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CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 
NÚCLEO: CABO           MÊS/ANO: DEZEMBRO/2019 
 

1. APRESENTAÇÃO 
  
 Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

Acolhimento e Apoio durante o mês de dezembro. 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 / 98923-6080. 

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

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

FUNÇÃO NOMES 
COORDENAÇÃO TÉCNICA Juliana Falcão  
SUPERVISORA TÉCNICA Nathália Moura 

TÉCNICOS SOCIAS EM SERVIÇO 
SOCIAL 

Juliana Ávila   

Adelina Souza 

TÉCNICOS SOCIAIS EM PSICOLOGIA 
Caline Izabella 

Élida 

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Maria do Livramento  

EDUCADORES SOCIAIS DIURNOS 

Elaine Cristina  

Amanda Selva 

Alexsandro 

Rosineide Felício  

EDUCADORES NOTURNOS 

Adriana Maria 

Francisca Nascimento 

Roge Willyam 
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4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS 

 

EQUIPE  FUNÇÃO  NOME  

I 

TÉCNICO SOCIAL Jacqueline Cristina  

EDUCADOR SOCIAL Beltrand Gouveia  

MOTORISTA Cleison Cavalcanti  

II 

TÉCNICO SOCIAL Ana Carolina 

EDUCADOR SOCIAL Alessandra Alves  

MOTORISTA Erivan Lira  

 

 

 

 

 

Maria Luciana  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Juliana Carvalho 

AUXILIARES DE COZINHA  

Ana Marta Oliveira 

Maria Josineide França  

Solange Cordeiro  

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS 
Maria Claudia 

Lucidalva Nascimento  

VIGIAS 

Alexandre Davi  

 Manuel Almeida 

José Antonio  

 Lúcio José  
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5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

7h30 
Entrada dos 

usuários 

Entrada dos 

usuários 

Entrada dos 

usuários 

Entrada dos 

usuários 

Entrada dos 

usuários 

Entrada 

dos 

usuários 

Entrada dos 

usuários 

8h Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
Café da 

manhã 
Café da manhã 

Café da 

manhã 

Café da 

manhã 

9h 
GRUPO BOM 

DIA 

GRUPO BOM 

DIA 

GRUPO BOM 

DIA 

GRUPO 

BOM DIA 

GRUPO BOM 

DIA 

GRUPO 

BOM DIA 

GRUPO BOM 

DIA 

10h 

Oficina de 

Culinária 

(Patrícia 

Barkokebas) 

Grupo Gênero 

e Sexualidade 

(Caline) 

Grupo/ Oficina 

(Educador 

Plantonista) 

Grupo 

Informe-se 

(Eduardo) 

Grupo / Oficina 

(Educador 

Plantonista) 

Mutirão de 

Limpeza 

Jogos (Dama e 

Dominó) 

12h Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

13h LIVRE LIVRE 
Reunião 

Técnica 
LIVRE Assembléia LIVRE LIVRE 

15h LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

16h 

Grupo 

Qualidade de 

VIDA 

(Livramento) 

Grupo 

Redução de 

Danos 

(Élida) 

LIVRE 

 

Grupo 

Cidadania 

(Adelina) 

Grupo / Oficina 

(Educador 

Plantonista) 

Grupo 

Família 

(Técnico de 

Plantão) 

Atividades 
lúdicas 

diversas 

(Educador e 
Técnica de 

plantão) 

18h Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

20h30 Grupo / Oficina Grupo / Oficina 
Futebol na 

telinha 

Grupo / 

Oficina 
Grupo / Oficina LIVRE LIVRE 
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Grupo Bom Dia 

Facilitadores: Juliana Ávila (Técnica Social em Serviço Social), Maria do Livramento 

(Técnica Social em Qualidade de Vida), Caline (Técnica Social em Psicologia) e 

Rosineide Felício, Elaine, Amanda e Alexsandro (Educadora Social). 

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

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

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

pode vir a fazer diferença. E informar sobre a programação do dia.    

Grupo Cidadania 

 

Facilitadora: Adelina Souza (Técnica em Serviço Social) 

Objetivo Geral: Ler, conhecer e discutir o que é cidadania, o que são deveres e 

direitos e quais atitudes e ou ações que cabe a cidadão. Imprescindíveis para tornar a 

vida de cada um melhor e, por via de conseqüência, uma sociedade mais igualitária, 

mais humana, usando para isso diferentes suportes e formas de socialização.   

 

Data: 05/12/2019 

Tema: Dia mundial da Luta contra a AIDS. 

Objetivo: Refletir sobre o dia mundial da luta contra a AIDS. 

Atividade realizada: Roda de diálogo  

Ferramentas metodológicas: material informativo sobre o HIV.  

Avaliação: Usuários bem participativos e reflexivos sobre a prevenção e o preconceito 

que existe para as pessoas que tem o diagnóstico. Usuário relatou sobre sua relação 

com uma usuária que tinha o diagnóstico de HIV.  

Quantidade de participantes: 07  
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Data: 12/12/2019  

Tema: Documentação Civil  

Objetivo: Refletir sobre a importância da documentação civil como instrumento de 

reinserção social. 

Atividade realizada: Roda de diálogo – divisão de grupos. 

Ferramentas metodológicas: cópia de documento civil, piloto e cartolina  

Avaliação: Usuários expressaram seu conhecimento sobre os documentos civis, 

externaram que por estarem em situação de rua dificulta a preservação dos 

documentos, mas reconhecem a importância de tê-los. 

Quantidade de participantes: 16  

 

Data: 15/12/2019  

Tema: Centenário de Luiz Gonzaga 

Objetivo: Refletir sobre nossa cultura e o centenário de Luiz Gonzaga. 

Atividade realizada: Divisão de dois grupos e jogo da forca com perguntas sobre o 

artista e a cultura do baião. 

Ferramentas metodológicas: Cartolina, piloto e fita adesiva  

Avaliação: Usuários relembraram as músicas do artista que ouviam na infância. Foi 

positivo a participação de todos e seus relatos de vivencias.  

Quantidade de participantes: 10  

 

Data: 19/12/2019 

Tema: Superando as dificuldades 

Objetivo: Promover reflexão sobre as dificuldades cotidianas, mas a importância de 

superá-las.  

Atividade realizada: Exibimos o filme a teoria de tudo e após realizamos discussão do 

filme.  

Ferramentas metodológicas: TV, pendrive e filme  

Avaliação: Usuários se reconheceram diante das dificuldades enfrentadas pelo ator 

principal e os dilemas enfrentados por eles, concluímos com os participantes motivados 

a mudar a postura diante dos problemas. A atividade foi muito positiva e os usuários 

externaram novas perspectivas.  



 

 
 

Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e as Drogas - SPVD 
Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas – SEPOD 

Rua Carlos Chagas, 136 - Santo Amaro, Recife - PE 
CEP: 50.100-080 

7 

 

Quantidade de participantes: 20  

 

 

 

Data: 26/12/2019  

Tema: Explicando o Centro de Atenção Psicossocial. 

Objetivo: Conhecendo o trabalho dos Centros de Atenção Psicossociais e rede de 

saúde mental 

Atividade realizada: Roda de diálogo  

Ferramentas metodológicas: Cartazes com informações sobre o CAPS. 

Avaliação: Usuários ficaram externaram que tinham a idéia que o CAPS-AD era só 

para fazer uso de medicação e por isso alguns usuários não aceitavam o 

encaminhamento do técnico para o referido serviço. Superamos o preconceito sobre o 

CAPS transtorno.  

Quantidade de participantes: 18 

 

 

Grupo Informe-se  

Facilitadora: Juliana Ávila (Técnica Social em Serviço Social) 

Objetivo Geral: Trazer para os usuários conhecimento geral sobre temas diversos e a 

consciência de manterem-se antenados com as informações importantes do dia a dia e 

pertinentes aos interesses de cada um.  

 

Data: 05/12/2019 

Tema: Intolerância  

Objetivo: Promover reflexão sobre o tema intolerância e suas consequências nos 

aspectos individual e social.  

Atividade realizada: Foi desenvolvida no grupo uma amostra do vídeo Thesis Filme 

feita pela Academia de Artes da Universidade, em 2010, onde relata situações de 

intolerância. No qual foram provocados a refletirem e discutiram sobre o tema proposto.  

Ferramentas metodológicas: O material que foi utilizado para realização do grupo, 

TV, pen drive. 
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Avaliação: Na realização do grupo, os participantes entenderam o significado, no 

sentido da termologia da palavra “intolerância”. Após o entendimento, refletiram e 

criticaram situações, como apresenta o vídeo, de pratica de intolerância. Percebendo 

se no espaço de cuidado em que esta inserida se tem uma pratica de intolerância ou 

de flexibilidade e de respeito.  

Quantidade de participantes: 10 pessoas  

 

Data: 19/12/2019  

Tema: Festividade de natalina.  

Objetivo: Promover a reflexão sobre os aspectos culturais no período natalino, 

compreendendo o sentido da festa do Natal, respeitando as diferenças de crenças 

religiosas.  

Atividade realizada: O desenvolvimento do grupo se deu na exposição de símbolo e 

imagens de locais com enfeites natalinos e posteriormente foi ofertado aos 

participantes um texto sobre a historia do Natal. Promovendo um momento de 

discussão acerca do tema.  

Ferramentas metodológicas: O material que foi utilizado para realização do grupo, 

folha, TV, pen drive e caneta.  

Avaliação: Foi percebida na execução do grupo a importância do período natalino, no 

contexto cultural, social e econômico. Cultural porque trás a simbologia da família 

reunida, social porque é um período em que as pessoas são mais generosas, com 

doações a pessoa física ou instituições e econômica porque nessa fase há um 

aumento de vagas de emprego e por conseqüência o aquecimento financeiro na 

economia.  

Quantidade de participantes: 11 pessoas 

 

GRUPO GENERO E SEXUALIDADE 

Facilitador (a): Caline Izabella (Técnica Social em Psicologia) 

Objetivo Geral: Trabalhar com os usuários sobre as relações de gênero para 

desmistificação de diferenças e preconceitos em relação ao sexo.  

 

Data: 10/12/2019   
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Objetivo: Promover a compreensão da influência dos estereótipos de gênero no 

processo de socialização. 

Atividade realizada: Roda de Diálogo 

Ferramentas metodológicas: Papel, cartolina e cola. 

Avaliação: Foi possível através do diálogo com os usuários observar a dificuldade com 

relação ao machismo e preconceito de gênero entre alguns, e outros falaram que não 

perceberam esse preconceito durante sua educação: homens e mulheres fazem a 

mesma coisa.    

Quantidade de Participantes: 07  

 

Data: 24/12/2019  

Objetivo: Exibir um filme com a temática Natalina. 

Atividade realizada: Exibimos o Filme “A felicidade não se compra”.  

Ferramentas metodológicas: Pen drive e TV 

Avaliação: Após o termino do vídeo, foi realizada algumas falas pelos usuários          

onde eles relataram que esse tipo de festividade já não é mais presente em suas          

vidas. 

Quantidade de Participantes: 12 

 

Grupo Redução de Danos 

Facilitadora: Élida Mariana dos Santos Santana (Técnica Social em Psicologia) 

Objetivo Geral: Discutir sobre as políticas, programas e práticas que visam 

primeiramente reduzir as conseqüências adversas para a saúde, sociais e econômicas 

do uso de drogas lícitas e ilícitas, sem necessariamente reduzir o seu consumo.  

 

Data: 03/12/2019  

Tema: Portas  

Atividade Realizada: Foi apresentado um texto A PORTA e ao final discutir sobre o 

texto fazendo alguns questionamentos: Qual o significado no texto, para a palavra 

"PORTA"? O que você leva em consideração na hora de escolher uma "PORTA"? Que 

"PORTAS" estão ao seu alcance, e você consideram que vale a pena abrí-las e 
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conhecê-las? Que "PORTAS" estão ao seu alcance, e você consideram que NÃO vale 

à pena abrí-las nem conhecê-las?  

Objetivo: Refletir sobre o poder de escolha na construção da história pessoal.  

Ferramentas Metodológicas: Texto: “A PORTA”  

Avaliação: Foi possível através da leitura do texto os usuários refletirem sobre a 

importância da escolhas e as conseqüências delas.  

 Quantidade de Participantes: 11  

 

Data: 10/12/2019  

Tema: Jogo dos balões  

Atividade Realizada: Os participantes foram divididos em três grupos, distribuídos 1 

balão para cada grupo onde dentro irá ter uma frase onde cada grupo terá que falar o 

que entendem sobre a frase que está dentro do balão.  

Objetivo: Proporcionar a reflexão sobre o que sabem sobre drogas, qual a sua visão e 

os problemas que consideram ter causado na sua vida.  

Ferramentas Metodológicas: Balões, papel e caneta. 

Avaliação: Realizada divisão em dois grupos onde cada grupo respondeu as frases: 

Qual a visão que você tem sobre as drogas? – O que você entende sobre drogas? – O 

que você pode fazer para prevenir e não ter recaídas? Após a apresentação de cada 

subgrupo, foi aberta discussão para o grande grupo, assim proporcionando trocas de 

experiências.  

Quantidade de Participantes: 5 

 

Data: 17/12/2019  

Tema: Qualidade de vida 

Atividade Realizada: Foi realizada a leitura de um texto chamado “Em busca dos 

Porquês...”  

Objetivo: Estimular a reflexão sobre os motivos que levam uma pessoa a usar drogas.  

Ferramentas Metodológicas: Texto: “Em busca dos Porquês...”, roda de conversa.  

Avaliação: Os usuários trouxeram algumas frases sobre o levam a fazer uso de drogas 

e assim identificaram através das frases os motivos mais freqüentes que levam alguém 
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a fazer uso de drogas, refletiram sobre as motivações para o autocuidado, como 

reduzir o uso de drogas para uma melhor qualidade de vida.  

Quantidade de Participantes: 14  

 

Data: 24/12/2019  

Tema: Verdadeiro sentido do Natal  

Atividade Realizada: Foi apresentado um vídeo sobre o nascimento de Jesus e o 

significado do Natal.  

Objetivo: Refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal.  

Ferramentas Metodológicas: Vídeo, roda de conversa  

Avaliação: Foi passado um vídeo em forma de cordel contando a História do 

Nascimento de Jesus. Ao final do vídeo os usuários tiveram a oportunidade de falar um 

pouco do que entendem sobre o Natal, trazendo uma reflexão para a vida. 

Quantidade de Participantes: 19  

 

Data: 31/12/2019  

Tema: Retrospectiva 2019 

Atividade Realizada: Apresentado um vídeo com as atividades realizadas no ano.  

Objetivo: Refletir sobre o ano de 2019.  

Ferramentas Metodológicas: Vídeo com a retrospectiva 2019  

Avaliação: Foi possível através da apresentação do vídeo relembrar bons momentos e 

o que o Programa realizou durante o ano, assim foi proporcionado uma reflexão crítica 

sobre o ano relembrar os momentosos avanços dificuldades e objetivos alcançados. 

Quantidade de Participantes: 18 

 

Grupo Qualidade de Vida 

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

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

orientando-os desde a higiene pessoal, como da saúde mental e psíquica. Abordando 

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

 

Data: 02/12/2019.  
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Tema: AIDS / IST.  

Atividade Realizada: Foi exibido um vídeo com Dr. Dráuzio Varella. Falando da 

temática.  

Objetivo: Esclarecer os usuários sobre assuntos relacionados AIDS / HIV: o que é causas, 

sintomas, diagnóstico, tratamento e prevenção, que são de interesse dos usuários de e 

necessidade do espaço. 

Ferramentas Metodológicas: Vídeo e roda de diálogo. 

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

interesse de saber e conhecer a importância da prevenção do AIDS. 

Número de Participantes: 17 usuários.  

 

Data: 09/12/2019.  

Tema: Câncer de Pele.  

Objetivo: Explicar e esclarecer os usuários sobre combate ao “Câncer de Pele”.  

Atividade Realizada: Foi exibido um vídeo sobre o Câncer de Pele, e em seguida 

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

puderam além de, se colocar, tirar as dúvidas acerca do Câncer de Pele.  

