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CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 
NÚCLEO: CABO           MÊS/ANO: NOVEMBRO/2019 
 
1. APRESENTAÇÃO 
  
 Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

Acolhimento e Apoio durante o mês de novembro. 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 

mailto:atitude.apoio.cabo@gmail.com
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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: 07/11/2019 

Objetivo: Refletir sobre as dificuldades enfrentadas diante da cor da pele. 

Atividade realizada: Apresentação do filme: Quase Deuses (filme baseado em fatos 

reais) e discussão sobre o que foi apresentado. 

Ferramentas metodológicas: TV, Pendrive. 
Avaliação: Usuários questionaram algumas cenas do filme, demonstraram 

indignação diante das situações vivenciadas pelo ator principal da história. Discutiram 

sobre as relações entre raças diferentes e que algumas situações de permanecem 

atualmente. 

Quantidade de participantes: 12  

 

Data: 14/11/2019 

Objetivo: Refletir sobre o preconceito e sua perpetuação na cultura. 
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Atividade realizada: Após apresentação de um vídeo, cartaz e dialogo sobre os 

vários tipos de preconceito. 

Ferramentas metodológicas: Cartolina e Piloto. 

Avaliação: Usuários comentaram os vários tipos de preconceitos e alguns que eles 

não conheciam os cibernéticos.  Perceberam o quanto em alguns ditados populares 

tem tanto preconceito. Todos se reconheceram enquanto vítimas e também 

promovedores desse tipo de violência.  

Quantidade de participantes: 18 

 

Data: 19/11/2019 

Objetivo: Refletir sobre a diferença entre Racismo e injúria racial (qual a diferença).  

Atividade realizada: Após apresentação de uma reportagem sobre uma pessoa que 

relatou uma situação de racismo no trânsito, após a apresentação do vídeo, foi 

questionado o que os usuários entendiam sobre racismo e injúria racial.  

Ferramentas metodológicas: TV, pendrive, vídeo.  

Avaliação: O objetivo foi alcançado, visto que, estimou a participação dos usuários 

com relatos de situações e externaram suas opiniões o sobre tema e como já 

perceberam tais situações com exemplos de vivencias.  

Quantidade de participantes: 16 

 

Data: 28/11/2019 

Objetivo: Refletir sobre a importância do conhecimento.  

Atividade realizada: Explanação sobre um livro que cada usuário já leu ou foi lido 

para ele/ela. Foi percebido que a maioria dos livros informados foram livros infantis. 

Relataram também alguns livros originados de gibis e outras fontes. Após cada 

usuário criou uma frase para dar criarmos uma história que fizesse sentido. 

Ferramentas metodológicas: livros 

Avaliação: A princípio os usuários estavam com receio de informar as histórias que 

conheciam, mas todos participaram e juntos ‘construíram’ uma história lúdica e 

engraçada. Alguns usuários externaram que não sabiam ler, mas alguém já havia 

contado alguma história. Um momento de descontração, mas enfatizando a 

importância do conhecimento dos estudos. 



 

 
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: 21 

 

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: 21/11/2019 

Tema: Consciência Negra 

Objetivo: Promover reflexão sobre o dia da consciência negra e sua importância no 

contexto social, histórico e político no Brasil.  

Atividade realizada: Foi promovida uma discussão sobre o tema (consciência negra) 

e posteriormente foram mostrados espaços culturais que fortalece o protagonismo do 

negro na promoção da equidade racial.  

Ferramentas metodológicas: TV, Papel A4 e caneta. 

Avaliação: No desenvolvimento da atividade houve várias reflexões e críticas sobre a 

temática trabalhada, onde se discutia a importância do negro para a sociedade e os 

reflexos na economia e política do país. 

Quantidade de participantes: 16 

 

Data: 28/11/2019 

Objetivo: Promover um debate sobre a importância da campanha Novembro Azul, 

observando os impactos sociais. 

Atividade realizada: Realizada um debate sobre o tema proposto. Fazendo com que 

observem as conseqüências relacionadas à saúde, a economia e a sociedade. 

