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1. Apresentação 
 

O Programa Vida Nova – Pernambuco Acolhendo a População em Situação de Risco e Rua, 

parte integrante das políticas públicas da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e 

Juventude, engloba um conjunto de ações e atividades de proteção social destinada às pessoas 

cujas intempéries da vida empurraram para uma situação de degradação humana. Há 10 anos 

que o Programa tornou-se uma interface da política pública Pacto pela Vida na prevenção e ou 

redução dos índices de violência, uma vez que suas ações se destinam a inclusão social destas 

pessoas num contexto societário de direitos, permitindo-as alcançar uma situação de cidadania 

plena, protagônica e de melhoria das condições de vida. 

  

O Programa objetiva a promoção, a defesa e o controle da efetivação dos direitos humanos, 

sociais, políticos, econômicos de adolescentes, jovens e adultos e seus familiares em situação 

de extrema vulnerabilidadede e risco social e/ou pessoal, ofertando estas diretrizes através de 

sua Unidade de Atendimento Centro da Juventude de Santo Amaro. O Centro da Juventude 

configura-se como um serviço de Proteção Social Especial, tendo como objetivo contribuir para o 

fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais, a construção de projetos de vida e 

a preparação para o mundo produtivo de maneira sustentável. Desta feita, conseguindo 

contribuir na redução das intempéries sociais geradoras da desestruturação do contexto 

biopsicossocial e econômico desse contingente populacional, atingindo dessa forma as três 

vertentes orientadoras da Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004) – as pessoas, as 

suas circunstâncias e a família.   

 

O Centro da Juventude funciona de segunda a sexta, com quatro horas diárias, cinco dias da 

semana. É um espaço onde acontece à educação não formal e sistematizada, a qual tem como 

pressuposto favorecer o desenvolvimento das potencialidades e habilidades, bem como o 

exercício da cidadania de seus beneficiários.  

 

2. Objetivo Geral do Serviço 

Atender adolescentes, jovens e adultos, na faixa etária de 16 a 29 anos, oriundos da 

comunidade de Santo Amaro e adjacências, com perfil de extrema vulnerabilidade, risco social 

e/ou pessoal e em situação de rua, em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto 

ou medida de proteção, em cumprimento de penas alternativas ou egressos e liberados do 

sistema penitenciário, vítimas de violências e/ou crime de proximidade. 
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3. Objetivos Específicos do Serviço 

 Garantir que os direitos sociais sejam assegurados aos adolescentes, jovens e adultos, 

através de ações de prevenção, inclusão, proteção e promoção social;    

 Promover a inclusão dos adolescentes, jovens e adultos em serviços e benefícios da 

assistência social e demais políticas públicas;    

 Realizar escuta sobre a história de vida de cada sujeito com o intuito de construir 

conjuntamente com o beneficiário o seu Projeto de Vida;    

 Desenvolver habilidades, potencialidades e talentos do público atendido através das 

atividades ofertadas;    

 Promover ações socioeducativas que contribua para o fortalecimento dos vínculos 

familiares, elevação da autoestima, conquista da autonomia e resgate da cidadania; 

  Promover o atendimento as famílias visando estimular a construção e/ou fortalecimento 

de vínculos afetivos;   

 Promover atividades culturais, lúdicas, de lazer e esporte e grupos operativos;   

Desenvolver rotineiramente oficinas de teatro, atividades culturais, celebrações, jogos, 

dentre outras atividades que possibilitem que os adolescentes, jovens e adultos, 

desenvolvam a sua identidade cultural, a sociabilidade e as relações interpessoais;    

 Encaminhar e acompanhar a permanência e o desenvolvimento dos adolescentes, jovens 

e adultos a rede formal de ensino, estimulando a ampliação do grau escolar e, portanto, 

do universo do conhecimento;   

 Preparar o adolescente, jovem e adulto para o mundo produtivo, de acordo com suas 

habilidades, desejos e potencialidades, buscando a inserção em cursos 

profissionalizantes ofertados pelo Sistema S e demais instituições competentes.    

 

4. Descrição das atividades e ações desenvolvidas no mês 

No mês de Junho do ano em curso, a Equipe Profissional do Centro da Juventude de Santo 

Amaro desenvolveu atividades e ações socioeducativas e socioassistenciais, perfazendo um 

total de 21 dias úteis.  