Ferramentas metodológicas: Vídeo (Dr. Rafael Schmerling) e roda de conversa.  

Avaliação: Observamos que os usuários estavam bem atentos demonstrando 

interesse pela temática, participando ativamente da discussão, o que gerou uma 

multiplicação de conhecimento. 

Número de Participantes: 15 usuários.  

 

Data: 16/12/2019  

Tema: Escabiose.  

Objetivo: Explicar aos usuários assuntos relacionado à escabiose.  

Atividade realizada: Roda de conversa e vídeo Dr. Cesar Eduardo.  

Ferramentas metodológicas: Foi exibido um vídeo sobre o que é escabiose. Dr. 

Cesar Eduardo.  

Avaliação: Observamos que os usuários conseguiram refletir e entender sobre a forma 

de transmissão, tratamento e prevenção da escabiose.  

Número de Participantes: 15 usuários.  
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Data: 23/12/2019  

Tema: Tabagismo ativo e passivo.  

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

maioria dos usuários fez uso de nicotina.  

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

esclarecendo questões relacionadas ao tabagismo ativo e passivo.  

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

Avaliação: Observamos que os usuários conseguiram refletir e entender o que é 

Tabagismo ativo e passivo, prevenção e a importância do tratamento.   

Número de Participantes: 17 usuários. 

 

Grupo Família 

Facilitadores: Caline Izabela e Elida (Técnica Social em Psicologia), Adelina Souza e 

Juliana Ávila (Técnica Social em Serviço Social).  

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

familiares dos usuários acompanhados pelo Programa Atitude.   

 

Data: 07/12/2019  

Tema: Aperfeiçoando a comunicação.  

Objetivo: Promover uma reflexão sobre a comunicação que estabeleço com meus 

familiares.  

Atividade realizada: No desenvolvimento do grupo foi aplicada uma técnica de grupo 

imagem e ação, no qual foram ofertadas frases provocativas a pensarem na 

comunicação. Observando se tenho uma atitude de aproximação ou exclusão da minha 

família.   

Ferramentas metodológicas: Papel A4, caneta e frase digitada. 

Avaliação: Na execução do grupo os participantes perceberam a importância do 

dialogo é um requisito indispensável para uma boa comunicação, onde ajuda aproximar 

os vínculos familiares.  

Quantidade de participantes: 16  

Quantidade de familiares: 01 
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Data: 14/12/2019 

Tema: Vínculos familiares  

Objetivo: Promover um debate sobre a importância dos vínculos familiares no 

processo de cuidado do usuário de droga assistido pelo Programa Atitude.  

Atividade realizada: No desenvolvimento do grupo foi aplicada uma técnica de grupo 

onde foram propostos aos participantes a pensarem sobre a dificuldade enfrentada 

pela família quando se fala em temas voltados à droga e sua consequência como a 

dívida e ameaça. Percebendo se os vínculos familiares estão fortalecidos, fragilizados 

ou rompido.  

Ferramentas metodológicas: Papel A4 e caneta.  

Avaliação: Na execução do grupo os participantes perceberam a importância da 

família próxima ao processo de cuidado do dependente químico. No qual foi notado 

pelos participantes que a maioria possui um vinculo familiar fragilizado ou rompido. 

Propondo estratégias de aproximação dos seus familiares.   

Quantidade de participantes: 14  

Quantidade de familiares: 02  

 

Data: 21/12/2019  

Objetivo: Reflexão sobre o ano de 2019 relacionado a fortalecimento do vínculo 

familiar.  

Atividade realizada: Retrospectiva 2019  

Ferramentas metodológicas: Papel, caneta e envelope. 

Avaliação: Foi bastante positiva, visto que os usuários refletiram através dos 

desenhos, das cartas e dos relatos entre eles, a importância do fortalecimento dos 

vínculos familiares. Foi sugerida para 2020 uma proposta: A Reconstrução do 

relacionamento familiar mais saudável, resgatando os vínculos e a confiança. Tendo 

como objetivo a organização no contexto social, com foco no projeto de vida, quanto a 

dependência das drogas.  

Quantidade de Participantes: 19 

 

Data: 28/12/2019 
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Tema: Negociando a gente se entende 

Atividade Realizada: Foi entregue a cópia dos textos: Fábula da Convivência e 

Relações Familiares, discutido o texto da Fábula, relacionando-o à família e aos 

conflitos que têm com ela.  

Objetivo: Refletir sobre a importância do bom relacionamento familiar e sobre as 

alternativas viáveis para solução dos conflitos familiares.  

Ferramentas Metodológicas: Cópias dos textos: Fábula da Convivência e Relações 

Familiares, papel, canetas.  

Avaliação: Realizada a leitura de 2 textos pelos usuários, onde os usuários puderam 

comparar as duas leituras, identificar a importância da família e refletiram sobre o bom 

relacionamento e como podem tentar minimizar os conflitos existentes. 

Quantidade de Participantes: 13 

 

Grupo Bem Estar 

Facilitadora: Elaine Cristina (Educadora Social). 

Objetivo Geral: Apresentar atividades que contribuem para bem estar físico e mental. 

 

Data: 27/12/2019 

Tema: Retrospectiva 2019 

Objetivo: Refletir sobre o que conquistaram em 2019. 

Atividade realizada: Distribuímos papel e caneta e solicitamos que cada participante 

escrevesse ou desenhassem sobre o que conquistaram durante o ano. 

Ferramentas metodológicas: Papel e Caneta 

Avaliação: Observamos que os usuários ficaram bastante reflexivos, expuseram sobre 

o que conquistaram, assim como as dificuldades enfrentadas no decorrer do ano. 

Quantidade de participantes: 18 

 

Grupo de Alfabetização e Letramento 

Facilitador (a): Rosineide Felício (Educadora Social) 

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

alfabetização estimulando o seu retorno escolar.  
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Data: 06/12/2019 

Tema: Interpretação textual 

Objetivo: Trabalhar a interpretação textual através da música 

Atividade realizada: Exibimos o vídeo clipe da música trem bala, distribuímos a letra 

para os usuários e por fim uma roda de dialogo.  

Ferramentas metodológicas: Tv, pendrive, papel com a letra da música impressa  

Avaliação: Avaliamos como positiva a participação dos usuários onde interpretaram a 

música falaram seu ponto de vista, destacaram um trecho que mais chamou sua 

atenção. 

Quantidade de Participantes: 11 

 

Data: 20/12/2019 

Tema: Cartões de Natal 

Objetivo: Incentivar a criatividade através desta data comemorativa, estimular a leitura 

e a escrita. 

Atividade realizada: Os usuários usaram a criatividade para criar seus cartões de 

Natal. 

Ferramentas metodológicas: Cartolina, lápis, borracha, figuras ilustradas, etc. 

Avaliação: Os participantes construíram seus cartões, durante a atividade se 

mostraram reflexivos sobre o Natal. 

Quantidade de Participantes: 15 

 

Grupo Reflexão Noturna 

Facilitadoras: Maria Luciana e Adriana (Educadoras Sociais) 

Objetivo Geral: Proporcionar aos usuários do pernoite atividades de descontração e, 

ao mesmo tempo, induzindo-os à reflexão e discussão sobre os temas propostos.  

 

Data: 04/12/2019 

Tema: Roda de Samba 

Objetivo: Promover entretenimento, trazendo para os usuários momentos de atração e 

muito Samba 
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Atividade realizada: Explicamos sobre a história do Samba. Em seguida os usuários 

tocaram e cantaram algumas músicas no ritmo do samba 

Ferramentas metodológicas: Instrumentos Musicais 

Avaliação: Os usuários causaram uma expressão emotiva durante a apresentação da 

roda de samba, demonstrando atenciosos, contagiante e muito participativa. 

Quantidade de Participantes: 15 

 

Data: 10/12/2019 

Tema: O que a família representa 

Objetivo: Sensibilizar e incentivar os participantes que a família é a nossa base. 

Atividade realizada: Apresentar um vídeo com cada usuário relatando a importância 

da família em nossas vidas. 

Ferramentas metodológicas: Cartazes 

Avaliação: Os usuários se mostraram emocionados durante a atividade. 

Quantidade de Participantes: 06 

 

Data: 18/12/2019 

Tema: Natal 

Objetivo: Refletir sobre a importância do Natal 

Atividade realizada: Apresentarmos um texto de reflexão  sobre a importância do 

natal. 

Ferramentas metodológicas: Texto impresso 

Avaliação: Os usuários entenderam que o natal simboliza o nascimento de Jesus e 

que a noite natalina traz consigo importantes significados. 

Quantidade de Participantes: 10 

 

Data: 24/12/2019 

Tema: Ceia Natalina 

Objetivo: Reunir os usuários para comemorar uma data simbólica, onde celebramos a 

importância do Natal. 

Atividade realizada: Realizamos a leitura de um texto e em escutamos algumas 

músicas. 
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Ferramentas metodológicas: Comidas, guloseimas e sucos. 

Avaliação: Os usuários sentiram-se emocionados ao relembrarem de alguns 

momentos como esse vivido em suas casas e com suas famílias. 

Quantidade de Participantes: 17 

 

Data: 26/12/2019 

Tema: Relembrando 2019 

Objetivo: Mostrar como foi importante a participação de todos nas atividades que 

foram realizadas durante o decorrer do ano. 

Atividade realizada: Apresentamos um vídeo que mostrou fotos e vídeos das 

atividades realizadas no grupo Reflexão Noturna durante o ano de 2019. 

Ferramentas metodológicas: Tv, Pen drive 

Avaliação: Os participantes ficaram bastante entusiasmados ao rever atividades 

importantes realizadas por eles, mostrando melhoria na qualidade de vida.        

Quantidade de Participantes: 12 

 

Data: 30/12/2019 

Tema: Réveillon  

Objetivo: Despertar nos usuários uma referencia a nova etapa de uma vida que se 

inicia, contribuindo para uma redução de danos. 

Atividade realizada: Realizamos um baile com músicas atrativas, originadas ao ano 

2019. 

Ferramentas metodológicas: Sala, bexigas e comidas 

Avaliação: Trouxe para os usuários momentos inesquecíveis, de alegria e união. 

Promovendo um evento memorável. 

Quantidade de Participantes: 12 

 

 
Grupo Arte e Movimento  

Facilitador: Roge Willyam (Educador Social) 

Objetivo Geral: Explorar a criatividade de individual de cada usuario, apresentando 

tecnicas de arte. Assim como, trabalhar a consciência corporal, buscando a linguagem 
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individual de cada pessoa. Construindo sensibilidade diante da arte, trazendo  seu  

aproveitamento para o dia a dia.  

 

Data: 13/12/2019 

Tema: Diversão 

Objetivo: Proporcionar um momento de alegria e diversão. 

Atividade realizada: Foram formadas duas equipes e orientamos os usuários a 

fazerem círculos. Em seguida, cada equipe recebeu um bambolê e quem passou pelo 

corpo de todos os componentes primeiro ganhou a competição. 

Ferramentas metodológicas: Bambolê e guloseimas. 

Avaliação: Realizada atividade proporcionando um momento de descontração e 

divertimento onde cada usuário pode interagir um com o outro construindo um 

relacionamento e melhorando a comunicação e proximidades dentro do serviço. 

Quantidade de Participantes: 10 

 

Data: 21/12/2019 

Tema: Jogo da Velha Humano 

Objetivo: Trabalhar o raciocínio lógico e percepção de estratégia. 

Atividade realizada: Explicamos como o jogo seria executado e orientamos ao longo 

da atividade. 

Ferramentas metodológicas: bambolê e sacos de cores diferentes 

Avaliação: Realizada atividade com o intuito de promover o trabalho em equipe e 

estimular os reflexos sobre cada jogada feita. Os usuários se divertiram e conseguiram 

construir um ambiente de coletividade dentro da brincadeira onde ouve momentos de 

bastante risadas e debate sobre cada estratégia utilizada para conseguir a vitória no 

jogo. 

Quantidade de Participantes: 08 

 

Data: 25/12/2019 

Tema: Natal 

Objetivo: Compreender a origem do Natal 
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Atividade realizada: Falamos um pouco sobre o nascimento do menino Jesus e 

refletimos em cima da data pensando, por que comemorar?  Por que dessa data ser 

tão importante. 

Ferramentas metodológicas: TV, papel e som 

Avaliação: Atividade realizada com o intuito de entender a origem do natal. Debatemos 

um pouco sobre o tema e foi muito construtivo e bastante relevante, cada usuário que 

falou pode contribuir dando seu ponto de vista e todos de forma coletiva respeitando 

um ao outro. Foi um momento de bastante crescimento e união. 

Quantidade de Participantes: 16 

 

Data: 31/12/2019 

Tema: Feliz Ano Novo  

Objetivo: Refletir sobre novos sonhos e conquistas 

Atividade realizada: Realizamos a leitura de um texto sobre novos planos e objetivos. 

Ferramentas metodológicas: Texto impresso 

Avaliação: Os participantes expuseram sobre os pontos negativos e positivos de 2019, 

onde cada um pode melhorar e o que pode fazer para mudar aquilo que não conseguiu 

mudar no ano que passou. 

Quantidade de Participantes: 10 

 

Oficina Arte e Entretenimento  

Facilitadora: Francisca Silva (Educadora Social) 

Objetivo Geral: Estimular o conhecimentos através da Arte com Entretenimento aos 

nossos usuários. Gerando oportunidade de renda no seu dia dia . Desenvolvendo o 

trabalho  pessoal e o coletivo, através das oficinas e atividades recreativas.  

 

Data: 01/12/2019 

Tema: Entretenimento 

Objetivo: Levar os usuários a um momento descontraído com brincadeiras divertidas. 

Atividade realizada: Atividade Recreativa 

Ferramentas metodológicas: copos descartáveis e bolas 
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Avaliação: Os usuários se divertiram, trouxeram idéias de brincadeiras e sugestões 

nas organizações das mesmas.  

Quantidade de Participantes: 10 

 

Data: 05/12/2019 

Tema: Decoração Natalina 

Objetivo: Continuar com as confecções dos acessórios natalinos decorativos. 

Atividade realizada: Demos continuidade na criação de guirlandas natalinas. 

Ferramentas metodológicas: Cola quente, TNT, EVA, glitter, tesoura, fita decorativa. 

Avaliação: Os usuários se mostraram envolvidos na ornamentação da casa com as 

guirlandas natalinas, e trouxeram sugestões bem pertinentes. Assim como incentivando 

os outros usuários a deixarem o espaço mais bonito e mostrando onde colocar os 

acessórios decorativos.  

Quantidade de Participantes: 08 

 

Data: 07/12/2019 

Tema: Jogos e brincadeiras 

Objetivo: Levar os usuários a um momento descontraído com brincadeiras divertidas. 

Atividade realizada: Adedonha (Nome, lugar e objeto) 

Ferramentas metodológicas: Papel e caneta 

Avaliação: Os usuários são bem participativos nas dinâmicas, gostam de ter que 

correr atrás do objetivo e de se tornarem vencedores nas disputas colocadas nas 

brincadeiras, sempre entusiasmados.  

Quantidade de Participantes: 07 

 

Data: 09/12/2019 

Tema: Geração de Renda 

Objetivo: Continuando com as confecções dos acessórios natalinos decorativos, que 

geram renda. 

Atividade realizada: Velas decorativas 

Ferramentas metodológicas: EVA com glitter, tesoura e cola quente 
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Avaliação: Oficinas de artesanato para a festa natalina deixaram os usuários mais 

participativos do que já são, e bem emotivos, cheios de criatividades e sugestões para 

decoração do espaço. 

Quantidade de Participantes: 09 

 

Data: 15/12/2019 

Tema: Arvore de Natal 

Objetivo: Continuar com as confecções dos acessórios natalinos decorativos. 

Atividade realizada: Mostramos alguns modelos de arvore de Natal e os usuários 

usaram a criatividade para criar. 

Ferramentas metodológicas: EVA com glliter, pistola, cola quente e bola de natal. 

Avaliação: Os usuários ficaram emocionados com a confecções dos acessórios 

decorativos natalinos e com a arvore símbolo do natal, sempre trazendo sugestões  

criativas. 