Levando em consideração as informações que os participantes têm a respeito sobre a 

campanha.  

Ferramentas metodológicas: Papel e caneta. 

Avaliação: No desenvolvimento do grupo os participantes foram refletindo sobre tema 

e fazendo contribuições a cerca da importância da prevenção do câncer de próstata e 
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quantos mais informação se chegue à população através de programas, projetos e 

campanhas ajuda a população evitar o alto índice de mortalidade.  

Quantidade de participantes: 10 

 

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: 05/11/2019 

Tema: Estereótipos de Gênero 

Objetivo: Promover a compreensão da influência dos estereótipos de gênero no 

processo de socialização.  

Atividade realizada: Foi realizado uma escuta de forma ampla onde discutimos sobre 

profissão e padrão de beleza para tentar desconstruir valorização da mídia 

Ferramentas metodológicas: Papel, cartolina e cola 

Avaliação: Na roda de diálogo foi possível percebe o preconceito de alguns usuários. 

Quantidade de Participantes: 05 
 
Data: 26/11/2019 

Tema: Igualdade de Gênero 

Objetivo: Promoção do debate crítico em que haja confronto de diferentes pontos de 

vista sobre igualdade de gênero.  

Atividade realizada: Roda de dialogo sobre igualdade de gênero, onde foi possível 

esclarecer dúvidas dos participantes. 

Ferramentas metodológicas: Papel e Caneta 

Avaliação: Discutimos em forma de roda de diálogo, onde foi observado que o 

machismo ainda e muito forte e pontuamos a questão igualmente entre homens e 

mulheres. 

Quantidade de Participantes: 10 

 

Grupo Redução de Danos 



 

 
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 

9 

 

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: 05/11/2019 

Tema: Uso de Drogas e suas conseqüências 

Atividade Realizada: Foi apresentada uma reportagem com o ator Fábio Assunção 

falando sobre sua dependência e as conseqüências causadas na sua vida, e após um 

diálogo sobre a reportagem. 

Objetivo: Proporcionar um diálogo sobre uso de drogas e suas conseqüências. 

Avaliação: Através das discussões, os usuários identificaram as dificuldades e 

conseqüências causadas pelo uso de drogas em várias classes sociais. Foi pontuado 

algumas falas durante o vídeo: Dificuldade em cumprir horários e compromissos; dizer 

que não vai fazer mais e fazer; tratamentos; não ter noção de tempo quando estar em 

uso; classes sociais; recaídas; aceitar que a dependência é uma doença; se colocar 

em situação de risco; cura.   

Quantidade de Participantes: 09  

 

Data: 12/11/2019  

Tema: Prisão Química  

Atividade Realizada: Foi apresentado um vídeo Prisão Química (2/3) com o ex-

jogador de futebol, após foi realizada uma reflexão sobre o tema baseado no vídeo.  

Objetivo: Refletir sobre objetivos, planos e futuro.  

Avaliação: Após a apresentação do vídeo foi possível que os participantes 

refletissem sobre os prejuízos causados pela dependência química e os impactos em 

vários âmbitos da vida, bloqueando seus objetivos, planos e perspectiva de futuro.  

Quantidade de participantes: 10  

 

Data: 22/11/2019  

Tema: Semana da Consciência Negra  
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Atividade Realizada: Foi realizada uma apresentação sobre o Dia da Consciência 

Negra, a origem da capoeira, Roda de Capoeira.  

Objetivo: Oportunizar aos usuários momentos de descontração e conhecimento 

sobre essa dança, valorizando a cultura em celebração ao dia da Consciência Negra.  

Ferramentas Metodológicas: balão, som.  

Avaliação: Através desse momento foi possível apresentar um pouco da cultura em 

alusão ao dia da Consciência Negra, além de apresentar a origem da capoeira, 

proporcionando reflexões sobre suas formas de luta e atuação por uma sociedade 

que saiba respeitar as diferenças.  