Descrição da atividade Quantitativo Atingido 

Inserção de novos adolescentes, jovens e adultos, preenchendo 16 inserções (15 masculino e 
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algumas vagas surgidas no período.  01 feminino) 

Rodas de diálogos com oficinas de linguagem (cartazes, leitura, 
produção textual, teatro, dentre outros) voltada as temáticas de - 
Cultura de Paz e Cidadania e seus subtemas (virtudes, valor 
humano);  Saúde e Meio Ambiente e seus subtemas (higiene 
pessoal e coletiva); Redução de Danos. 

 

Semanal 

Palestra sobre Igualdade Racial com foco na temática de Cidadania e 
Direitos Humanos. 

01 palestra, atingindo 66 
beneficiários 

Grupos operativos com dinâmicas de grupo voltadas as temáticas 
sociais e de educação para vida, de acordo com os temas abordados no 
mês. 

18 grupos operativos com 
respectivas dinâmicas de 
grupos. 

Oficina de capoeira com foco na temática de Cultura de Paz 01 oficina, atingindo 72 
beneficiários 

Oficinas de Cultura – Danças populares e toda temática voltada ao 
Folclore. 

23 oficinas 

Oficinas de Artes – Grafitagem, cartazes, peças em gesso e em telha. 10 oficinas 

Oficinas de Inclusão Digital. 23 oficinas 

Oficinas de esporte. 23 oficinas 

Atendimentos individuais do Setor Psicossocial. 08 atendimentos 

Atendimentos individuais do Setor de Serviço Social. 123 atendimentos, sendo: 68 
femininos e 55 masculinos. 

Atendimentos do Setor de Enfermagem (Qualidade de Vida): Curativos, 
aferição de pressão arterial, testagem de glicose, medicação, dentre 
outros. 

176 atendimentos, sendo:  
96 femininos e 80 
masculinos. 

Encaminhamentos a Rede Socioassistencial (CRAS I) 01 encaminhamento. 

Encaminhamentos a Rede de Saúde Pública (Posto do PSF, Policlínica  
Maternidade Barros Lima, UPAS). 

43 encaminhamentos, sendo 
25 femininos e 18 
masculinos. 

Atendimentos do Setor Pedagógico. 78 atendimentos individuais 
e/ou em grupo. 

Reuniões Administrativas. 05 reuniões administrativas 

Reunião Intersetorial. 08 reunião intersetorial 

Reuniões Técnicas para planejamento e avaliação das ações e 
atividades do mês. 

05 reuniões técnicas 

 

5. Articulações com Órgãos Públicos e/ou Instituições Privadas 

Descrição/Objetivo Quantitativo Atingido 

Articulação com equipamentos da Rede Socioassistencial e de Saúde 
(CRAS, Policlínica Waldemar de Oliveira, Maternidade Barros Lima. 

10 articulações 
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UPAS) 

Articulação com representantes de Unidades do CASEM. 04 articulações 

Articulação comunitária (Associação Comunitária De João de Barros) 
para integração Centro x Comunidade 

02 articulações comunitárias 

Articulação com o Cartório dos bairros da Encruzilhada e Casa Amarela 
para retirada de registros de nascimentos de beneficiários. 

02 articulação para retirada 
de 06 registros de 
nascimentos. 

 
 
6. Principais Dificuldades encontradas: 

Recursos Materiais: Demora na entrega de alguns materiais tais como: não envio da 

complementação do fardamento dos beneficiários (bermuda e camiseta para prática de 

esportes), dificuldade no quantitativo de cartões de passagem para os beneficiários que 

necessitam do benefício. 

 

Recursos Físicos: Melhoramentos e manutenção do espaço físico das salas e demais 

dependências, ausência de veículo para realização de demandas dos beneficiários e do Centro. 

 

Recursos Humanos: ausência de motorista com respectivo veículo, para viabilizar demandas 

da Unidade e dos beneficiários 
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7- Registros Fotográficos das ações e atividades 

 

  

OFICINA DE LINGUAGEM – TEMÁTICA EIXO 
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OFICINA DE ARTES 
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OFICINA DE ARTES 
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OFICINA DE ARTESANATO 
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OFICINA DE LINGUAGEM – TEMÁTICA EIXO 
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OFICINA DE LINGUAGEM – TEMÁTICA EIXO 
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OFICINA DE DANÇA 



 
               

16 
 

 

CULMINÂNCIA 



 
               

17 
 

 

GRUPO OPERATIVO 



 
               

18 
 

 

GRUPO OPERATIVO 



 
               

19 
 

 

RODA DE DIÁLOGO 



 
               