Quantidade de Participantes: 08 

 

Data: 27/12/2019 

Tema: Decoração para o Ano Novo 

Objetivo: Confecções de acessórios decorativos e ornamentação do espaço 

Atividade realizada: Confeccionamos nomes e acessórios decorativos para o dia do 

Réveillon.  

Ferramentas metodológicas: EVA com glliter, pistola e cola quente, tesoura 

Avaliação: Ainda de clima festivo, a confecções de acessórios para final de ano, 

deixou os usuários bem empolgados e criativos. 

Quantidade de Participantes: 12 

 

Oficina de Culinária 

Facilitadores: Patrícia Barkokébas (Oficineira) 

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

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

os profissionalmente através das oficinas.  

Data: 09/12/2019  
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Atividade realizada:  Rosca salgada de queijo com presunto. 

Objetivo: Proporcionar aos usuários uma alternativa de geração de renda, com a 

preparação de uma rosca salgada de queijo e presunto, que é uma ótima opção de 

lanche. 

Ferramentas metodológicas: Apresentação e explicação da preparação a ser 

realizado, acompanhamento da elaboração pelos usuários. Utensílios usados na 

preparação: colher plástica, bacia plástica, rolo culinário, ralo de inox, pincel culinário. 

Ingredientes usados: trigo, fermento biológico, leite, sal, açúcar, ovos, margarina, queijo 

mozarela, presunto, creme de leite e queijo parmesão.  

Avaliação: Os usuários conseguiram compreender como se prepara pão de queijo 

preparo da massa, modelagem, tempo de fermentação, tempo de forno, além de 

aprender a calcular o valor de custo, e saber o valor de como pode ser vendido. 

 

Data: 12/12/2019 

Atividade realizada: Torta de chocolate 

Objetivo: proporcionar aos usuários uma alternativa de geração de renda na 

preparação da torta de chocolate, que é uma ótima opção de lanche e sobremesa.  

Ferramentas metodológicas: Leitura e orientação na execução da receita, além do 

acompanhamento no preparo. Utensílios utilizados na preparação: bacia plástica, 

colher plástica, batedeira de bolo, formas de alumínio individual, formas de alumínio.   

Ingredientes usados na preparação: trigo, açúcar refinado, ovos, margarina, leite 

condensado, creme de leite, chocolate em pó, chocolate em barra.  

Avaliação: Os usuários puderam aprender de maneira prática e rápida como se 

prepara torta de chocolate e salgadinhos de queijo, observando preparo das massas, e 

tempo de forno, e como deve ser embalada, analisando também o custo e o valor pelo 

qual poderia ser vendida cada unidade.  

 

Data: 23/12/2019  

Atividade realizada: Pavê de bem casado 

Objetivo: proporcionar ao usuário uma alternativa de geração de renda, com a 

preparação de pavê de chocolate, que é uma ótima opção de sobremesa.  
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Ferramentas metodológicas: Apresentação e explicação da preparação a ser 

realizado, acompanhamento da elaboração pelos usuários. Utensílios usados na 

preparação: batedeira de bolo, bacia plástica, formas de alumínio, colher plástica, 

panela de alumínio. Ingredientes utilizados: leite condensado, creme de leite, chocolate 

em pó, chocolate em barra meio amargo e branco, biscoito amanteigado, ovos, açúcar.  

Avaliação: os usuários conseguiram compreender como se prepara um pavê, preparo 

dos cremes, montagem, além de aprender a calcular o valor de custo, e saber o valor 

que pode ser vendido a unidade.  

Data: 30/12/2019 

Atividade realizada: Bolinho de calabresa. 

Objetivo: Proporcionar ao usuário uma alternativa de geração de renda, com a 

preparação de bolinhos de calabresa, que é uma ótima opção de lanche. 

Ferramentas metodológicas: Apresentação e explicação da preparação a ser 

realizado, acompanhamento da elaboração pelos usuários. Utensílios usados na 

preparação: panela de alumínio, colher plástica, frigideira, escumadeira, Ingredientes 

utilizados: calabresa, cebola, pimentão, coentro, creme de leite, queijo parmesão, trigo, 

óleo, farinha de rosca, ovos.  

Avaliação: os usuários conseguiram compreender como se prepara bolinhos de 

calabresa, preparo da massa, modelagem e como deve ser frito.  Além de aprender a 

calcular o valor de custo, e saber o valor que pode ser vendido a unidade. 

 

Grupos realizadas Quantitativo mensal 
Grupo de Arte e Movimento  04 

Grupo Cidadania 05 
Grupo Gênero e Sexualidade 02 

Grupo Redução de Danos 05 
Grupo Informe-se 02 

Grupo Qualidade de Vida 04 
Grupo Família 04 

Grupo de Alfabetização e Letramento 02 
Grupo Reflexão Noturna 06 

Grupo Bem Estar 01 
Total de Grupos 35 
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Oficinas realizadas Quantitativo mensal 
Oficina de Arte e Entretenimento 13h 

Oficina de Culinária 12h 
Total de Oficinas 25h 

 

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

6.1. FAMÍLIA   

Na tangente família, e entendendo a importância desse vínculo no processo de cuidado 

dos usuários, diligenciamos na perspectiva de fortalecer e resgatar o vínculo fragilizado 

ou rompido, bem como buscamos encontrar algumas estratégias de lidar com o pré-

conceito/estigma e as dificuldades encontradas tanto pelos familiares, como pelos 

usuários no restabelecimento desses vínculos.  

Vale ressaltar que no equipamento ofertamos escutas aos parentes dos usuários, 

falamos sobre a dependência, acolhemos o sofrimento e propiciamos espaço de escuta 

e orientações, além de mediar os conflitos presentes nessa relação. 

No decorrer do mês de Dezembro, realizamos todos os sábados o grupo família, em 

que focamos momentos de integração e reaproximação entre os usuários e os 

familiares com grupos reflexivos sobre as dificuldades enfrentadas pelos familiares, a 

importância da afetividade na continuidade do processo singular de cada usuário, 

assim como, atividades interativas que proporcionaram momentos lúdicos e alegres 

entre os entes. Demos continuidade aos contatos telefônicos e atendimentos aos 

familiares. Ressaltamos que contribuímos na restauração do vínculo de um usuário e 

sua genitora, a qual não tinha nenhuma informação do filho há dois anos.  Dois 

usuários retornaram ao seio familiar um usuário no Estado de Pernambuco e outro 

usuário no Estado de Minas Gerais. 
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6.2. SAUDE 

No decorrente do mês foram realizadas atividades multidisciplinares, contanto com 

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

IMC, temperatura, administração de medicação, atendimento e acolhimento aos 

usuários buscando seu histórico de saúde e sinalizando as suas principais demandas 

clínicas.  

Foram realizados diversos encaminhamentos nos mais variados níveis de 

complexidade da Rede SUS, como: atendimentos emergenciais consultam com 

especialistas (Clínico Geral, Psiquiatra, Pneumologista, Odontologia), Centro de 

Testagem e Acolhimento (CTA) além de exames ambulatoriais (Hemograma, Sífilis, 

HIV, Hepatite B e C), Sumário de urina, entre outros, bem como, Hospital Mendo 

Sampaio, USF Vila Roca, UPA da COHB, CAPS-AD, Policlínica Vicente Mendes, SAE, 

Secretaria de Saúde. Seguindo a proposta em realizar atividades voltadas para 

coletivo, foram feitos grupos com temáticas atreladas a qualidade de vida, além da 

importância de resignificação de práticas que remetem ao bem estar, colocando em 

prática ações de prevenção e recuperação da saúde, sob a ótica dos prejuízos 

atrelados ao uso intenso de SPA’s.  

6.3. INSERÇÃO SÓCIO-PRODUTIVA  

A reinserção social tem o caráter de reconstrução, e, em relação ao uso de drogas, o 

seu objetivo é capacitar os usuários para que exerçam seu direito à cidadania. A 

reinserção é, por vezes, uma ação muito complexa, pois quando o usuário altera seu 

padrão de consumo de drogas, logo é exposto a situações de risco, tais como: 

sentimento de rejeição, insegurança, culpa por não conseguir um emprego ou não 

conseguir sua vida antiga de volta por completo. 

Neste sentido, assumimos uma postura de acolhimento junto a esses usuários em 

nossos atendimentos, potencializando as qualidades reconhecidas nestes. Temos 

promovido ações que visam à inserção dos usuários no mercado de trabalho, tais 

como, confecções de currículos; declaração de vínculo com o Programa para aquisição 
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de documentação faltante, articulações com o Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS) e com os cartórios de documentação civil. 

Entendemos que alguns entraves dificultam a inserção dos usuários no mercado formal 

de trabalho, tais como: baixa escolaridade, pouca experiência e até a falta da 

documentação civil. Visando suplantar tal dificuldade, estimulamos a distribuição de 

currículos, cadastro junto à agência de trabalho do município e articulamos com os 

familiares o resgate da documentação escolar, quando possível. 

Nesse mês destacamos que foram realizadas oficinas de construção de decorações 

natalinas e de réveillon estimulando as potencialidades dos usuários e inserimos uma 

usuária na seleção da CELPE para o curso de Capacitação de Redes de Redistribuição 

(exclusivo para mulheres). 

6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

O direito à cultura, à educação, esporte e lazer é direito humano porque a necessidade 

de se expressar, manifestar pensamentos e valores é intrínseca à condição humana, 

sabendo disso a equipe tem se empenhado bastante em proporcionar aos usuários do 

serviço momentos diferenciados, o esporte é a linguagem mais compreendida pelos 

usuários e tem se tornado instrumental importante para a construção da cidadania 

desses, por isso, semanalmente é proporcionado aos usuários Jogos de futebol no 

campo próximo ao Apoio. Assim como, em articulação com a equipe do núcleo 

Jaboatão, participamos de uma Jogo para finalizar o ano em uma campo próximo ao 

CAA.JB. 

Na perspectiva de proporcionar atividades externas relevantes, usuários participaram 

do lançamento do livro: Um Pouco de Mim do autor Hugo Falcão, promovendo um 

momento sócio cultural. Também no decorrente mês realizamos a confraternização do 

núcleo Cabo (Centro de Apoio e Acolhimento e Centro de Apoio Intensivo), um 

momento de união e fortalecimento de vínculos entre os usuários e a equipe.  
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Dando ênfase as comemorações do mês de dezembro foram realizadas atividades de 

amigo doce, caça ao chocolate, jantar natalino e jantar do réveillon além de reflexões 

sobre esse período e importância de novos objetivos e perspectivas para o ano que se 

iniciará.  

6.5. EDUCAÇÃO  

Com relação a este eixo permanecemos no processo de sensibilização e motivação 

para que os usuários deem continuidade na elevação escolar. Através da parceria com 

a Secretaria de Educação do Município do Cabo de Santo Agostinho, no qual os 

interessados respondem em série de perguntas para identificar o nível de escolaridade 

e é encaminhando esse questionário a pessoa responsável da Secretária de Educação.  

A equipe vem no processo de estimular essa inserção através de falas nos 

atendimentos individuais, como também em grupos que são realizados na rotina do 

equipamento. Com o objetivo de estimular o desejo de retorno a escolarização 

acontece no serviço oficina de letramento e alfabetização. Contudo, como o Apoio é 

uma casa de acolhida, de passagem e a maioria dos que acessam o serviço estão em 

situação de rua, poucos  

6.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL  

Durante esse mês de dezembro foram desenvolvidas pela equipe técnica diversas 

atividades, dentre elas a construção do PIA – Planejamento Individual de Atendimento 

– que propicia o resgate dos projetos de vida dos usuários que ao chegar ao Apoio, 

chegam desmotivados, desiludidos, porém auxiliamos no resgate os seus sonhos, seus 

projetos de vida com base em diversos eixos.  

Permanecemos com os acompanhamentos aos usuários de referência, verificando as 

demandas de documentação civil, inserção em programas sociais, atualização 

cadastral de benefícios e discussão de caso junto ao CREAS do município.  
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Ainda nessa perspectiva de assistência alguns familiares disponibilizaram-se a custear 

a confecção da documentação civil de usuários e acompanhamento destes aos órgãos 

competentes. 

AVANÇOS                                                                                                                                            

- Discussão de estratégias entre toda equipe e entre demais equipamentos, como o 

CAPSad para que nossos usuários consigam dar continuidade ao processo de cuidado; 

- Aproximação dos usuários e de seus familiares, realizando pontualmente escutas aos 

usuários, dialogando com seus familiares;  

-Troca de experiências e informações nas Reuniões Técnicas. A importância de 

integração, em alguns momentos nos grupos, entre equipe e usuários.                                             

- Continuidade do Grupo Família; 

- Fortalecimento de vínculo entre os usuários do serviço e equipe;  

- Realizada uma articulação com o CREAS na perspectiva de custeio de passagem de 

usuários oriundos de outros Estados;  

- Parceria com o Expresso Cidadão do Shopping Riomar;  

- Articulação junto ao Serviço Social do Patronato Penitenciário de Pernambuco 

visando orientação aos usuários que possuem pendência judicial; 

- Articulação com o SARTE e setor de Hanseníase com intuito de realizar palestra para 

os usuários sobre luta contra AIDS e Hanseníase.  

- Articulação com a PNI que trouxe vacina contra o Sarampo para os usuários e os 

profissionais.  

DESAFIOS  

- Dificuldade Articulação e parceria com a Rede SUAS no município do Cabo de Santo 

Agostinho;  

-Inserção dos usuários na continuidade da escolaridade;  

-Dificuldade de retirar a carteira de identidade, pois estão faltando cédula nos locais 

que o Programa Atitude tem articulação com a Rede da Assistência, como também 

órgãos que são responsáveis na emissão de tal documento; 

- Dificuldade de retirada da carteira de trabalho. 
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7. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 
 

Relatório Qualitativo – Atitude nas Ruas 

DEZEMBRO/2019 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

 

1. Atendimento individual  

No mês referenciado, o Atitude nas Ruas (ANR) operou no contexto de risco 

psicossocial e uso de substâncias psicoativas (SPA´s) com a perspectiva de 

acompanhamento de usuário no território, intensificaram-se as estratégias de 

sensibilização na redução de danos e risco, levando em conta o tempo e a escolha em 

relação ao consumo de drogas utilizadas pelos usuários. 

Assim, atuamos de maneira lúdica com o fomento na roda diálogos nas comunidades, 

focalizando os grupos de jovens e adultos. Essas ações possuem como objetivos o 

trabalho com questões dos direitos e deveres do cidadão, como também a ampliação 

do debate sobre a cidadania e prevenção da violência e uso de SPA´s. Dessa forma, 

foi possível identificar demandas de usuários nos territórios com a possibilidade da 

realização de acompanhamento in loco. Além disso, inserimo-nos no contexto familiar 

destes sujeitos para melhor intervir na reinserção social destes usuários e no 

fortalecimento dos vínculos familiares.  

Ainda, intensificamos a (re) construção dos PIA’s (Plano Individual de Atendimento) no 

território e o acolhimento/atendimento aos usuários que se encontravam afastados do 

Programa, realizando sensibilização para o encaminhamento e deslocamento para 

Comunidade Terapêutica, tendo vista a violência no município e prevenção ao CVL 

(Crime Violento Letal Intencional).  

Foram realizadas ações de busca ativa e visitas domiciliares de usuários que não 
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estavam freqüentando o serviço. O ANR avaliou o contexto de vulnerabilidade, e as 

condições de vida desses usuários e acolheu suas demandas, priorizando os 

encaminhamentos para a rede SUS e SUAS do município.  

Devido aos festejos natalinos, as equipes realizaram uma confraternização com os 

usuários no território de Gaibu e Centro do Cabo. Este momento foi de grande valia, 

pois foi possível fomentar a reflexão sobre o real significado natalino e o momento atual 

de cada um, estimulando a renovação e continuidade no cuidado. Também houve a 

participação de alguns usuários que não estavam freqüentando o espaço e que 

estavam sendo acessados pelo Atitude nas Ruas nos territórios.  