Quantidade de Participantes: 11 

  

Data: 29/11/2019  

Tema: Discutindo sobre Redução de Danos  

Atividade Realizada: Realizamos uma roda de conversa sobre a redução de danos 

seguindo alguns critérios: O que é Redução de Danos? A redução de danos funciona 

com todo tipo de droga? Legal e Ilegal? Redução de danos é um tipo de tratamento? 

A Redução de Danos pode ser entendida como apologia ao uso de drogas?, onde 

foram realizadas as perguntas aos usuários e eles tiveram a oportunidade de falar 

sobre o que entendem.   

Objetivo: Proporcionar aos usuários uma discussão e enriquecer o conhecimento do 

sobre a Redução de Danos.  

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa, folha de papel 40, pilot.  

Avaliação: A discussão foi muito proveitosa e enriquecedora, pois os participantes 

puderam expor seus conhecimentos sobre o tema e troca de experiências entre eles 

ampliando seu conhecimento sobre a redução de danos, não banalizando essa 

estratégia, se tornando assim protagonistas no seu cuidado.  

Quantidade de Participantes: 11 

 

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

doenças.   

 
Data: 04/11/2019 

Tema: Prevenção e Combate Hipertensão Arterial. 
Objetivo: Esclarecer os usuários sobre assuntos relacionados Prevenção e Combate 

Hipertensão Arterial que são de interesse dos usuários de e necessidade do espaço. 

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

temática. 

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 combate à hipertensão.  

Número de Participantes: 16 usuários  

 

Data: 11/11/2019  

Tema: Câncer de Pênis 

Objetivo: Esclarecer os usuários sobre assuntos relacionados a Câncer de Pênis que 

são de interesse dos usuários e necessidade do espaço. 

Atividade Realizada: Foi apresentado um vídeo no qual Dr. Flávio Isaias falavam do 

conceito câncer de Pênis, sinais, sintomas, diagnostico e tratamento. 

Ferramentas Metodológicas: Foi exibido um Vídeo com Dr. Flávio Isaias.  

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

desconhecimento dos usuários que se mostraram bastante surpresos. 

Número de Participantes: 13 usuários  

 

Data: 18/11/2019.  

Tema: Câncer de Próstata 

Objetivo: Explicar e esclarecer o que é, e como se contrai a “Câncer de Próstata” 

além de, orientar enquanto formas de prevenção. 

Atividade realizada: Foi utilizado cartaz, folhetos, folder e camisetas, e em seguida 

fizemos um sorteio com usuários. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa 
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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: 16 usuários  
 
Data: 25/11/2019  

Tema: Tuberculose. 

Objetivo: Esclarecer os usuários sobre assuntos relacionados à Tuberculose, seus 

sinais e sintomas, que são de interesse dos usuários de e necessidade do espaço. 

Atividade Realizada: Será realizada uma roda de conversa, com intuito discutir 

questões relacionadas à Tuberculose. 

Ferramentas Metodológicas: Folhetos e Cartazes. 

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

Tuberculose, 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: 02/11/2019 

Objetivo: Refletir sobre as diversas formações da família. 

Atividade realizada: Apresentado várias imagens com várias composições de 

famílias: de orientação heterossexual, homoafetiva (feminina e masculina), mulher 

solteira e filhos, homem solteiro e filhos e família extensiva.  

Ferramentas metodológicas: Imagens   
Avaliação: Usuários externalizaram seus conceitos e suas opiniões sobre as 

formações de violência. Houve um momento mais acalorado de discussão devido às 

questões religiosas, mas o respeito pelos usuários que tinham convicções diferentes 

ficou evidente.  
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Quantidade de participantes: 16 

Quantidade de Familiares: 0 

 

Data: 09/11/2019 

Tema: Vínculos Familiares 

Atividade Realizada: Foi realizada uma discussão e uma reflexão de como estão os 

vínculos familiares e como pretendem se reaproximar da família. 

