 

  10  
15 

  

        

          

 
OUTROS? 

  00  
00 

  

        

          

 
TOTAL: 

  15  
22 
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9. Aluguel Social-Núcleo CABO – MÊS 2015 

 

 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL 

 

 

 

9.1. Família 

 

 

Realizamos visita domiciliar a genitora da usuária Jaidete, onde começamos a resgatar 

os laços familiares que antes estavam rompidos, hoje a usuária está em fase de conclusão de 

PIA, uma vez que está semanalmente passando três dias na casa da mãe, com o objetivo de 

retornar ao lar, permanentemente, assim que conseguirem se ajustar uma a outra. 

 

 

9.2. Saúde 

 

 

Estimulamos a permanência dos usuários Jorge, Leandro e João Paulo no CAPS ad, 

onde os mesmos estão frequentando semanalmente, com assiduidade. Além de 

encaminharmos Jaidete para triagem e, consequentemente, acompanhamento no CAPS ad. 

 

Foram realizados encaminhamentos a rede de saúde para acompanhamento médico 

da demanda clínica dos usuários. 

 

 

9.3. Inserção sócio produtiva 

 



 

Os usuários permanecem com a mesma geração de renda. O usuário Fábio continua 

trabalhando em um lava jato próximo à casa da república, João Paulo e Bruno estão 

trabalhando pela manhã no semáforo da PE-60, limpando vidros dos automóveis e, à tarde, 

ficam no estacionamento do mercado Público do Cabo auxiliando os motoristas a estacionarem 

os carros, Bruno ainda está vendendo Kit de bombons nos transportes coletivos nos finais de 

semana. 
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9.4. Cultura, esporte e lazer 

 

 

Como forma de lazer, os usuários têm frequentado a praia. 

 

 

9.5. Educação 

 

 

No eixo da educação continuamos aguardando aberturas de vagas para cursos; 

seguimos estimulando os usuários a concluir o ensino médio, no entanto, como estamos na 

metade do ano letivo, não houve vagas nas escolas, sendo os mesmos orientados a voltar em 

Julho, para galgar uma vaga na rede de ensino. 

 

 

9.6. Assistência Social 

 

 

No âmbito da assistência Social, acompanhamos a usuária Jaidete para a conclusão 

da inscrição no CAD único visando o benefício do Bolsa Família, em que já foi autorizado e 

informado que em três meses sairá a primeira parcela. 

 

Jorge está aguardando a primeira parcela do Bolsa Família, João Paulo não tem a 

documentação completa, uma vez que seu RG, que foi tirado no Balcão de Direitos, ainda não 

está pronto e Fábio está aguardando seu antigo emprego devolver a CTPS com a baixa na 

carteira. 

 

O CRAS disponibilizou novamente leite em pó e fraldas para Emanuel Victor, filho mais 

novo de Jaidete, que está sob sua tutela. 



 

 

9.7. Avanços e desafios 

 

 

Percebemos como avanços a efetiva participação da equipe do Aluguel Social (AS), 

semanalmente, na reunião técnica do Centro de Acolhimento e Apoio, onde foram discutidas 

duas indicações para inserção no Aluguel Social. 

 

Como desafios, permanecemos com a dificuldade em relação à disponibilização do kit 

de inserção. 
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TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

 

 

 

 GRUPOS OPERATIVOS  META MÍNIMA  META EXECUTADA  

       

 BENEFICIADOS  10  06  

       

 VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA  20  19  

       

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE  Para os 10  

4 

 

 

SOCIOASSISTENCIAL 
 

Beneficiados 
  

     

 

 

 

 

 

 

 

    

INSERIDO DESDE 

  

MOTIVO DE 

 NO DE VISITAS 

 

USUÁRIO 
     

REALIZADAS NO    

(MÊS/ANO) 
  

DESLIGAMENTO 
 

       

MÊS          

 Fábio Amaro Teixeira 24/04/2015     19 

         

 Jaidete Souza Pereira 

29/04/2015 

    

16  

Nunes 

    

        

         



 João Paulo Carneiro 

24/04/2015 

    

19  

Florentino 

    

        

         

 Jorge Fernando Gomes 

24/04/2015 

    

19  

Ferreira 

    

        

        

 José Bruno dos Santos 28/03/2015     16 

        

 Leandro Lennon Ferreira 

24/04/2015 

  Furto dentro da casa da 

02  

Ferro 

  

República       
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O referido mês trouxe ganhos técnicos para equipe, pois definirmos que iremos iniciar 

um processo de capacitação na temática acolhimento. 

 

A transparência da executora no gerenciamento a cada dia vem agregando 

confiabilidade a nossa equipe, dando segurança aos profissionais no seu fazer cotidiano. 

Respeitando, estimulando e contribuindo para a redução dos gastos. 

 

A participação da coordenação de núcleo na rotina do equipamento e reuniões técnicas 

vem contribuindo e legitimando os processos metodológicos ofertados pela equipe. Ressalto 

que, para a coordenação técnica, a presença da coordenação de núcleo está sendo impar, 

pois, anteriormente, a mesma nunca tinha vivenciado tal experiência de parceria. 

 

 

 

 

Coordenação técnica 

Jacqueline Oliveira 
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11. ANEXOS 

 

 

Grupo Antenados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo BOM DIA 
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Grupo Bem Estar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pescaria da Festa Junina 
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Almoço Coletivo da Festa Junina do Núcleo Cabo e Equipe 

Integrada (Apoio e Intensivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina Movimente-se 
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QUADRO DE CIs. – MÊS DE ANO (Acompanhamento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM Nº DATA   DESTINATÁRIO   SITUAÇÃO 

 DA      ASSUNTO  

 CI        

         

01 142 09/06 

  Coordenação de  Solicitação de material  

  

núcleo 
 

didático e expediente 
Resolvida 
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