2. Abordagem nas ruas  

Foi realizado a intensificação na divulgação e visibilidade do programa, utilizando 

insumos (preservativos masculinos e gel lubrificante), panfletos do Programa Atitude, 

rodas de diálogos com intuito de explanar a temática sobre drogas, redução de danos e 

a proposta do programa. Dessa forma, as abordagens nas ruas foram desenvolvidas 

de forma estratégica, diante as áreas com foco de maior nos bairro de Gaibu - 

Calçadão, Praça da Orla, Praia, Pedras de Gaibu, e na sala de espera do USF de 

Gaibu.  Na COHAB - Na Praça da Rua 55, Praça da Rua 07, terminal de ônibus da 

COHAB, em torno da Escola Estadual Professor José Rodrigues de Carvalho. 

Realizado também abordagem na sala de espera do Centro de Especialidade Vicente 

Mendes, Na Charneca - Praça das Azeitonas, Praça em frente ao USF I e II, e na sala 

de espera dos USF´s I/II e III e Novo horizonte.  

Em Ponte dos Carvalhos na comunidade da Nova Era, na Praça dos Milagres, Praça 

Marcos freire, Parque do Eucalipto e Linha do Trem em Ponte dos Carvalhos. No Cabo 

Centro - mercadão, mercado público, estacionamento do mercadão, nas ruínas do 

caíque, no bar dos engenhos, bar de baixinho e na Rua do CAPS II, na sala de espera 

do Posto Manoel Gomes. No bairro São Francisco – Na Arena e nas ruas 58, 22, e 48, 

na Praça do Bairro. Pontezinha – Nas salas de espera dos USF’s Pajuçara, 

Sacramento e Santa Rosa. 

Vale salientar que essas ações, possibilitaram a visualização de novos usuários no 
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território e a aproximação do programa com esse público ainda não acessado, além de 

proporcionar a visibilidade e a divulgação do Programa. 

3. Mapeamento do Território  

Durante o mês de dezembro não foram realizados novos mapeamentos pelas equipes. 

Estas focaram os atendimentos e as abordagens nas áreas anteriormente mapeadas, 

que são denominadas ‘quentes’, no intuito de diminuir os CVLI.   

 

4. Articulação com a rede 

 

 Articulação com o USF de Gaibu, objetivando agendar uma reunião comm os 

ACS´s para dialogar sobre as demandas de usuários atendidos pelo posto;  

 Escola Estadual Professor Natanael Barbosa Medrado (Charneca), com o 

objetivo de dialogar sobre as demandas de usuários em torno da referida escola; 

 USF Charneca III, para agendar uma reunião com as ACS´s do posto; 

 Centro de Especialidade Vicente Mendes, realizando abordagem, divulgação do 

Programa e roda de dialogo na sala de espera do posto; 

 CTA, para aquisição de insumos (preservativo masculino e feminino e gel 

lubrificante); 

 USF I e II no Bairro de São Francisco, realizando abordagem, divulgação do 

Programa e roda de dialogo na sala de espera do posto; 

 USF Pajuçara, realizando abordagem, divulgação do Programa e roda de 

dialogo na sala de espera do posto; 

 CT Nova Jericó em Serinhaém, para encaminhamentos de usuários do território 

acompanhados pelas equipes do ANR; 

 Hospital Mendo Sampaio, encaminhamento de usuários para realizar 

desintoxicação do uso abusivo de SPA’s. 

 

5. Palestras/seminários  

 

Participamos nesse mês de dezembro do Seminário Internacional de 30 anos de 

Redução de Danos no Brasil, promovido pela Escola Livre de Redução de Danos. Na 
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ocasião houve o lançamento do livro “Limites da Correria” que sistematiza 7 

experiências internacionais da Redução de Danos no mundo. O objetivo do evento foi 

de provocar nos participantes a reflexão direta sobre alternativas de cuidado para 

usuários de drogas. E com os conhecimentos adquiridos, pudemos vivenciá-los com os 

usuários nos territórios de abrangência.        

6. Oficinas educativas  

 Na participação da ação de Impacto no dia 07 e 17/12, realizada pelo Governo 

Presente e equipes do ANR Recife respectivamente, nos bairros de Jardim Paulista e 

Afogados, a equipe realizou uma Oficina a Roleta de Redução de Danos. O jogo teve 

como objetivo trazer o conhecimento sobre redução de danos de forma lúdica e 

didática para todos os públicos. O resultado foi positivo, uma vez que na ocasião, a 

equipe levou como atividade um jogo de perguntas e respostas sobre a temática 

proposta, trazendo assim de forma lúdica para a população, a política de Redução de 

Danos que norteia a proposta do Programa Atitude. 

Tais ações se tornam importantes para que o público alvo do Programa tenha 

aproximação com as equipes e participem do evento, tanto quanto proporcionar a 

comunidade em geral o conhecimento de umas das funções do trabalho realizado pelo 

ANR. 

7. Ações de Impacto 

Neste mês, as equipes participaram da ação de Impacto promovida pelas equipes do 

ANR de Recife, que ocorreu no dia 17/12, na Feira Nova, no bairro de Afogados. Na 

ocasião, a equipe ofertou oficina de roleta de redução de danos e realizou ação de 

abordagem e divulgação do Programa, com entrega de preservativos masculinos, gel 

lubrificante e panfleto do Programa Atitude. Participamos também da Ação de 

Cidadania promovida pela equipe do Governo Presente, ocorrido no dia 07/12, na 

Escola EREM Professora Maria do Carmo Pinto Ribeiro em Paulista. Onde também foi 

ofertada pela equipe para a população participante a roleta da redução de danos, com 

a proposta de levar conhecimento de forma lúdica sobre a política de Redução de 

Danos.  
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8. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE  
 
a. AGENDAS DE GESTÃO (COLEGIADO DE GESTÃO, REUNIÃO DE NÚCLEO E  
b. CAPACITAÇÕES). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO 
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c. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO 

04-12 
Reunião 
Técnica 

Apoio 
Cabo 

Adelina, Alexandro, 
Beltrand Gouveia, Caline 

Izabella, Cleison 
Cavalcanti, Elida, 

Jacqueline Cristina, 
Juliana Avila, Juliana 

Carvalho, Juliana Falcão, 
Maria do Livramento, 

Nathália Moura, 
Rosineide Felicio, Roge 

William. 

- Estudo de caso; 
- Informes; 
- Relatórios/Planilhas; 
- Medicação; 
- Seminário 09/12 e 10/12.  

11-12 
Reunião 
Técnica 

Apoio 
Cabo 

Adelina, Ana Carolina, 
Alessandra Alves, 

Amanda Selva, Beltrand 
Gouveia, Caline Izabella, 

Cleison Cavalcanti, 
Elida, Elaine, Fátima 
Lindoso, Jacqueline 

Cristina, Juliana Avila, 
Juliana Carvalho, Juliana 
Falcão, Nathália Moura. 

- Estudos de casos; 
- Informes; 
- Atenção. 

18-12 
Reunião 
Técnica 

Apoio 
Cabo 

Ana Carolina, 
Alessandra Alves, 

Alessandro, Beltrand 
Gouveia, Caline Izabella, 

Cleison Cavalcanti, 
Elida, Jacqueline 

Cristina, Juliana Avila, 
Juliana Carvalho, Juliana 
Falcão, Nathália Moura, 

Rosineide Felicio. 

- Estudos de casos; 
- Informes; 
- Assembléia dos usuários; 
- Planilha afastamento; 
- Atenção. 
 

 

10. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO 
DE ACOLHIMENTO E APOIO 
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11. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / PERNOITES: 

 

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

 
TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

Usuários por Sexo e Faixa Etária 

Sexo 0a11 12ª17 18ª23 24ª29 30ª40 41ª59 60emdiante 
Não 

informado 
Total 

M 00 00 12 23 33 12 02 00 82 
F 00 00 00 06 09 02 00 00 17 

Total 00 00 12 29 42 14 02 00 99 

 

ATIVIDADE QUANTIDADE 
PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES 

INTERNAS 
02 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 00 
REUNIÃO INTERSETORIAL 00 

ESTUDO DE CASO 46 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 01 

CONSULTORIA 00 
REUNIÃO COM A EXECUTORA 00 

TOTAL  AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

COLEGIADO  02 00 

REUNIÃO TÉCNICA DA 
EQUIPE 

04 03 

 AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 
Acolhimento dia – (Total de atendimentos no 
mês) 

900 atend. Mês 801 

Acolhimento Noturno (Pernoites Mês) 
450 atend. Mês 
(15 por noite) 

517 
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TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

POPULAÇÃO DE RUA 
FEMININO MASCULINO Total 

17 69 86 
 

 

 

 

 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

Orientação Sexual 
Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

87 09 03 99 
 

Identidade de Gênero 
Travesti Transexual Total 

00 00 00 

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

 Cor/Raça Total 
Preta Branca Parda Amarela Indígena Não informado 

99 
32 20 46 01 00 00 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Situação Socioeconômica Quantidade 
Sem Renda 71 

¼ Salário Mínimo 13 
½ Salário Mínimo 05 

1/3 Salário Mínimo 02 
01 Salário Mínimo 04 

02 Salários Mínimos 02 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
FEMININO MASCULINO Total 

00 01 01 

GESTANTE E NUTRIZ 
GESTANTE NUTRIZ Total 

02 00 02 
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03 Salários Mínimos 01 
Acima de 03 Salários Mínimos 01 

Não informado 00 
Total 99 

TABELA VI – ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos Operativos Meta Mínima – 04 

Grupo Psicólogo 07 
Grupo de Serviço Social 07 
Grupo de Qualidade de Vida 04 

Total 18 

Atendimento Individual Meta Mínima – 50 

Atendimento Assistente Social 239 
Atendimento Psicólogo 223 
Atendimento Qualidade de Vida 82 

Total 544 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

Oficinas 50hrs 25h 

Atendimento à Família 50 56 

Grupo Família 04 04 

Demanda de Atendimento TOTAL 

Atendimento de Triagem, Acolhimento de novos 
Usuários e Usuários Re-acolhidos 

09 

Atendimento Individual à Família 56 
Visita Domiciliar 00 
Assembléia  03 
Atendimento no Território (em conjunto com o 
ATITUDE nas Ruas) 

00 

Outros/Quais? 00 
TOTAL GERAL 68 
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TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

Motivação Total 
Crack 90 
Álcool 05 

Maconha 02 
Cocaína 00 
Outros 02 

Total Geral 99 

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

Tipo Total 
ESPONTÂNEA 74 

APROXIMAÇÃO DE RUA 00 
ATITUDE NA RUA 03 

REDE SUAS 08 
REDE SUS 02 

CONSELHO TUTELAR 00 
MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

MÍDIA 00 
OUTRO(A) USUÁRIO(A) 07 

OUTRA ORIGEM 04 
PODER JUDICIÁRIO 00 

0800 (Atitude) 01 
TOTAL 99 

 

TABELA IX – ORIGEM DAS DEMANDAS DE ACORDO COM AS ÁREAS 
INTEGRADAS DE SEGURANÇA – AIS 

Áreas Integradas de Segurança Quantidade 
AIS 01 28 
AIS 02 00 
AIS 03 00 
AIS 04 00 



 

 
 

Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e as Drogas - SPVD 
Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas – SEPOD 

Rua Carlos Chagas, 136 - Santo Amaro, Recife - PE 
CEP: 50.100-080 

40 

 

AIS 05 00 
AIS 06 19 
AIS 07 00 

AIS 08 00 

AIS 09 00 

AIS 10 47 

AIS 11 00 

AIS 12 00 

AIS 13 00 

AIS 14 05 

AIS 15 00 

AIS 16 00 

Total Geral 99 

 

 

TABELA X – TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E 
APOIO. 

 

 

MOTIVOS QUANTITATIVO 
AFASTAMENTO POR AGRESSÃO 

FÍSICA 
00 

AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO 03 

AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL 00 

AFASTAMENTO USO DE DROGAS 00 

AFASTAMENTO POR AVALIAÇÃO 
TÉCNICA 

02 

OUTROS 08 

TOTAL 13 
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TABELAXI – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 
SIM 47 
NÃO 52 

NÃO INFORMADO 00 
TOTAL GERAL 99 

 

 

 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 
SIM 80 
NÃO 19 

NÃO INFORMADO 00 
TOTAL GERAL 99 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 
SIM 62 
NÃO 37 

NÃO INFORMADO 00 
TOTAL GERAL 99 
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TABELA XII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 REDE SUAS QUANT. 

CRAS 06 

CREAS 14 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 03 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 02 

CENTRO POP 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

CENTRO DA JUVENTUDE 00 

OUTROS? 00 

TOTAL 25 

  

REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS 01 

CTA 15 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 28 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 02 

POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 04 

HOSPITAL GERAL 05 

UPA 04 

OUTROS? 04 

TOTAL 63 

 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 00 
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MINISTÉRIO PÚBLICO 04 

AGÊNCIA DO TRABALHO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 02 

INSS 00 

ONG 00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 01 

OUTROS 00 

TOTAL 07 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 00 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 

TRABALHO INFORMAL 00 

TRABALHO FORMAL 00 

OUTROS 00 

TOTAL 00 

 

5. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES 
META 

MÍNIMA 
METAS EXECUTADAS 

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS 100 72 

ABORDAGEN NAS RUAS (PESSOAS) 400 476 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 10 01 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 10 05 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 06 01 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 06 01 
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11.CONSIDERAÇÃOES FINAIS 

Durante o mês de Dezembro devido aos festejos natalinos, participamos das 

festas de confraternização dos usuários do núcleo Cabo e do CAPSad, as equipes do 

ATITUDE nas ruas, realizaram uma confraternização com os usuários no território de 

Gaibu e Centro do Cabo, avaliamos que estes momentos foram de grande valia para 

os usuários que em sua grande maioria tem o vínculo familiar rompido. Na casa 

pudemos realizar diversas atividades voltadas para a temática natalina, onde os 

usuários foram os protagonistas da decoração, foi possível fomentar a reflexão sobre o 

real significado natal e o momento atual de cada um, estimulando a renovação e 

continuidade no cuidado.  

Foi dada continuidade ao Ciclo Formativo, promovido pela Secretaria de 

Políticas de Prevenção à violência e as drogas (SPPVD), com objetivo de promover 

AÇÕES 
METAS EXTRAS 
EXECUTADAS 

BUSCA ATIVA  02 

VISITA DOMICILIAR 04 

ABORDAGEM DE RUA 22 

REUNIÕES 08 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 20 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 05 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 17 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 04 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 84 

ACOMPANHAMENTO FAMILIA 01 

OUTRAS AÇÕES 33 

AÇÕES INTEGRADAS E DE 
IMPACTO REALIZADAS 

02 

TOTAL 202 
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aos profissionais um olhar, atendimento e acolhimento diferenciado aos usuários, 

público de nosso Programa. 

Tivemos palestras sobre AIDS e hanseníase ministradas pela equipe do SARTE 

e vacinação contra o sarampo para todos os usuários e funcionários. Participamos do 

torneio de futebol que foi realizado pelo Núcleo de Jaboatão e do lançamento do Livro 

“Um pouco sobre mim” no museu do Estado de Pernambuco. 

           Infelizmente não conseguimos alcançar a meta prevista para o mês de acessos 

de diaristas, por causa das situações de violência nos arredores do Programa, 

provocadas por usuários que se encontravam afastados do Programa e não aceitavam 

nenhum tipo de encaminhamento ofertado pela equipe. Ainda em decorrência dos 

comportamentos destes usuários, se fez necessário o encaminhamento de vários 

usuários para outros núcleos o que diminuiu ainda mais o nosso quantitativo de 

diaristas. Na véspera e no dia de natal tivemos a perda de dois usuários vítimas de 

homicídio, ambos estavam afastados do Programa.  