Objetivo: Proporcionar um diálogo e uma reflexão acerca dos vínculos familiares. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Através da discussão sobre tema os usuários puderam relatar como estão 

seus vínculos familiares e como estão tentando se reaproximar da família, mesmo 

diante das dificuldades e tristezas que causaram a família, alguns se mostraram 

resistentes a reaproximação, foi importante para fazê-los refletir sobre a família.  

Número de Participantes: 13 

Quantidade de Familiares: 0 

 

Data: 16/11/2019 

Objetivo: Promover reflexão sobre fortalecimento do vínculo familiar, sua importa no 

processo de cuidado ao dependente químico.  

Atividade realizada: Na realização do grupo foi feita uma técnica de grupo, com a 

proposta de quebrar gelo e também perceber a importância do papel da família no 

cuidado de cada participante. Estimulando os participantes a buscarem a 

reaproximação desses vínculos.   

Ferramentas metodológicas: Papel A4 e caneta. 

Avaliação: No desenvolvimento do grupo foi percebida a reflexão sobre a relação que 

estabeleço com meus familiares e se tenho buscado uma aproximação ou exclusão. 

Quantidade de participantes: 18 

Quantidade de Familiares: 04 

 

Data: 23/11/2019 

Tema: Desconstrução do machismo acerca do câncer de próstata. 
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Objetivo: Desmistificar o preconceito com a doença, bem como o exame e seu 

tratamento. 

Atividade realizada: Exibição de vídeo acerca da temática aborda e roda de diálogo. 

Ferramentas metodológicas: Pen drive e TV 

Avaliação: Observamos no discurso dos usuários o preconceito presente com 

relação ao exame para câncer de próstata, refletimos sobre a importância deste para 

os cuidados com a saúde. 

Quantidade de Participantes: 15 
Quantidade de Familiares: 03 

 
Grupo Bem Estar 
Facilitadora: Elaine Cristina (Educadora Social). 
Objetivo Geral: Apresentar atividades que contribuem para bem estar físico e mental. 

 

Data: 15/09/2019 

Tema: Penteados e Vestuário da Cultura Negra 

Objetivo: Mostrar aos usuários o significado dos penteados, assim como as roupas, e 

refletir sobre o contexto atual. 

Atividade realizada: Distribuímos as imagens de penteados e explicamos sobre o 

significado, tirando dúvidas em uma roda de dialogo. 

Ferramentas metodológicas: Figuras impressas 

Avaliação: Mostraram-se interessados visualizando fotos de penteado da cultura 

negra, roda de diálogo expressando conhecimentos e envolvimentos com essa pratica 

de conhecer e saber fazer os penteados. 

Quantidade de Participantes: 10 

 

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.  

 

Data: 08/11/2019 
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Tema: Proclamação da República 

Objetivo: Mostrar a importância desta data o que significa o que representa em nosso 

país.   

Atividade realizada: Vídeo sobre: A Proclamação da República. Roda de Diálogo e 

Produção escrita sobre o que os usuários aprenderam sobre o tema.  

Ferramentas metodológicas: Televisão, Pen Drive, folhas de ofício, lápis, borracha, 

etc. 

Avaliação: Avaliamos como positiva a participação de todos, onde os usuários 

falaram a importância dessa data em nosso país. 

Quantidade de Participantes: 10 
 
Data: 20/11/2019 

Tema: Dia da Consciência Negra.    

Objetivo: Vídeo: Consciência Poema de Alan Cruz. Roda de Diálogo, construção de 

cartazes sobre o tema proposto.   

Atividade realizada: Mostrar a importância desta data através do vídeo e o que ela 

nos representa.    

Ferramentas metodológicas: Televisão, Pen Drive, cartolina, lápis, borracha, figuras 

ilustradas, etc.  

Avaliação: A participação dos usuários foi positiva os usuários expuseram suas 

opiniões sobre o tema exposto.   

Quantidade de Participantes: 14 

 

 
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: 04/11/2019 

Tema: Apresentação do Novembro Azul 
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Objetivo: Fazer com que os usuários se conscientizem e se sensibilizem para a 

importância do diagnóstico precoce do câncer da próstata.                           