20 
 

 

DINÂMICA DE GRUPO 



 
               

21 
 

 

RODA DE DIÁLOGO 
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DINÂMICA DE GRUPO 
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OFICINA PRÁTICA - CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE 
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OFICINA PRÁTICA - CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE 
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OFICINA PRÁTICA – CUIDANDO DO AMBIENTE FÍSICO 



 
               

26 
 

 

OFICINA DE LINGUAGEM – TEMÁTICA EIXO 
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OFICINA DE LINGUAGEM – TEMÁTICA EIXO 
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OFICINA DE ESPORTES 



 
               

29 
 

 

OFICINA DE ESPORTES 



 
               

30 
 

 

OFICINA DE GRAFITE 



 
               

31 
 

           

OFICINA DE CUIDADO COM A 

HIGIENE PESSOAL 



 
               

32 
 

 

OFICINA DE DANÇA 



 
               

33 
 

 

ANIVERSARIANTE 



 
               

34 
 

 

OFICINA DE LINGUAGEM – TEMÁTICA EIXO 



 
               

35 
 

 

CUIDADO COM A SAÚDE - PSF 



 
               

36 
 

 

ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE 



 
               

37 
 

 

OFICINA DE CAPOEIRA 



 
               

38 
 

 

PALESTRA 



 
               

39 
 

 

REUNIÃO COM COORDENAÇÕES DA FUNASE 



 
               

40 
 

 

REUNIÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL – RPA 1 
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8. Grade Pedagógica - AGOSTO 

TEMÁTICAS  
NORTEADORAS 

SUBTEMAS OBJETIVOS METODOLOGIA 

APLICADA 

CARGA HORÁRIA 

 

 

 

 

Cultura de Paz e Cidadania 

e direitos Humanos 

 

 

Generosidade 

Solidariedade 

Saber ouvir 

Valor humano 

 

 

Reconhecer virtudes e valores 
que o ser humano deve cultivar 
para sociabilidade. 

 

Mostrar ao próximo que podemos 
ser solidários vencendo os 
obstáculos juntos. 

 
 

Despertar no outro o sentimento e 
a compreensão de ouvir os 
problemas do próximo. 

 

Cultivar o valor humano para um 
cotidiano de paz, possibilitando 
situações para que o outro possa 
desenvolver a prática da 
solidariedade. 

Arte Cênica – Teatro; 

Arte Visual – Grafitagem, 

desenho, pintura; 

Arte do som – Percussão; 

Arte da linguagem – 

Cartazes, escrita; 

Arte corporal – Dança de 

rua 

Dinâmicas de grupo. 

Roda de diálogos. 

Jogo de perguntas e 

respostas voltadas para 

os subtemas. 

Palestra sobre Igualdade 

Racial. 

Oficina/Palestra sobre 

Cultura de Paz através da 

Capoeira. 

 

 

 

02 horas/aula por dia, 

num total de 08 horas/aula 

para cada subtema, 

perfazendo um total de 40 

horas/aula no mês. 
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TEMÁTICAS  
NORTEADORAS 

SUBTEMAS OBJETIVOS METODOLOGIA 

APLICADA 

CARGA HORÁRIA 

 

 

 

Saúde / Meio ambiente  

 

 

Higiene pessoal 

Higiene coletiva 

 

 

 

Promover a saúde, visando a importância e a 
necessidade da higiene pessoal 

 

Evitar a transmissão de doenças e facilitar o 
convívio social em lugares comuns. 

Orientações realizadas 

pelos educadores 

sociais. 

 

Conservação dos 

espaços. 

 

 

 

02 horas/aula por 

dia, num total de 

08 horas/aula 

para cada 

subtema, 

perfazendo um 

total de 40 

horas/aula no 

mês. 

 

Redução de danos 

Álcool, tabaco, 
inalantes, 
psicotrópicos, 
benzodiazepínicos, 
opiácios. 

Conhecer os problemas causados pelas 

substâncias psicoativas e que afetam a 

saúde física, mental e o convívio social. 

 



 
               

43 
 

9. Atividades e Ações desenvolvidas por cada setor 

SETOR RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 

Saúde e Qualidade de Vida 

 

Descrição das atividades e ações desenvolvidas Quantitativo Atingido 

Ministrar em sala de atividade as temáticas de saúde, higiene e 

primeiros socorros; Aulas práticas. 

75 Feminino 

65 Masculino 

Aferição de pressão, teste glicêmico, aplicação de injetáveis 

(medicamentos de ordem médica), encaminhamentos as redes 

hospitalares. 