 

 

 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 
Diretor Geral 
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12. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

ANEXOS 

Grupos e Oficinas: 

Grupo Gênero e Sexualidade 

  

Grupo Cidadania 

  

Grupo Qualidade de Vida 
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  Grupo Redução de Danos 
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Grupo Reflexão Noturna  

 

  

Grupo Alfabetização e Letramento 
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Oficina Arte e Movimento  

 

  

   Oficina Arte e Entretenimento   
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Oficina de Culinária 

  

   

Grupo Bem Estar 
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                                                   Festa de Natal do Apoio 

                              

                                                  Festa de Réveillon 
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                                                       Bazar Solidário 

  

                                          Dia de Cuidados com a Beleza 
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                           Atividades recreativas nos finais de semana 
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                            REGISTROS DO ATITUDE NAS RUAS 

                                              Atendimento aos usuários  
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                                  Divulgação do Programa 

   
                                  Ação do Governo Presente em Paulista                                                         
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                    Ação de Impacto no Mercado de Afogados em Recife 

    

 

                                            Ação de Natal – 24/12/2019 

   



 

 
 

Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e as Drogas - SPVD 
Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas – SEPOD 

Rua Carlos Chagas, 136 - Santo Amaro, Recife - PE 
CEP: 50.100-080 

58 

 

 

 



 

 
 

Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e as Drogas - SPVD 
Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas – SEPOD 

Rua Carlos Chagas, 136 - Santo Amaro, Recife - PE 
CEP: 50.100-080 

59 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
22.  
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CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO NÚCLEO CABO DEZEMBRO/2019 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 

 Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

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

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

profissional. 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

Endereço: Rua Profª. Maria José Lage Nº 567, Gaibú - Cabo de Santo Agostinho/PE. 

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

E-mail: da instituição: intensivocabo@gmail.com 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

FUNÇÃO NOME 
COORDENAÇÃO TÉCNICA  Suelen Ferreira Lopes  
SUPERVISÃO  Marina Maria Silva Félix 
APOIO ADMINISTRATIVO Jailson da Silva Filho 

TÉCNICA EM PSICOLOGIA 
Andrezza Stephania 
Izabella da Silva Barros 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Amanda Barbosa 
TÉCNICO EM QUALIDADE DE VIDA Maria do Livramento Silva Irmã 

CUIDADORES 
Kátia Rosangela Carnaúba de Souza 
Jetro Araújo dos Santos 

EDUCADORA SOCIAL (Plantonista Diurno) 
Dorinha Gonçalves 
Luiz Carlos de Oliveira 

EDUCADOR SOCIAL (Plantonista Noturno) 
Márcia Maria da Silva 
Janaína Lopes de Lima 

AUXILIAR DE COZINHA (Plantonista) 
Marilene Maria da Silva 
Cicleide Maria de Santana 

AUXILIAR DE COZINHA (Diarista) Maria Ercílica da Silva 

AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS 
(Plantonista) 

Edvaldo Francisco de Oliveira 
LadijaneMaria(licença maternidade) 
Kátia Simone 

MOTORISTA (Plantonista Noturno) 
Simone Fernanda da Silva Barbosa 
Valdeci José da Silva 

VIGIA (Plantonista Diurno) 
Rafael Oliveira de Souza 
Rogério José Soares 

VIGIA (Plantonista Noturno) 
Marcos Kennedy Nascimento 
Valdemir Aureliano da Silva 
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4. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 
 

FUNÇÃO NOME 
ASSISTENTE SOCIAL Mirts Lopes Vasconcelos 
MOTORISTA Jandilson Florentino de Souza 

 
 
5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 
 

Horários Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

07h00 Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar 

08h às 
08h40 

Café da 
manhã 

Café da manhã Café da 
manhã 

Café da 
manhã 

Café da 
manhã 

Café da 
manhã 

Café da 
manhã 

 
09h às 
09h15 

Bom dia 
 

Educador/a 
Plantonista 

Bom dia 
 

(Educador/a 
Técnico (a)) 

Bom dia 
 

Técnica 
Social em 
Psicologia 

Bom dia 
 

Educador/a 
Plantonista 

Bom dia 
 

Técnica 
Social em 
Psicologia 

 
Livre 

 
Livre 

 
 
 
 

10h30 às 
11h30 

 
 

 
Assembleia 
(Quinzenal) 

 
Oficina de 
Artesanato 
Educador/a 
Plantonista 

  (Quinzenal) 
 

 
Grupo 

Trocando Ideais 
 
 

Educador/a 
Plantonista 

 
 
 

Reunião  
 

Técnica 
 

9h às 13h 

 
 
 
 

Oficina 
Pedagógica 

Luciene  
 

Reunião de 
Supervisão - 

Manhã 
 
 

Oficina de 
Culinária – 

Patrícia  

 
Livre 

 
 

Livre 
 

 
 

12h às 
12h40 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 
       

 

 

15h30 às 
16h30 

Oficina 
Pedagógica 

Luciene  

 
 
 
 

Grupo 
Bem-Estar 

 
TQV 

Livramento 
 
 

Grupo 
“Dependência 

Química e 
Redução de 

Danos” 
 

Técnica 
Welumma 

 

Reunião de 
Supervisão 

- Tarde 
 

Grupo 
 “Oficina de 

Direitos” 
 

Técnica 
Amanda  

 
 

Grupo 
“Atividades 

Lúdicas” 
 
 
 
 

Técnica 
Izabella 

 

 
Grupo 
Família 

Grupo 
Família 

 
 

Visita 
família 

 
14h às 

17h 

 
 
 

Visita 
família 

 
14h às 

17h 

 
 
 

19h às 
21h 

CINE 
Intensivo 

Encontro de 
Terça 

Educadora 

FUTEBOL na 
Tela 

 
Reunião de 
Supervisão 
– Plantão 
Noturno 

 
 

 
 

Torneios e 
jogos 

Lúdicos 

 
Livre 

 
Livre 
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GRUPO BOM DIA 
 
Facilitadores/as: Andrezza (Técnica Social em Psicologia), Izabella Barros (Técnico 

Social em Psicologia), Amanda Barbosa (Técnica em Serviço Social), Maria do 

Livramento (Técnica de Qualidade de Vida), Márcia Maria (Educadora Social) e 

Dorinha Gonçalves (Educadora Social). 

Objetivo Geral: Proporcionar momentos de interação e reflexão entre os/as 

usuários/as seja a partir de uma música, mensagem, dinâmica, entre outras 

possibilidades. No momento do “Bom Dia” também procuramos estimular os/as 

usuários/as quanto à importância da organização do espaço e de um agradável 

convívio com os demais. 

 Realizamos o grupo Bom dia com uma mensagem da “Águia e a Galinha”, que trás 

uma reflexão que nascemos condicionados a ser, a ter, a pensar como os outros, agir 

como os outros, que existem pessoas que nos fazem pensar como galinhas. E ainda 

até pensamos que somos efetivamente galinhas. Porém é preciso ser águia. Abrir as 

asas e voar. Voar como as águias. E jamais se contentar com os com o que grãos que 

nos é oferecido. 

      Ainda no referido mês foi evidenciado nos grupos “Bom Dia” mensagens de 

autoajuda, potencializando a autoestima,o respeito em conviver no coletivo, com os 

demais Usuários e Equipe, também reforçada colaboração nas atividades sugeridas 

pela Equipe quanto à participação na vivência do Dezembro Vermelho, enfatizando 

esclarecimentos e cuidados com o HIV. 

     Realizado a passagem do vídeo “Canto e Poesia” com a temática “Nunca é tarde” 

do autor Bráulio Bessa. Ainda há tempo de ser feliz, que nuca é tarde para ser bom 

quando a  maldade chegar. Tratando que quando o autor principal é você para 

escrever uma nova história e que somos nós que controlamos o nosso tempo assim foi 

realizada a reflexão por todos os usuários presentes.  Alguns usuários se 

demonstraram emocionados com a reflexão que choraram com a mensagem. 
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GRUPO REDUÇÃO DE DANOS 

 

Objetivo Geral: O grupo propõe trabalhar a política de Redução de danos e falar 

sobre o uso desorganizado/abusivo da droga motivadora. Dentro da proposta do grupo 

veremos estratégias no coletivo tornando possível algumas ferramentas necessárias, 

como por exemplo, lápis, papéis, vídeos, rodas de conversas, entre outros. 

Facilitadora: Andrezza Brito 

 

Data: 05/12/2019 

Facilitadora: Andrezza Brito 

Atividade realizada: Grupo: Costumes Regionais e Culturais de consumo de drogas 

Objetivo: Promover o conhecimento sobre os possíveis costumes regionais no uso das 

drogas. 

Ferramentas metodológicas: Texto informativo sobre os cuidados ao uso das drogas 

e suas consequências nocivas ao corpo e ao emocional. 

Avaliação: Conscientizamos sobre a diversidade dos costumes e uso das drogas. 

 

Data: 12/12/2019 

Facilitadora: Andrezza Brito 

Atividade realizada Grupo: Acende, Puxa, Prende, Passa...Será que vale a pena? 

Objetivo: Trazer reflexões a respeito do uso da maconha entre os jovens 

Ferramentas metodológicas: Texto reflexivo: Liberação da Maconha- Danos e 

Benefícios 

Avaliação: Refletimos sobre o uso da maconha entre os jovens e as consequências do 

uso contínuo. 

 

Data: 19/12/2019 

Facilitadora: Andrezza Brito 

Atividade realizada: Grupo: Redução de Danos: Exercício na atenção a usuários de 

Drogas 

Objetivo: Conceituar a Redução de Danos e suas estratégias aplicadas. 
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Ferramentas metodológicas: Cartolina, lápis, intervenção verbal da Técnica e demais 

Usuários, facilitando a compreensão do objetivo da atividade. 

Avaliação: Verificamos a oferta do serviço com equidade e respeito às diferenças e 

direito de escolha. 

 

GRUPO OFICINA DE DIREITOS 

 

Objetivo Geral: ofertar o conhecimento na garantia de direito e deveres de cidadão. A 

fim de promover a sensibilizar os princípios fundamentais para que todos possam viver 

com dignidade. “O conhecimento lhe dará a oportunidade de fazer a diferença” (Claire 

Fagner). 

Facilitadora: Amanda Alves 

 

Data: 05/12/2019 

Atividade Realizada: Dia Internacional da Luta Contra a AIDS - Com atividade lúdica 

se faz entender que são sujeitos de direitos. Que o Serviço Social, pode ofertar 

encaminhamentos para portadores do vírus HIV. E trabalhando em conjunto a 

prevenção. 

Objetivo: A atuação do serviço social junto a pessoas que vivem com AIDS e são 

usuários de múltiplas Drogas 

Ferramentas Metodológicas: mesas, cartões para verdadeiro e falso e chocolates. 

Avaliação: O jogo ofertado de perguntas com verdadeiros e falsos, houve erros e 

acertos e explicado a todos as duvidas apresentadas. Eles demonstraram satisfação 

com o resultado, no final receberam chocolates. 

 

Data: 12/12/2019 

Atividade Realizada: Décimo Terceiro do Programa Bolsa Família  

Objetivo: Com a criação do décimo terceiro do Programa Bolsa Família, muitos 

usuários apresentavam duvidas como seria o calendário de pagamento para esses fins 

e o valor a receber. E trabalhar a forma de gastar esse beneficia para fins benévolos. 

Ferramentas Metodológicas: calendário da Bolsa Família, Usuários e educador 

Social. 
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Avaliação: Foi ofertado o calendário do programa e anexado no quadro de 

informações para todos ficarem acompanhando, apresentaram duvidas no valor que 

estava para se recebido. O Educador ofertou suporte nos cálculos em momentos 

reservados com intuito de preservar o saldo financeiro, respeitando a particularidade de 

cada um.  Foram ofertados encaminhamentos para quem desejasse realizar sua 

inserção no Programa aos usuários que ainda não estão inseridos nas Políticas 

Assistenciais. 

 

Data: 17/12/219 

Atividade Realizada: Bazar Atitude 

Objetivo: Com os festejos de final de ano se aproximando, ofertamos um Bazar 

solidário. Com valores acessivos a partir de R$ 0,10 á R$ 3,00. 

Ferramentas Metodológicas: Arara de roupa, cabides, cestos, manequim, mesas, 

roupas, calçados, cintos e óculos.  

Avaliação: Os usuários vinham sendo sensibilizados, quanto à atividade e se 

prepararam para esse momento. E de fato realizaram suas compras e animados para 

ter mais momentos assim. O dinheiro arrecadado será revertido para um churrasco na 

noite de ano novo e isso contribuiu para a colaboração dos mesmos.   

 

Data: 20/12/219 

Atividade Realizada: Bingo  

Objetivo: Interação entre os usuários do Apoio. Momento de descontração com 

finalidade de conhecer a equipe de plantão.  

Ferramentas Metodológicas: Bingo, chocolates e desodorantes. 

Avaliação: Houve interação entre os usuários e equipe. Demostrando satisfação com o 

momento de brincadeiras, alguns ganhadores dos prêmios compartilharam com outros 

usuários. 

 

GRUPO ATIVIDADES LÚDICAS 

Objetivo Geral: Propor momentos lúdicos que influenciará numa melhor qualidade de 

vida aos usuários, tanto processo de socialização, quanto na elaboração dos 
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sentimentos. O brincar contribui decisivamente para o bem-estar físico e mental, de 

forma complementar (OLIVEIRA, 2010).  

Facilitadora: Izabella Barros 

 

Data: 06/12/2019 

Atividade Realizada: Projeto de intervenção dos estudantes de Psicologia da 

Faculdade Pernambucana de Saúde. Realizaram uma atividade com intuito de 

construir um baú com palitos de picolé. 

Objetivo: Desenvolver o eixo geração de renda. 

Ferramentas Metodológicas: palitos de picolé, cola e elástico. 

Avaliação: Os usuários foram bastante participativos, porém o baú não conseguiu ser 

concluído, devido à qualidade do material (cola). Houve várias tentativas, alguns 

usuários desistiram logo de inicio, outros ficaram na possibilidade de concluir. 

 

Data: 20/12/2019 

Atividade Realizada:Em comemoração ao dia da família (08 de Dezembro), 

convidamos os familiares para participar de momento de cuidado e lazer junto aos 

usuários. Preparamos algumas frases sobre o sentido família, e lemos junto aos 

usuários, após esse momento iniciamos o Bingo. 

Objetivo: oportunizar um momento de cuidado e lazer para os familiares 

Ferramentas Metodológicas: Bingo e brindes. 

Avaliação: Tivemos a participação de duas famílias, umas das, precisou se retirar mais 

cedo devido a questão de saúde.  As famílias foram acolhidas por todos os usuários, 

alguns mencionaram a saudade por sua família, foi um momento de descontração e 

cuidado. Tivemos a interação de 19 usuários. 

 

Data: 27/12/2019 

Atividade Realizada: Dinâmica “Desenho as Cegas”. Dividimos o grupo em pares, 

cada dupla sentou-se de costas um para o outro. Um deles recebeu um papel com uma 

figura – círculo, coração, estrela, calendário, escada, refringente, relógio etc. E o outro 

recebeu um papel em branco e um lápis. 
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Pedimos para o participante que recebeu a figura passar instruções para o seu parceiro 

sobre como desenhar aquele objeto, mas sem dizer o que era exatamente. Demos as 

duplas cinco minutos para executar essa tarefa. Ao final, comparamos os desenhos 

com intuito de verificar se conseguiram se comunicar de forma efetiva.  

Objetivo: trabalhar a comunicação entre os usuários 

Ferramentas Metodológicas: folhas de ofício e lápis. 

Avaliação: Analisamos sobre o processo e as possíveis falhas na comunicação: Como 

a pessoa que recebeu o desenho passou instruções para a outra? Como a pessoa que 

desenhou recebeu as informações? Eles tiveram paciência um com o outro ou se 

irritaram ao longo do processo? Quais foram as principais dificuldades no processo? 

 Nesse momento puderam falar a respeito dos seus sentimentos, da dificuldade de 

comunicação com sua dupla, ou mesmo da efetividade de uma boa comunicação. Ao 

longo da atividade aconteceram alguns ruídos na comunicação, porém a grande 

maioria falou com positividade sobre sua dupla, de como a informação foi repassada. 

Finalizamos trazendo essa vivência para o nosso dia a dia, em que a comunicação é 

muito importante para interação e para resolução de conflitos. Tivemos a participação 

de 21 usuários. 