Atividade realizada: Apresentar aos usuários a importância da prevenção do câncer 

da próstata.  

Ferramentas metodológicas: Cartazes, bexiga 

Avaliação: Os participantes ficaram bastante ativos e atentos com o assunto 

abordado sobre a importância da prevenção. 

Quantidade de Participantes: 12 
 
Data: 06/11/2019 

Tema: Dia do Radialista 

Objetivo: Mostrar aos usuários a importância desses profissionais que levam 

informações, entretenimento a milhares de pessoas por meio das ondas do rádio.  

Atividade realizada: Apresentamos uma peça teatral, onde os usuários encenaram 

os personagens. 

Ferramentas metodológicas: SOM 

Avaliação: Os usuários foram bastante participativos absorvendo conhecimentos 

sobre o radialista e interagindo com entusiasmo. 

Quantidade de Participantes: 11 

 

Data: 12/11/2019 

Tema: Dia Mundial do Hip Hop 

Objetivo: Mostrar aos usuários que o hip hop não é apenas uma dança e sim um 

movimento cultural, que tinha como objetivo tirar jovens da rua. 

Atividade realizada: Iniciamos a atividade fazendo uma explicação sobre o 

Movimento do Hip Hop e em seguida os usuários se apresentaram cantando e 

dançando. 

Ferramentas metodológicas: Som, microfone bexigas e guloseimas. 

Avaliação: Os participantes tiveram momentos de diversão e conheceram que 

através do hip hop é possível conscientizar, educar, humanizar, promover, divertir e 

instruir as demais pessoas. 

Quantidade de Participantes: 13 
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Data: 20/11/2019 

Tema: Dia da Consciência Negra 

Objetivo: Mostrar aos usuários que a consciência negra foi criada para dar voz aos 

negros e ressaltar a sua luta contra a discriminação.  

Atividade realizada: Realizamos uma peça teatral onde os usuários foram os 

protagonistas da encenação. Por fim, explicamos sobre a culinária da cultura negra e 

servimos um lanche com comidas típicas. 

Ferramentas metodológicas: Cartolina, tinta e vestimentas. 

Avaliação: Os participantes tiveram um conhecimento sobre o símbolo maior da luta 

contra a escravidão, o Zumbi dos Palmares e a importância conseguirem conquistar 

sua liberdade. 

Quantidade de Participantes: 15 

 

Data: 26/11/2019 

Tema: Show de Talentos Cover 

Objetivo: Trazer aos usuários momentos de lazer, alegria, entretenimento com 

perspectiva de redução de danos. 

Atividade realizada: Os usuários imitaram a performance de cantores diferentes.  

Ferramentas metodológicas: TV e microfone. 

Avaliação: Através do show de talentos os usuários ficaram empolgados e atingiram 

o objetivo de integrar, entreter e ao mesmo tempo despertando o                interesse 

pela arte e a cultura nas suas diferentes formas de apresentação 

Quantidade de Participantes: 17 

 
Oficina 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 individual de cada pessoa. Construindo sensibilidade diante da arte, 

trazendo  seu  aproveitamento para o dia a dia.  
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Data: 05/11/2019 

Tema: Telefone sem Fio 

Objetivo: Proporcionar um momento de descontração. 

Atividade realizada: Fizemos um circulo e delegamos um participante para falar uma 

frase e assim ela foi sendo repassada. Por fim, refletimos sobre os cuidados que 

temos ao repassar algumas informações, bem como quando ouvimos. 

Ferramentas metodológicas:  

Avaliação: Realizada atividade com o intuito de divertimento e descontração, 

brincadeira e interação um com o outro de forma positiva e honesta. 

Quantidade de Participantes: 09 
 
Data: 15/11/2019 

Tema: Hip Hop 

Objetivo: Trazer ao conhecimento o surgimento da cultura. 

Atividade realizada: Explicamos aos usuários como ocorreu a origem da cultura do 

Hip Hop. 