 

96 Feminino 

80 Masculino 

Encaminhamento (Descrição/Objetivo) Quantitativo Atingido  

Hospitais, Upas, Policlínicas e Maternidades. 

 

25 Feminino 

18 Masculino 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 

Psicossocial 

 

Descrição das atividades e ações desenvolvidas Quantitativo Atingido 

Atendimentos individuais do Serviço Social 68 Feminino  

55 Masculino 

Atendimentos individuais do Psicossocial 08 atendimentos 

Inserções  

  

 

16 jovens inseridos 

Atendimento Psicológico (escuta e orientação pertinentes às 

demandas apresentadas) 

04 Feminino  

04 Masculino 

Desligamentos  05 

Visitas Institucionais  

Cras I – Orientações sobre o Acessuas, objetivando firmar 

para cursos profissionalizantes e acompanhamento de 

beneficiária p/aquisição de benefício eventual. 

 

 

02 

 

 

Articulação (descrição/Objetivo) Quantitativo Atingido 

Casem Santa Luzia, alinhamento do fluxo de inserções 

secundaria dentre outras demandas apresentadas 

03 articulações 

Casem Rosarinho, alinhamento do fluxo de inserções 

secundaria dentre outras demandas apresentadas 

02 articulações 

Casem Areias, alinhamento do fluxo de inserções 

secundaria dentre outras demandas apresentadas. 

04 articulações 

Casem Harmonia, alinhamento do fluxo de inserções 

secundaria dentre outras demandas apresentadas 

                                                                                            

02 articulações  

Centro Pop Neuza Gomes, solicitação de relatório de 

parecer, p/ possíveis intervenções acerca da problemática 

apresentada. 

 

01 articulação 

Grupos operativos (apresentação de Vídeo, roda de diálogo, 

do tema sugerido, onde foi trabalhado a autoestima, 

oportunidades e escolhas na vida, bem como estimular a 

reflexão e rever atitudes e comportamentos). 

 

04 grupos  

(21 Feminino e 25 Masculino) 

Reuniões 

- Técnicos administrativos; 

 

15 reuniões 
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- Intersetoriais para alinhar e discutir com os equipamentos 

parceiros, assuntos pertinentes as demandas apresentadas; 

- Planejamento das atividades. 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 

Articulação Social 

 

Descrição das atividades e ações desenvolvidas Quantitativo Atingido 

Reunião no Tacaruna Social 01 

Posse do Conselheiro da Juventude 01 

 

Grupo Operativo 04 grupos 

(21 Feminino e 38 Masculino) 

 

Reunião na comunidade cursos p/ jovens  02 

 

Reunião na comunidade/ audiência pública na comunidade 

de João de Barros. 

02 

Reunião de Rede - CRAS  02 

Reunião com a CEPOD com técnicos e educadores 01 

Articulação (descrição/Objetivo) Quantitativo Atingido 

Cartórios (cartório da Encruzilhada cartório de Casa 

Amarela). 

 

06 beneficiários  

Grupo de capoeira Da comunidade de Santo Amaro. 01 articulação 

Secretaria de Igualdade Racial- SIRPE 02 articulações 

Secretaria LGBT 01 articulação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
               

45 
 

10. Considerações Finais 

 

Os profissionais da Assistência Social e afins devem incentivar os diferentes segmentos e 

atores sociais interessados em promover, aperfeiçoar, estimular e consolidar ações de 

inclusão social e produtiva voltada à parcela excluída da população, particularmente os 

jovens em idade legal de trabalhar, tornando-os protagonistas de mudanças da sua 

realidade de vida e de seus familiares, cidadãos de deveres e direitos, atores 

transformadores de suas comunidades. 

 

Destarte, através de formas de desenvolvimento das capacidades e das condições para um 

agir com autonomia, por meio de ações de formação social e produtiva, da criação ou 

fortalecimento de iniciativas solidárias no âmbito da geração de trabalho e renda, que 

ocorrerá mudanças no cenário das desigualdades sociais e econômicas dos indivíduos em 

situação de vulnerabilidades. É desta forma que o Centro da Juventude de Santo Amaro 

vem empreendendo esforços para consolidar um conjunto de atividades e ações que 

potencialize a transformação social do cenário de exclusões. 

 

 

 

 

 

 

 
PAULO CÉSAR FRANCISCO DA SILVA 

Supervisor Pedagógico 
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