 

GRUPO FAMÍLIA 

 

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

conjuntura familiar, levando em consideração os prejuízos causados pelo uso abusivo 

de drogas e elaborar estratégias para aproximar o usuário de sua família. 

Data: 14/12/2019 

Facilitadora: Izabella Barros 

Atividade Realizada: Tema: Cuidando de quem Cuida. O tema é de fundamental 

importância para ser trabalhado, tendo em vista que a dependência afeta também os 

familiares podendo causar desequilíbrio em todo âmbito familiar, necessitado de maior 

compreensão e acolhimento. Apoiar a família é importante, pois a recuperação dos 

usuários é favorecida com ajudados familiares. 

Objetivo: Promover um momento de cuidado para a família. 

Ferramentas metodológicas: Não necessita. 
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Avaliação: Foi muito positivo trabalhar essa temática. Pontuamos aos familiares que o 

programa também esta para acolhê-los, no sentido da escuta e do encaminhamento 

para rede de saúde ou assistência. 

 

Data: 21/12/2019 

Facilitadora: Amanda 

Atividade realizada: Suporte Familiar aos usuários do Programa Atitude 

Objetivo: A importância dos familiares acompanhá-lo no programa, com visitas 

regulares. Enfatizando o fortalecimento de vínculos entre eles. Aproximar, a família do 

usuário em situação de vulnerabilidade. Apresentado aos familiares as particularidades 

de cada um dentro e fora do espaço. 

Ferramenta Metodológica: Formato de diálogo. 

Avaliação: Os familiares presentes neste momento, trás a reflexão da importância da 

existência deste Programa. Refletindo na mudança de conduta e comportamento e 

desempenho em querer se moldar no estilo de vida. 

 

Data: 26/12/2019 

Facilitadora: Andrezza Brito  

Atividade realizada: Grupo família: Abstinência e recaída da dependência química 

Objetivo: Levar a consciência o problema aditivo por parte do dependente.  

Ferramentas metodológicas: Em que posso contribuir para ajudar o usuário enquanto 

família no processo de abstinência? Pergunta feita em cartolina para que usuário e 

família expressassem suas reflexões 

Avaliação: Analisar as tentativas pessoais de recuperação, abstinência e recaída. 

 

Data: 28/12/2019 

Facilitadora: Izabella Barros  

Atividade Realizada: Tema: Música “Família” de Fábio Jr. A música trás vários 

adjetivos e conceitos sobre família, foi um momento de reflexão e cuidado com os 

familiares. 

Objetivo: Proporcionar um momento de cuidado 

Ferramentas metodológicas: caixa de som e pendrive. 
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Avaliação: Foi um momento de muita emoção, falar sobre a temática família trás 

muitos sentimentos, pudemos falar sobre as emoções trazidas por todos. Ao findar foi 

mencionado pelos participantes sobre a importância desse espaço de fala, de acolhida 

e de cuidado. 

 

GRUPO BEM ESTAR 

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

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

Abordando assim, diversos temas, desde cuidados básicos de higiene pessoal e 

doenças. 

Facilitador (a): Maria do Livramento 

 

Data: 03/12/2019 

Tema: Câncer de Pele. 

Objetivo: Explicar e esclarecer os usuários sobre combate ao “Câncer de Pele”. 

Atividade a ser Realizada: Será exibido um vídeo sobre o Câncer de Pele, e em 

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

usuários puderam além de, se colocar, tirar as dúvidas acerca do Câncer de Pele.  

Ferramentas metodológicas: Foi exibido um Vídeo (Dr. Rafael Schmerling). 

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

desconhecimento dos usuários que se mostraram bastante surpresos. 

 

 

Data: 10/12/2019. 

Tema: Benefícios da hidroginástica 

Objetivo: Explicar aos usuários quais os benefícios da hidroginástica para o corpo 

humano.  

Atividade realizada: Hidroginástica na piscina. 

Ferramentas metodológicas: Foi realizada atividade de hidroginástica na piscina, 

espaguete, bola. 

Avaliação: Observamos que os usuários participaram ativamente da dinâmica. 
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Data: 17/12/2019. 

Tema: Tabagismo ativo e passivo. 

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

maioria dos usuários fez uso de nicotina. 

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

Esclarecendo questões relacionadas ao tabagismo. 

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

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

desconhecimento dos usuários que se mostraram bastante surpresos. 

 

Data: 24/12/2019 

Objetivo: Esclarecer os usuários sobre assuntos relacionados Tuberculose que são de 

interesse dos usuários e necessidade do espaço. 

Atividade realizada: Foi realizada uma roda de conversa, falando principalmente da 

forma de contagio e os sinais, sintomas, diagnostico e tratamento. 

Ferramentas metodológicas: Cartaz e folhetos.  

Avaliação: Observamos que os usuários estavam bem atentos demonstrando 

interesse pela temática, participando ativamente da dinâmica, o que gerou uma 

multiplicação de conhecimento. 

OFICINA TROCANDO IDEIAS 

Objetivo Geral: Promover a reflexão, a participação e a cidadania por meio do lazer, 

da discussão coletiva e da troca de experiências. 

 

Facilitador (a): Dorinha Silva  

Data: 05/12/2019 

Objetivo: Momento de Reflexão, lazer direito de todos. 

Atividade realizada: Jogos com bola e banho de mar, com 01h de duração. 

Ferramentas metodológicas: bola de futebol. 
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Avaliação: grupo que conseguiu refletir sobre o momento de lazer e relacionamento 

interpessoal. O conhecimento por simples que seja ele já é conhecimento (Dorinha 

Silva) 

 

Data: 07/12/2019 

Facilitador: Luiz de Oliveira. 

Atividade Realizada: Jogo de Tabuleiro Personalizado. 

Objetivo: Promover a competição com a base de informação na utilização de tabuleiro 

que trata das Infecções Sexualmente Transmissíveis. 

Ferramentas metodológicas: Tabuleiro, dados, doces (premiações) e fita adesiva. 

Avaliação: Conseguimos cumprir com nosso objetivo, tendo em vista que toda a casa 

participou do inicio ao fim da atividade proposta. 

 

Facilitador (a): Dorinha Silva  

Data: 09/12/2019 

Objetivo: Manter o relacionamento coletivo dentro e fora do espaço 

Atividade realizada: Jogos com bola e banho de mar, com 02h de duração. 

Ferramentas metodológicas: bola de futebol. 

Avaliação: este grupo focou o relacionamento interpessoal dentro e fora do espaço de 

convivência, por ser um mês festivo os usuários vem demostrando inquietações e por 

esse e outros motivos avaliados realizamos essa atividade. O conhecimento por 

simples que seja ele já é conhecimento. 

 

Data: 10/12/2019 

Facilitador: Luiz de Oliveira. 

Atividade Realizada: Trilha da Casa do Intensivo até a Praia de Calhetas passando no 

Forte do Coqueiro Solitário. 

Objetivo: Promover o bem estar, com o exercício da caminhada e obstáculos 

vivenciados na natureza do Litoral do Cabo. 

Ferramentas metodológicas: Garrafa com água, copos, sacola lixo. 
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Avaliação: Conseguimos ir mais além do planejado. Inicialmente pensamos em subir 

até o coqueiro solitário e, em avaliação com os usuários decidimos ir um pouco mais 

além. Finalizando a caminhada no mar das pedras de Calhetas. 

Finalizo avaliando de uma forma muito positiva, vendo que a interação e poder de 

decisão foram alcançados juntos aos usuários do programa. 

 

Data: 19/12/2019 

Facilitador (a): Dorinha Silva  

Objetivo: manter o conhecimento geral relacionado do simples ao composto.    

Atividade realizada: usando a letra do alfabeto e respondendo a atividade de 

letramento, após realizamos atividades esportiva na praia, com 02h de duração. 

Ferramentas metodológicas: papel sulfite, lápis grafite e bola de futebol. 

Avaliação: o grupo interagiu e refletiu sobre seus conhecimentos geral relacionado a 

tarefa apresentada. O conhecimento por simples que seja ele já é conhecimento. 

 

Data: 23/12/2019 

Facilitador (a): Dorinha Silva  

Objetivo: deixar os usuários interagir com o momento natalino 

Atividade realizada: pintura de uma toalha de mesa, com 02h de duração. 

Ferramentas metodológicas: tinta de tecido, pincel e arte. 

Avaliação: pequeno grupo que interagiu com sua arte natalina e que teve a 

participação do Administrativo Jailson para dá um toque de arte, a usuária realizou o 

risco da arte com muita destreza. O conhecimento por simples que seja ele já é 

conhecimento. 

 

Data: 27/12/2019 

Facilitador (a): Dorinha Silva  

Objetivo: atividade física e relacionamento interpessoal.    

Atividade realizada: Jogos com bola e banho de mar, com 04h de duração. 

Ferramentas metodológicas: bola de futebol. 
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Avaliação: o grupo participou deste jogo junto com outros grupos e interagiu muito 

bem independente dos números obtidos na partida de futebol. O conhecimento por 

simples que seja ele já é conhecimento. 

 

Data: 28/12/2019 

Facilitador: Luiz de Oliveira. 

Atividade Realizada: Escalda pé, hidratação e esfoliação, limpeza e cuidado e 

massagem. 

Objetivo: Promover o melhor viver, cuidando do bem estar com o corpo, iniciando com 

os pés. 

Ferramentas metodológicas: Serra e palito, hidratante, creme, baldes, pedra pomes, 

cortador e toalhas. 

Avaliação: A emoção tomou conta dos usuários, nunca ninguém tinha tocados ou se 

importado ao ponto de tocar seus pés. Avalio de uma forma muito positiva o contato um 

com o outro, o respeito e cuidado. 

 

 

OFICINA ENCONTRO DE QUINTA 

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

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

da vida do usuário. 

 

Data: 06/12/19 

Facilitador/a: Márcia Maria 

Atividade realizada: Artesanato em grupo – confecção da guirlanda de Natal. 

Objetivo: Estimular os usuários a partir da arte uma nova aprendizagem também como 

forma de obtenção de renda.  

Ferramentas metodológicas: Tecido, cola, pingentes, bolas, laços, entre outros. 

Avaliação: Participação de boa parte dos usuários presentes. Aprenderam a 

confeccionar uma guirlanda de Natal e pretendem aprimorar a arte para vender. 

 

Data: 10/12/19 
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Facilitador/a: Márcia Maria 

Atividade realizada: Decoração em grupo – confecção de Natal. 

Objetivo: Trabalhar com os usuários o dom da ornamentação, que muitos têm, e 

suscitar nos demais essa desenvoltura. 

Ferramentas metodológicas: Fitas coloridas, Tecido, cola, papelão, pingentes, bolas, 

laços, entre outros. 

Avaliação: Participação de todos os usuários presentes. A unidade ficou ornamentada 

e organizada para o decorrer do mês, a festa Natalina. 

 

Data: 17/12/19 

Facilitador/a: Janaína Lopes 

Atividade realizada: Dinâmica da Percepção 

Objetivo: Pensar sobre as varias formas de ver o ambiente em que vive, sua 

convivência com outras pessoas no dia a dia 

Ferramentas metodológicas:  

Avaliação: Os usuários foram motivados a uma excelente opção para desenvolver 

a liderança do grupo, fortalecendo a competitividade já existente e estimular o respeito 

entre todos os participantes. 

 

Data: 27/12/19 

Facilitador/a: Kátia Carnaúba 

Atividade realizada: Roda de diálogo - Redução de Danos 

Objetivo: Provocar nos usuários a reflexão sobre o objetivo da Redução de Danos. 

Ferramentas metodológicas: Panfletos da temática 

Avaliação: Participação de todos os usuários presentes, onde contribuíram com falas e 

questionamentos. 

 

Oficina de Culinária 

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

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

os profissionalmente através das oficinas. 

Facilitadores: Patrícia Barkokébas  
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Data: 05/12/2019 

Atividade realizada:  rosca salgada de queijo com presunto 

Objetivo: proporcionar aos usuários uma alternativa de geração de renda, com a 

preparação de uma rosca salgada de queijo e presunto, que é uma ótima opção de 

lanche. 

Ferramentas metodológicas: apresentação e explicação da preparação a ser 

realizada, acompanhamento da elaboração pelos usuários. Utensílios usados na 

preparação: colher plástica,bacia plástica, rolo culinário, ralo de inox, pincel culinário. 

Ingredientes usados: trigo, fermento biológico, leite, sal, açúcar, ovos, margarina, queijo 

muçarela, presunto, creme de leite e queijo parmesão. 

Avaliação: Os usuários conseguiram compreender como se prepara pão de queijo 

preparo da massa, modelagem, tempo de fermentação, tempo de forno, além de 

aprender a calcular o valor de custo, e saber o valor de como pode ser vendido. 

 

Data: 16/12/2019 

Atividade realizada: bolo confeitado 

Objetivo: proporcionar aos usuários uma alternativa de geração de renda na 

preparação de um bolo confeitado, que é uma ótima opção de lanche e sobremesa. 

Ferramentas metodológicas: leitura e orientação na execução da receita, além do 

acompanhamento no preparo. Utensílios utilizados na preparação: bacia plástica, rolo 

culinário, cortadores de inox, espátulas.   Ingredientes usados na preparação: pasta 

americana, maisena, corantes em gel comestível, pó dourador, C.M.C. 

Avaliação: Os usuários puderam aprender de maneira prática e rápida como se 

prepara um bolo confeitado, observando preparo da pasta, tingimento, modelagem, e 

como deve ser vendido por quilo. 

 

Data: 20/12/2019 

Atividade realizada: torta de chocolate 

Objetivo: proporcionar aos usuários uma alternativa de geração de renda na 

preparação de torta de chocolate, que é uma ótima opção de lanche e sobremesa. 
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Ferramentas metodológicas: leitura e orientação na execução da receita, além do 

acompanhamento no preparo. Utensílios utilizados na preparação: bacia plástica, 

colher plástica, batedeira de bolo, formas de alumínio individual, formas de alumínio.   

Ingredientes usados na preparação: trigo, açúcar refinado, ovos, margarina, leite 

condensado, creme de leite, chocolate em pó, chocolate em barra. 

Avaliação: Os usuários puderam aprender de maneira prática e rápida como se 

prepara torta de chocolate e salgadinhos de queijo, observando preparo das massas, e 

tempo de forno, e como deve ser embalada, analisando também o custo e o valor pelo 

qual poderia ser vendida cada unidade. 

 

Data: 27/12/2019 

Atividade realizada: coxinhas 

Objetivo: proporcionar ao usuário uma alternativa de geração de renda, com a 

preparação de coxinhas, que é uma ótima opção de lanche. 

Ferramentas metodológicas: apresentação e explicação da preparação a ser 

realizada, acompanhamento da elaboração pelos usuários. Utensílios usados na 

preparação:panela de alumínio, colher plástica, frigideira, escumadeira, Ingredientes 

utilizados: peito de frango, caldo de galinha,cebola, pimentão, coentro, creme de leite, 

trigo, óleo, farinha de rosca, ovos. 

Avaliação: os usuários conseguiram compreender como se prepara coxinhas, preparo 

da massa, modelagem e como deve ser frito.  Além de aprender a calcular o valor de 

custo, e saber o valor que pode ser vendido a unidade. 

 

OFICINA PEDAGÓGICA 

 

Objetivo Geral: Confeccionar e elaborar atividades de Letramento para as várias 

séries encontradas através de Questionário de Sondagem para Elevação de 

Escolaridade através de conhecimentos crítico e prático. Oportunizando assim o 

entendimento do Reforço Escolar e atividades lúdicas para memorização do 

Letramento e avançar gradativamente na busca incessante do conhecimento como 

também ser reinserido ao Mercado de Trabalho. 

Facilitadora: Luciene Tabosa 
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Data: 05/12/2019 

Atividade Realizada: Confeccionar um livreto com as rimas e poesias na Literatura de 

Cordel, elaboradas pelos usuários do Serviço. Com correções onde se fizer necessário. 

Objetivo: Trabalhar a auto estima através das rimas e poesias, explorando a 

linguagem escrita como forma de expressar sentimento e valorizar a vida. 

Ferramenta Metodológica: Leitura dos versos e das rimas confeccionadas pelo 

usuário na construção do livreto. 