Ferramentas metodológicas: Papel 

Avaliação: Realizada atividade de forma pedagógica com o propósito de conhecer 

melhor o hip-hop e sua origem dentro do cenário que vivemos e como foi que tudo 

surgiu e chegou ate os dias atuais. Boa interação e participação dos usuários com o 

tema muitos colocaram seu ponto de vista dentro do assunto e como se identificavam 

com a cultura de forma geral. 

Quantidade de Participantes: 12 
 
Data: 21/11/2109 

Tema: Consciência Negra  

Objetivo: Refletir sobre o tema e entender melhor essa data. 

Atividade realizada: Realizamos uma roda de dialogo, onde explicamos sobre o 

surgimento desta data e a luta por igualdade e contra o racismo.  

Ferramentas metodológicas: Papel 

Avaliação: Atividade realizada com o intuito de debater sobre o assunto e entender o 

porquê essa data é tão importante para a sociedade e qual  nosso papel diante do 
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preconceito e outras atitudes que  levam a uma ação de ignorância. Boa interação e 

participação dos usuários com o tema e com colocações bem relevantes e falas de 

grande importância, pois cada um trouxe um pouco do que cada um sente e vive 

diante dos rejeitos que a sociedade gera. 

Quantidade de Participantes: 16 

 

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: 11/11/2019 

Tema: Bota de Papai Noel  

Objetivo: Despertar o espírito natalino dos usuários, iniciando os acessórios 

decorativos para a festividade natalina. 

Atividade realizada: Explicamos como fazer uma bota de papai Noel para decoração 

do espaço e auxiliamos os usuários na construção. 

Ferramentas metodológicas: EVA com glitter, cola quente e pistola. 

Avaliação: Os usuários trouxeram lembranças da infância no momento da oficina, o 

tema natalino faz com que os mesmo reflitam e se recordem dos seus momentos 

familiares. 

Quantidade de Participantes: 11 
 
Data: 19/11/2019 

Tema: Arvore de Natal 

Objetivo: Despertar o espírito natalino dos usuários, com a continuação dos 

acessórios decorativos para a festividade natalina. 

Atividade realizada: Confeccionamos uma arvore de natal para decoração do 

serviço. 

Ferramentas metodológicas: EVA, Cola quente e pistola. 
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Avaliação: Ainda com o clima natalino, os usuários se colocaram bem sensíveis em 

relação ao tema, porém, bem participativos e sempre pontuando que gostam desse 

momento festivo. 

 

Quantidade de Participantes: 11 
 
Data: 23/11/2019 

Tema: Quadro para Parede (Tema: Como eu gostaria que fosse minha casa). 

Objetivo: Incentivar os usuários a criar artes decorativas para casa, com artesanato. 

Atividade realizada: Sugerimos alguns modelos de quadro para parede, orientamos 

os usuários, e estes usara da criatividade para criar os seus quadros. 

Ferramentas metodológicas: Palito de Picolé, Eva com glitter, cola branca, cola 

quente papelão, juta e cordão de sisal. 

Avaliação: Os usuários trouxeram sugestões criativas para a oficina e gostaram do 

tema, pois falaram que realmente espaço ficara mais com aspecto de casa, algo mais 

acolhedor. 

Quantidade de Participantes: 11 
 
Data: 25/11/2019 

Tema: Guirlandas Natalinas 

Objetivo: Incentivar os usuários a fazer trabalhos natalinos e com perspectiva de 

geração de renda. 

Atividade realizada: Mostramos alguns modelos de guirlandas e explicamos como 

fazer. Auxiliamos os usuários na elaboração. 

Ferramentas metodológicas: Cola quente, pistola, EVA, papelão, tesoura, glitter. 

Avaliação: Os usuários ficaram bem entusiasmados com a oficina, pois os mesmos 

falaram que a festa natalina é muito impactante, por conta dos laços familiares. 