Avaliação: Individual de acordo com o interesse e desenvolvimento do usuário nas 

atividades. 

 

Data: 12/12/2019 

Atividade Realizada: Continuar a confecção do livreto com as escritas das rimas dos 

usuários corrigindo o que for necessário. 

Objetivo: Trabalhar a auto estima através das rimas e poesias, explorando a 

linguagem escrita como forma de expressar sentimento e valorizar a vida. 

Ferramenta Metodológica: Leitura dos versos e das rimas confeccionadas pelo 

usuário na construção do livreto. 

Avaliação: Contínua e Progressiva nas atividades trabalhadas 

 

Data: 19/12/2019 

Atividade Realizada: Apresentação da Literatura de Cordel com distribuição dos 

livretos ao grande grupo com os usuários fazendo a leitura do mesmo. 

Objetivo: Trabalhar a linguagem e a forma de expressão no decorrer da leitura, 

refletindo a realidade da região onde a mesma se faz presente. 

Ferramenta Metodológica: Finalização do livreto e distribuição do mesmo para o 

grande grupo com o apoio da Coordenação e Supervisão do Equipamento. 

Avaliação: Contínua e Progressiva nas atividades trabalhadas 
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Oficinas 
Quantitativo 

Mensal 
Quantitativo 

Realizado 
Quantitativo em 

Horas 
Trocando idéias 04 08 24 
Encontro de Quinta 04 04 10 
Oficina de culinária 04 04 12 
Oficina pedagógica 04 03 06 
Total de oficinas 16 19 52 

 
 
6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO 
CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 
6.1. FAMÍLIA 
 

         A participação da família é de fundamental importância no cuidado com usuário, 

esse elo promove o fortalecimento e construção dos laços familiares.  Essa 

participação vem sendo construída por meio de ligação telefônica, visitas das famílias 

ao equipamento, e visitas domiciliares. 

        O Programa Atitude vem desempenhando seu papel com muito êxito, 

proporcionando uma melhor qualidade de vida para os usuários e familiares. 

 Esse mês de Dezembro realizamos visitas domiciliares a três famílias ( usuários: 

Aloísio Oliveira, Luiz Gustavo e Kátia Fernanda). As famílias apresentavam dificuldade 

em vir ao serviço, o intuito da visita foi para o fortalecimento de vínculos, onde 

pudemos perceber o resultado logo na primeira semana. A família do usuário Aloisio, 

iniciou as visitas no equipamento. O numero de integrantes das famílias ao espaço vem 

aumentado, e isto é proporcionado pelo cuidado oferecido pelo Programa, que trabalha 

com a proposta da reconstrução do elo familiar. 

 

6.2. SAÚDE 

No decorrente do mês foram realizadas atividades multidisciplinares, contanto 

com suporte das educadoras, tendo realizado as seguintes atividades: aferição de 

pressão, IMC, temperatura, administração de medicação, atendimento e acolhimento 

aos usuários buscando seu histórico de saúde e sinalizando as suas principais 

demandas clínicas.  

Foram realizados diversos encaminhamentos nos mais variados níveis de 

complexidade da Rede SUS, como: atendimentos emergenciais consultam com 



 

 
 

Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e as Drogas - SPVD 
Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas – SEPOD 

Rua Carlos Chagas, 136 - Santo Amaro, Recife - PE 
CEP: 50.100-080 

79 

 

especialistas (Clínico Geral), Psiquiatra, Infectologista, Raios-X, Centro de Testagem e 

Acolhimento (CTA) além de exames ambulatoriais (Hemograma, Sífilis, HIV, Hepatite B 

e C), Sumário de urina, entre outros, bem como, Hospital Mendo Sampaio, SPA de 

Gaibu, CAPS-AD, USF Enseada dos Corais, UPA da COHAB, Hospital Ulysses 

Pernambuco, Hospital da Restauração Gov. Paulo Guerra, SAE. Seguindo a proposta 

em realizar atividades voltadas para coletivo, foram feitos grupos com temáticas 

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

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

saúde, sob a ótica dos prejuízos atrelados ao uso intenso de spa’s. A TQV consegue 

realizar todos os encaminhamentos para rede de Saúde. Esse mês a técnica de 

Qualidade de Vida realizou articulação com coordenadora do SARTE com intuito de 

realizar palestra sobre combate AIDS e também foi articulada pela TQV a vacina contra 

o Sarampo para os usuários e os profissionais.  

 

6.3. INSERÇÃO SÓCIA PRODUTIVA 

Usuários estão inseridos no mercado de trabalho informal, ambulantes, 

guardador de carro, garçom e vendas de artesanatos. Estão mais atuantes nas praias e 

metrôs. 

Alguns usuários vêm se destacando com vendas de bolsas de praia e chapéu, 

firmando parcerias em lojas locais para passar as vendas na maquineta, sendo assim 

recebem cartão de credito valor e recebido na hora ao usuário deixando uma 

porcentagem no estabelecimento.  

 

6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER.  

  

 Tivemos a celebração do aniversário do usuário Gutemberg, onde sua família 

trouxe ao equipamento um kit festa e juntos pudemos comemorar. Realizamos a 

confraternização de Natal em conjunto com o Apoio Cabo, como apresentação de um 

coral natalino, DJ, grupo de percussão e um lanche coletivo. Na noite de Natal tivemos 

uma ceia com todos os usuários do Intensivo, junto a isso organizamos um bingo 

natalino com várias premiações.  Para finalizar o mês participamos do campeonato de 

futebol entre os núcleos Cabo, Jaboatão e Recife. 
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 Além desses momentos os usuários tiveram idas à praia, acompanhando pela 

equipe e de forma individual, podendo vivenciar outros momentos de lazer que não 

estejam ligados ou associados apenas ao uso de drogas. 

 

6.5. EDUCAÇÃO 

 

                Durante o curso do referido mês, está sendo providenciadas as 

documentações necessárias para a inserção dos usuários na Educação Formal, 

havendo mobilização e sensibilização, também da família, na importância dessa 

inserção escolar para cumprimento de meta no PIA, objetivando as inserções para 

2020. Havendo reuniões semanais junto a Técnica Social de Pedagogia para facilitar o 

processo de engajamento, tanto no sentido de conscientização quanto de informação, 

realizando parcerias às Instituições SENAI e SENAC, na oferta de cursos 

profissionalizantes. Está inserido, um usuário, nos cursos profissionalizantes no 

Coletivo Coca – Cola e SENAI.  

      Circulo Formativo junto aos profissionais do Programa Atitude e temas 

Transversais. 

 

6.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Os usuários estão empenhados na organização dos documentos um dos eixos 

do seu PIA. Foi emitido este mês RG, Titulo Eleitoral, CPF e Certidão de Nascimento. 

Realizados encaminhamentos para os serviços assistenciais como Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS), cadastrono Cadastro Único (CAD) e Centro 

de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).   

Em parceria com o CREAS, o Usuário Leonardo Tonet, retornou para o seio 

familiar após longos anos precisamente 10 anos sem contato, foram resgatados os 

vínculos através de redes sociais e telefônico. A passagem foi custeada pelo Município 

do Cabo de Santo Agostinho, para o estado de São Paulo. Os familiares recebeu o 

Usuário com satisfação. 

 

6.7. AVANÇOS E DESAFIOS 

Avanços: 
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Otimizamos parcerias com a Rede da Assistência Social – CRAS e CREAS , 

viabilizando encaminhamentos e acompanhamentos, como também, com a Assistência 

à saúde física e mental do município do Cabo de St° Agostinho. 

 Entrosamento com o CAPS AD, no sentido de informações à respeito da frequência e 

medicações administradas aos usuários. 

Parcerias com cursos junto ao SENAI e Coletivo Coca-Cola. 

Usuário participando de torneio de JIU JITSU. 

Participação da Equipe técnica em cursos de Formações junto ao Programa Atitude. 

Conseguimos elaborar e executar a festa de Natal, tanto do núcleo Cabo como dos 

usuários deste Intensivo. 

 

Desafios:  

Conseguirmos inserir mais usuários na rede da Educação e Cursos Profissionalizantes. 

Otimizar junto aos órgão e Equipamentos competentes maior agilidade na emissão da 

documentação civil dos usuários.  

Atendimentos especializados na saúde como: Neurologia e Psiquiatria 

Realizar articulações referentes à formação profissional. 

 

6. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 

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

CAPACITAÇÕES). 
 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO 

     
     

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

EQUIPE). 
 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

04/12 Reunião 
Técnica 

Intensivo 
Cabo 

Marina Felix 
Jailson Filho 

Informes; 
Retorno da 

Informes; O Núcleo Caruaru 
esta com o CPD como 
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Izabella Barros 
Amanda Barbosa 
Andrezza Avelino 

Mirts Lopes 
Maria do Livramento 

Janaina Lopes 

Assembléia 
com os 

usuários; 
Ligações 
/presídio; 

Fumódromo; 
Sofá; 

Camisa; 
Uso do DVD; 

Saúde; 
Aluguel Social; 

Plantão 
Noturno; 

Usuário com 
TB: 

Estudo de 
casos; 
Grenda 

Laís 
Izabelle: 
Débora: 
Celso; 

executora. Caso haja 
dificuldade no acesso via 

contato telefônico ao núcleo 
Caruaru comunicar a gestão. 

 
Retorno da Assembléia com 

os usuários; Sobre os 
índices de furto será definida 
data para revista geral nos 

dormitórios. Será 09/01/20. As 
comissões de limpeza nos 

grupos Bom Dia. 
 

Ligações /presídio; Não será 
permitido ligar ou receber 
ligações do presídio, salvo 
com acompanhamento do 

serviço social. 
 

Fumódromo; Será visto local 
para mudança do local para o 

fumódromo. 
 

Sofá; O sofá (doação de 
Anderson ex acolhido do 

Aluguel Social) será doado 
para outro usuário da 

modalidade. 
 

Camisa; Uso da camisa nos 
momentos de grupos, 

palestras, e na hora do 
atendimento. 

 
Uso do DVD; E permitido dias 

específicos mediante 
dinâmica do serviço. As 

regras de utilização foram 
divulgadas para os usuários e 
se encontra acessível na sala 

de convivência. 
 

Saúde; Previsão para 
consultas odontológicas para 
janeiro 2020. A rede de saúde 
esta praticamente paralisada 
neste período de fim de ano. 

 
Aluguel Social; Visitas e 

atendimentos realizados. Dois 
usuários já se encontram em 
processo. Outra vaga sendo 

discutida com a equipe. 
 

Plantão Noturno; 
Usuário com TB: O usuário 

for identificado ou com 



 

 
 

Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e as Drogas - SPVD 
Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas – SEPOD 

Rua Carlos Chagas, 136 - Santo Amaro, Recife - PE 
CEP: 50.100-080 

83 

 

suspeita de TB alem do 
registro em livro e precisa ser 
repassadas informações para 

os demais membros da 
equipe. 

 
Estudo de casos; 

Grenda: Encaminhamento de 
transferência para Jaboatão. 

Caso será discutido com a TR 
de referência. 

Laís: Transferência para a 
unidade de Caruaru. 

Izabelle: Ur sensibilizada 
quanto o andamento do PIA. 

Débora: A usuária foi 
sensibilizada da importância 
do tratamento de saúde. E 

caso haja recusa do cuidado, 
a mesma esta ciente que não 
poderá continuar no serviço. 

Será elabora termo de ciência 
e cuidado com a saúde. 

 

11/12 
Reunião 
Técnica 

Intensivo 
Cabo 

Fátima lindoso 
Suelen Lopes 
Marina Felix 
Jailson Filho 

Izabella Barros 
Amanda Barbosa 
Andrezza Avelino 

Maria do Livramento 
Mirts Lopes 

Janaina Lopes 
Jetro Alves 

Informes; 
Administrativo; 

Saúde; 
Aluguel Social; 
Confraternizaçã
o do Intensivo 

Cabo: 
Estudo de 

casos; 
Edson ferreira: 

Ednaldo: 
Débora: 

Informes; À tarde o carro da 
unidade será trocado na 

Auto Nunes por um modelo 
novo 2020. A turma B circula 

formativo com Arthuro. 
Próxima quarta- feira dia 18 

será a festa natalina do 
Núcleo Cabo. Todos 

fardados. Dia anterior a festa 
será o bazar solidário 

organizado pela Tr Amanda. 
Aceitando doações ate 

16/11. 
Dia 27 haverá torneio entre 
os usuários do Programa. 

No campo ao Lado da 
prefeitura de Jaboatão. 

 
Administrativo; Foram 

trazidas para a equipe as 
questões de manutenção e 

reparos da casa. Foi 
orientada a toda equipe que 

sensibilizem os usuários 
quanto ao cuidado do uso da 

piscina. Ressaltando a 
importância de se molhar 

antes de entrar na piscina e 
não urinar nela. 

 
Saúde; Os atendimentos na 
rede de saúde do município 
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estão paralisados retomando 
as demandas normais a 

partir do dia 20 de janeiro. 
Haverá palestra junto com a 
equipe noturno na próxima 

semana, data será 
agendada. 

 
Aluguel Social; 

Apresentados usuários 
inseridos e em processo, 

além de discutido casos do 
usuário ALUÍSIO AZEVEDO 
e KÁTIA FERNANDA. Além 
de discutido caso do usuário 
ERNESTO CLAUDINO que 
não conseguiu compensar o 

kit. Tirado como 
encaminhamento repassar 

caso para acompanhamento 
da modalidade Atitude nas 

Ruas. 
 

Confraternização do 
Intensivo Cabo: 

Apresentado cronograma do 
evento que será realizado na 

próxima quarta-feira 
(18/12/2019), junto 

Apoio/Cabo. 
 

Estudo de casos; 
Edson ferreira: Destacado 

perfil do usuário, 
considerando uso de álcool 

de modo abusivo e perfil 
possivelmente depressivo. 
Estabelecido necessidade 
em discutir caso junto rede 
de saúde mental, além de 

visita domiciliar prevista para 
amanhã. 

Ednaldo: Realizada leitura 
do contexto social e familiar 
do usuário, destacado seu 

nível de organização e 
potencial, muitas vezes 
anulado por conta das 

demandas de saúde da 
companheira. Tirado como 
encaminhamento estreitar 
laço familiar, considerando 
suporte dos familiares que 

não aceitam companheira do 
mesmo. 

 
Débora: Discutido caso 
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diante demandas da usuária, 
tendo em vista que usuária 

possui muitos 
encaminhamentos para rede 

de saúde e companheiro 
tem anulado suas os eixos 
do seu PIA, diante suporte 
que presta a companheira. 

Dado como 
encaminhamento que TR’S 
poderiam estar discutindo 

saídas e revendo suporte do 
companheiro para com seu 

processo de cuidado. 

18/12 
Confraterniz

ação de 
natal 

Intensivo 
Cabo 

Equipe e usuário do 
Núcleo Cabo Festa natalina do Núcleo Cabo 

25/12 Feridado 
 
 
 
 

 
 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTAS DA 

ASSEMBLÉIA 
ENCAMINHAMENTOS 

09/12 
Assembléia 
Quinzenal 

Intensivo 
Cabo 

Equipe: Suelen, 
Marina, Andrezza, 

Jailson e Luiz. 

Usuários: Kátia, 
David, Leonardo, 
Davi Bernardo, 

Jefferson, Wilson, 
Josinaldo, Edson 

Silva, Izabelle 

Foi aproveitado o 
momento de 

Assembléia para 
reafirmar as regras 
de convivência da 

unidade, visto 
necessidade 

identificada pela 
equipe. 

Os usuários acolheram a fala e 
alguns destacaram que 

precisam rever o 
comportamento. 

23/12 
Assembléia 
Quinzenal 

Intensivo 
Cabo 

Equipe: Suelen, 
Andrezza, 

Dorinha, Marina, 
Jailson, 

Rafael 

Usuários: Debora, 
Edson Gomes, 

Marcos, Antônio, 
Ednaldo, Natalie, 
Josinaldo, José 

Lins, Aloisio, Luiz 
Gustavo, Iris, 

Importância da 
Assembléia como 

momento de 
conversa e decisões 

no coletivo 

Informes: 

Dia 23/12 à noite 
Palestra com 

convidada da área de 
saúde sobre HIV 

Dia 27/12 serão 

Lamentável àqueles que não 
queiram participar 

*Importante escutar e acolher as 
negativas da Equipe 

O pedido foi feito, aguardando a 
entrega 

As ligações serão avaliadas pela 
Equipe e realizadas até as 

20:00h 

Liberada sempre que 
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Lucas, Maria, 
Tiago, Rodrigo, 
Jorge, Sergio 

avaliados 5 usuários 
para o torneio de 
futebol do núcleo 

Cabo 

Final do Ano: Natal – 
saída avaliadas para 
trabalho e para o dia 
25/12 a maioria na 
casa, em razão do 

município ser 
considerado uma 

área quente 

Na noite de Natal 
terão uma ceia e 

atividades 

Ligações liberadas 
para família 

A casa fechará mais 
tarde por conta das 

comemorações 

Bebedouro no piso 
superior 

Ligações á noite para 
família 

Liberação da piscina 

 

 

Outro ventilador no 
quarto 1 

Netflix 

Uso do DVD 

Uso do Youtube 

Mudança do cardápio 
para peixe frito, pois 

necessário, desde que não 
tenha atividade na casa, esteja 
limpa e com conduta adequada 

dos usuários 

Será instalado pelo responsável 
pela manutenção 

Não existe na planilha do 
Intensivo 

Quando não houver atividade na 
casa, por avaliação da Equipe e 
que as regras estão fixadas na 

sala da TV 

Acesso junto com a Equipe, 
questão a ser avaliada em 

reunião técnica 

Avaliado pela Nutricionista 

Em 15 em 15 dias tem um 
representante da secretaria nas 

reuniões 

Questões a serem vistas pelas 
Técnicas, dependendo da 

avaliação do PIA 

Será solicitado pelo responsável 
da manutenção 

Esta sendo realizado na medida 
do possível, dependendo das 

demandas iniciais 

Será avaliado em reunião 
técnica, uma vez que foi feito o 

pedido de retirada pela 
secretaria dos equipamentos de 

academia, pois só poderão 
permanecer caso tenha 

acompanhamento de um 
profissional da área de 

Educação Física 
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o peixe ao molho 
esta sendo 

desperdiçado 

Participação de um 
representante da 

secretaria 

Aumento da 
quantidade de dias 

para trabalhar 

Conserto do Totó e 
mesa do ping-pong 

Bom Dia mais cedo 

Solicitação de um 
soco de areia 

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

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTAS 

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

A.DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 

 

ATIVIDADE  QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS  01 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA  00 

REUNIÃO INTERSETORIAL  00 

ESTUDO DE CASO  45 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS  04 

CONSULTORIA  00 

REUNIÃO NA EXECUTORA  00 

TOTAL  50 
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AÇÕES  META MÍNIMA  METAS EXECUTADAS 

COLEGIADO  02  00 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE  04  02 

 
*Dia 18 festa natalina do Núcleo Cabo 
*Dia 25 feriado do Natal 
 
 
 
TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 
 
TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 
 

 
DISTRIBUIÇÃO POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

SEXO  FAIXA ETÁRIA  TOTAL 

 
0 A 
11 

12 A 
17 

18 A 
23 

24 A 
29 

30 A 
40 

41 A 
59 

60 EM 
DIANTE 

NÃO 
INFORMADO   

MASCULINO  00  00  04  11  19  04  00  00  38 

FEMININO  00  00  00  04  05  00  00  00  09 

TOTAL  00  00  04  12  23  02  00  00  47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA III –ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 
 
 

ORIENTAÇÃO SEXUAL  TOTAL 

HETEROSSEXUAL  43 

HOMOSSEXUAL  01 

AÇÕES  META MÍNIMA  METAS EXECUTADAS 

ACOLHIMENTOS  30 Adultos e/ou 20 adolescentes  47 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO  MASCULINO  TOTAL 

00  00  00 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE  NUTRIZ  TOTAL 

00  00  00 
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BISSEXUAL  03 

NÃO INFORMADO  00 

NÃO SE APLICA  00 

TOTAL  47 

 
 

IDENTIDADE DE GÊNERO  TOTAL 

HOMEM TRANS  00 

MULHER TRANS  02 

HOMEM CIS  36 

MULHER CIS  09 

NÃO INFORMADO  00 

NÃO SE APLICA  00 

OUTROS  00 

TOTAL  47 

 
TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 
 

COR / RAÇA  TOTAL 

BRANCA  06 

PRETA  15 

PARDA  26 

AMARELA  00 

INDÍGENA  00 

TOTAL  47 
 
 
TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 
 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA  TOTAL 

SEM RENDA  39 

1/4 SALÁRIO MÍNIMO  06 

1/2 SALÁRIO MÍNIMO  01 

1/3 SALÁRIO MINIMO  01 

1 SALÁRIO MÍNIMO  00 

2 SALÁRIOS MÍNIMOS  00 

3 SALÁRIOS MÍNIMOS  00 

ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS  00 

NÃO INFORMADO  00 

TOTAL  47 
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TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 
 

SUBSTÂNCIA PSICOATIVA  TOTAL 

CRACK  47 

ÁLCOOL  00 

MACONHA  00 

COCAÍNA  00 

OUTROS  00 

TOTAL  47 

 
 
TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

 
 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISSIONAL  TOTAL 

SIM  26 

NÃO  20 

NÃO INFORMADO  01 

TOTAL  47 
 
 

AMEAÇA DE MORTE  TOTAL 

SIM  45 

NÃO  02 

NÃO INFORMADO  00 

TOTAL  47 

 
 
TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 
INTENSIVO 
 

MOTIVO DO DESLIGAMENTO  TOTAL 

ABANDONO  02 

AVALIAÇÃO TÉCNICA  05 

CONCLUSÃO DO TRATAMENTO  03 

TRANSFERENCIA     02 

SOLICITAÇÃO  08 

TOTAL  20 
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TABELA IX- ATENDIMENTOS REALIZADOS 
 

GRUPOS OPERATIVOS  META MÍNIMA – 04 

GRUPO PSICÓLOGO  08 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL  04 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA  04 

TOTAL  16 

 
 

AÇÕES  META MÍNIMA  METAS EXECUTADAS 

OFICINAS  50h  52h 

ATENDIMENTO A FAMÍLIA  30  25 

GRUPO FAMILIA  04  05 

 
ATENDIMENTO INDIVIDUAL  META MÍNIMA – 50 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO  277 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL  163 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA  091 

TOTAL  531 

 
 

AÇÕES  TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA  091 

VISITA DOMICILIAR  003 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO 

DE NOVOS USUÁRIOS 
000 

SAÍDA TERAPÊUTICA  158 

ASSEMBLÉIA  001 

TOTAL GERAL  253 

 
 
TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 
 
 

REDE SUAS  QUANTIDADE 

CRAS  05 

CREAS  04 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

(TRANSFERÊNCIA) 
02 

ALUGUEL SOCIAL  00 
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CONSELHO TUTELAR  00 

OUTROS?  00 

TOTAL  11 

 
 

REDE SUS  QUANTIDADE 

NASF  00 

PSF/USB  17 

CTA  05 

CAPS II  00 

CAPS III  00 

CAPS Adi  00 

CAPS AD  14 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA  00 

POLICLÍNICA  10 

HOSPITAL GERAL  07 

UPA  10 

OUTROS?  00 

TOTAL  63 

 
 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS  QUANTIDADE 

DELEGACIA  00  

DHPP  00 

JUDICIÁRIO  00 

MINISTÉRIO PÚBLICO  00 

GOVERNO PRESENTE  00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO  04 

INSS  00 

AGÊNCIA DO TRABALHO  03 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA  00 

ONG  00 

OUTROS?  00 

TOTAL:  07 

 
 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS 

INCLUSÕES 
QUANTIDADE 

CURSO PROFISSIONALIZANTE  00  01 
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EDUCAÇÃO FORMAL  00  00 

TRABALHO FORMAL  00  00 

TRABALHO INFORMAL  01  27 

OUTROS?  00  00 

TOTAL:  01  28 

 
 
9. ALUGUEL SOCIAL NÚCLEO CABO – DEZEMBRO/2019 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL 

 

Considerando festividades natalinas e encerramento das atividades do ano, 

modalidade articulou junto Abrigo São Francisco de Assis localizado no bairro São 

Francisco/Cabo de Santo Agostinho visita com usuários da modalidade do Aluguel 

Social, além dos usuários do Intensivo. Considerando trabalhos informais dos usuários 

inseridos não foi possível o comparecimento dos usuários, tendo atividade contato com 

usuários do Intensivo e a dupla da modalidade do Aluguel Social.  

Destaca-se que momento foi bastante oportuno para estimular solidariedade em 

cada usuário, tendo sido observado por meio dos gestos e fala com cada idoso/idosa a 

emoção junto reflexão quanto abandono e envelhecimento. 

Modalidade em referido mês visou trabalhar usuários com perfil para inserção, 

considerando vagas em aberto. Reuniões de supervisão de modo semanal foram 

realizadas visando identificar usuários com perfil para inserção, apesar de 05 usuários 

terem sido avaliados, mês foi encerrado com 02 usuários em processo e 02 inseridos. 

Destaca-se que usuário LUIZ GUSTAVO encontra-se bastante empenhado com 

seu processo de inserção, tendo comprado diversos itens para seu imóvel que já se 

encontra alugado, aguardando apenas as questões burocráticas para entrega das 

chaves. 

Usuário ALUISIO OLIVEIRA foi sinalizado que foi avaliado para modalidade, 

tendo tomado ciência da inserção junto sua TR. Supracitado apresentou satisfação 

quanto possível espaço de moradia segura, tendo sido deixado bem claro para o 

mesmo continuidade das regras do serviço, além da importância em continuidade ao 

processo de retirada de documentos, além do trabalho do eixo de geração e renda. 
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No dia 18 do presente mês houve evento natalino no Intensivo, tendo contado 

com a presença do usuário VINICIUS SANTOS. Usuário OSVALDO BARICK justificou 

sua ausência com quadro de mal estar. 

Dia 26 houve ciclo de capacitações com facilitadores da Secretaria, com 

temática sobre histórico do uso das drogas, tal momento é bastante importante para 

capacitação profissional, tendo em vista o cotidiano profissional. 

Usuários VINICÍUS SANTOS e OSVALDO BARICK seguem inseridos e 

andamento dos eixos do PIA segue detalhado abaixo: 

 

9.1. Família: 

VINICÍUS SANTOS: Usuário não demonstra interesse em trabalhar eixo familiar, tendo 

em vista vínculos rompidos com familiares. 

OSVALDO BARICK: Usuário refere contatos frequentes com familiares que residem 

em Curitiba, não tendo sido possível realizar visita projetada para datas festivas de final 

de ano, diante contexto financeiro do mesmo diante baixa na venda de pacotes de 

mergulho. 

 

9.2. Saúde: 

VINICÍUS SANTOS: Encaminhado para CTA e PSF/Gaibu. 

OSVALDO BARICK: Orientado quanto CAPS’AD e rede de atenção básica do 

município de Ipojuca. Articulações realizadas com Posto Vicente Mendes e Centro de 

Referência Odontológica para demanda trazida pelo usuário. 

 

9.3. Inserção sócia produtiva:  

VINICÍUS SANTOS: Observado que em referido mês usuário não demonstrou 

emprenho em tal eixo, justificando que estava com movimento baixo em serviços de 

construção civil, tendo discurso que estaria priorizando questão documental. Merece 

destaque que tais documentos não foram visualizados. 

OSVALDO BARICK: Trabalho informal em empresa de Turismo. 

 

9.4. Cultura, esporte e lazer:  
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Eixo segue sob cunho pessoal, sendo mês de festejos natalinos usuários 

acompanhados mostraram diferentes perspectivas quanto mês de Dezembro. Usuário 

OSVALDO atrela atividades de lazer ao local de trabalho e usuário VINÍCIUS passou 

datas comemorativas no Intensivo, tendo avaliado de modo positivo o fato de estar 

preservado no serviço. 

 

9.5. Educação: 

Usuários inseridos não apresentam desejo em elevação escolar. 

 

9.6. Assistência Social: 

Considerando importância em articulações junto rede social modalidade realizou visita 

ao CRAS/Praias para articulações realizadas a documentação do usuário, porém 

considerando período natalino não foi possível pactuar articulações. 

 

9.7. Avanços e desafios: 

Caracteriza-se como avanço a leitura crítica dos usuários em processo quanto 

importância da modalidade, trazendo eixo de renda como prioritário para inserção na 

modalidade. Segue desafio em avaliação com usuários em processo permanecerem 

para inserção, onde desorganização quanto retorno para serviço levou a desconsiderar 

usuários cotados para inserção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 

(MÊS/ANO) 
MOTIVO DE 

DESLIGAMENTO 

NO DE VISITAS 
REALIZADAS NO 

MÊS 
VINICIUS SANTOS AGOSTO/2019 SEGUE INSERIDO 14 
OSWALDO BARICK OUTUBRO/2019 SEGUE INSERIDO 10 
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TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 
 

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Mês foi significativo para modalidade, considerando expectativas em atender 

números da modalidade com usuários que vem sendo discutido para inserção futura, 

demonstrando potencialidade da modalidade junto organização ofertada pelo espaço 

de moradia seguro. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  06 02 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 40 24 

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 
SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 10 
Beneficiados 

05 
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10.1. ANEXOS DO ALUGUEL SOCIAL  
 

1. Visita domiciliar ao usuário Vinicius Santos 
2. Visita ao usuário Osvaldo Barick  

 

   
 

1. Visita dos usuários ao abrigo são Francisco de Assis 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Diante do último mês do ano foi possível trabalhar junto aos usuários 

perspectivas futuras para o próximo ano, bem como realizar diversas reflexões acerca 

do ano que se passou com a finalidade de ressignificar sentimentos e atitude ruins 

visando reestruturar os planos para o ano que se inicia.  

Realizada diversas atividades para celebrar esses momentos, onde tivemos a 

oportunidade de nos confraternizarmos entre as equipe e usuários do Núcleo Cabo. 

Além disso, foi preparada uma linda ceia natalina e uma bela festa de Réveillon em que 

os usuários puderam contemplar o show pirotécnico da virada do ano na Praia de 

Gaibú. Estimamos que o ano que se inicia seja um ano produtivo e de grandes 

conquistas para o Programa e para os usuários acolhidos no Serviço.  

  

                                                 

                                                              Suelen Lopes 

                                                       Coordenação Técnica 
 

 

 

 
 
 
 
 

Manassés Manoel dos Santos 
Diretor Geral 
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11. 1 ANEXOS 

GRUPO TROCANDO IDEIA 
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TORNEIO DE FUTEBOL 

 

  

 

 

 

GRUPO TROCANDO IDÉIAS 
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TRILHA ECOLÓGICA 

 

  

  

  

 

 

ATIVIDADE: ESCALDA PÉS 
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GRUPO OFICINA DE DIREITOS 
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BAZAR SOLIDÁRIO 
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EIXO GERAÇÃO DE RENDA EM ÊXITO: 

 

 

ARTICULAÇÃO COM O CREAS – DE VOLTA PARA CASA: 
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FAMÍLIA 

(GRUPO, VISITA NA UNIDADE E VISITA DOMICILIAR) 
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VISITA DOMICILIAR 
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GRUPO ATIVIDADES LÚDICAS 
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Aniversariantes do Mês 

 

COMEMORAÇÕES DE NATAL DO NUCLÉO CABO 
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MOMENTO NATALINO COM OS USUÁRIOS DO INTENSIVO CABO 

 

 

GRUPO BEM ESTAR 
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Vacina contra Sarampo  

 

 



 

 
 

Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e as Drogas - SPVD 
Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas – SEPOD 

Rua Carlos Chagas, 136 - Santo Amaro, Recife - PE 
CEP: 50.100-080 

113 
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OFICINA ENCONTRO DE QUINTA – PLANTÃO NOTURNO 

   

 
 

 

 

 

 

 