Quantidade de Participantes: 12 
 
Oficina de Culinária 
Facilitadores: Patrícia Barkokébas (Oficineira) 
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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: 04/11/2019 

Atividade realizada: Leitura e orientação na execução da receita de empada de 

frango, além do acompanhamento no preparo. 

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

preparação de empada de frango que é uma ótima opção de lanche. 

Ferramentas metodológicas: Utensílios utilizados na preparação: bacia plástica, 

colher plástica, panela de alumínio, formas de alumínio individual, formas de alumínio.   

Ingredientes usados na preparação: trigo, margarina, ovos, queijo parmesão, creme 

de leite, peito de frango, caldo de galinha, cebola, alho, pimentão, sal. 

Avaliação: Os usuários conseguiram compreender como se prepara uma empada de 

frango, aprender o preparo da massa, recheio, modelagem, tempo de forno, vê o valor 

do custo e valor de quanto pode ser vendido.  

Quantidade de Participantes: 
 

Data:  11/11/2019 

Atividade realizada: Leitura e orientação na execução da receita do bolo de bacia 

com goiabada, além do acompanhamento no preparo. 

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

preparação de bolo de bacia com goiabada.  

Ferramentas metodológicas: Utensílios usados na preparação: batedeira de bolo, 

bacia plástica, formas de alumínio, colher plástica, formas de alumínio individual. 

Ingredientes utilizados: trigo, açúcar, margarina, ovos, leite em pó, goiabada, formas 

de papel. 

Avaliação: Os usuários conseguiram compreender como se prepara um bolo de 

bacia com goiabada, preparo da massa, como deve ser colocado a massa na forma, 

tempo de forno, além de aprender a calcular o valor de custo, e saber o valor que 

pode ser vendido a unidade 
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Data: 18/11/2019 

Atividade realizada: Apresentação e explicação do pão de queijo, acompanhamento 

da elaboração pelos usuários.  

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

preparação de pão de queijo.  

Ferramentas metodológicas: 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, 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: 28/10/2019  

Atividade realizada:  Apresentação e explicação da preparação das tartalet de doce 

de leite, acompanhamento da elaboração pelos usuários.  

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

preparação de tartalet de doce de leite.  

Ferramentas metodológicas:  Utensílios utilizados na preparação: bacia plástica, 

colher plástica, formas de alumínio individual, formas de alumínio.   Ingredientes 

usados na preparação: trigo, açúcar refinado, ovos, margarina, leite condensado. 

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

prepara tartalet de doce de leite, observando a modelagem da massa na forma, 

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

pelo qual poderia ser vendido cada unidade. 
 

Grupos realizadas Quantitativo mensal 
Oficina de Arte e Movimento  03 

Grupo Cidadania 04 
Grupo Gênero e Sexualidade 02 

Grupo Redução de Danos 04 
Grupo Informe-se 02 

Grupo Qualidade de Vida 04 
Grupo Família 04 
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Grupo de Alfabetização e 
Letramento 02 

Grupo Reflexão Noturna 05 
Grupo Bem Estar 01 
Total de Grupos 28 

 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal 
Oficina de Arte e Entretenimento 08h 

Oficina de Culinária 12h 

Total de Oficinas 20h 

 

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

6.1. FAMÍLIA   

Na tangente família, os acompanhamentos de todos os usuários foram focados com 

intuito de resgatar e fortalecer 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 adictos no restabelecimento desses 

vínculos.  

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

falamos sobre a codependência, acolhemos o sofrimento e propiciamos espaço de 

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

Nestes atendimentos também sensibilizamos os familiares para participarem das 

atividades oferecidas no serviço como o grupo família, procuramos fortalecer o 

acolhimento aos mesmos e motivamos em dá um suporte aos seus parentes, 

pontuando as questões relacionadas à importância que a atenção/participação 

familiar contribui no processo de cuidado e na organização dos usuários e membros 

desta família. Demos continuidade aos contatos telefônicos.  
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Pontuamos a importância do grupo família realizado todos os sábados que propicia 

momentos bastante oportunos, pois é possível que dialoguem sobre essa vinculação, 

bem como o que a família representa para cada um, estimulamos o resgate desse 

vínculo, falamos da importância do apoio familiar. Além disso, oportuniza a partilha de 

vida, a expressão dos sentimentos que afloram ao trabalharmos essa temática. 

Durante o mês de Novembro permanecemos recebendo a presença dos familiares 

principalmente nos finais de semana, também ressaltamos os contatos telefônicos 

que para os usuários tem um significado bastante importante. 

 
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, Hospital Correia Picanço, 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. A TQV consegue realizar todos 

os encaminhamentos para rede de Saúde. Esse mês a técnica realizou articulação 

com coordenadora do SARTE, com intuito de realizar palestra para os usuários sobre 

Câncer de Próstata.   



 

 
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 

25 

 

6.3. INSERÇÃO SÓCIO-PRODUTIVA  

Sabemos que os usuários se encontram em um contexto de exclusão e se sente 

muitas vezes incapaz de prover e suprir seus próprios meios de subsistência e suas 

necessidades básicas como alimentação, moradia, saúde dentre outras, o que pode 

contribuir negativamente para sua formação e atuação na sociedade, estando 

propenso à prática de crimes e/ou a mendigar, com intuito de satisfazer a própria 

dependência.  

Por este motivo toda equipe incentiva às atividades laborais não somente pela 

autonomia financeira, mas principalmente pelo fato de evitar adquirir dívidas com 

tráfico ou envolvimento com a criminalidade. Além disso, buscamos trabalhar a 

temática nos grupos, bem como nos atendimentos objetivando que os assistidos 

sintam-se capazes de prover o seu sustento e aprendam a fazer um bom uso da sua 

renda. Buscamos trabalhar as frustrações que vivenciam pelo grande desafio em não 

conseguir trabalho formal devido ao estigma sofrido por ser dependente químico e 

alguns que passaram pelo sistema prisional sentem com maior proporção.  

Diante disso, permanecemos incentivando a inserção ao mercado de trabalho, 

principalmente no resgate as potencialidades de cada usuário, pois muitos deles têm 

habilidades que buscamos fortalecer. Valorizamos bastante o trabalho informal pelo 

fato de a maioria deles exercerem esse tipo de labor. Independente dessas 

dificuldades continuarmos confeccionando currículos e encaminhamentos para 

agência de trabalho.  

Foi concluído o PIA do usuário Vagner Santos a inserção do mesmo no mercado de 

trabalho formal, exercendo a função Serviços Gerais na Empresa SOSERV, onde 

esse usuário conseguiu alugar um imóvel.  

6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER 
No equipamento ofertam-se todas as semanas oficinas de culinária, artesanato, 

momentos de descontração através de dinâmicas, brincadeiras, jogos de futebol e 

práticas de esporte com o educador. Todas essas atividades visam propiciar aos 
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usuários acesso a esportes, artes e lazer e integração entre os usuários, além do 

fortalecimento de vínculo equipe-usuário. 

 A equipe também vem investindo na organização de atividades lúdicas e 

diferenciadas nos finais de semana, atividades externas no serviço, proporcionando 

aos usuários a experiência de vivenciar novos espaços sociais que estimula a cultura. 

Foram realizadas atividades lúdicas durante a semana da consciência negra, 

percebido que é uma data comemorativa de valor cultural importante porque celebra a 

introdução dos negros na sociedade brasileira, onde foi trabalhada a temática 

transversalizando com temas voltados a cidadania, cultura, saúde e redução de 

danos.  

Dando ênfase à ida dos usuários ao museu de Francisco Brennand, onde tiveram 

contato com diversos tipos de obra de arte, de armas e armaduras. A visita guiada ao 

palácio do governo, conhecendo a história política do nosso Estado e da importância 

da representação do espaço nas tomadas de decisões referentes às políticas 

públicas. Outro passeio bem interessante foi realizar uma visita guiada ao teatro 

Santa Isabel e acompanhar o ensaio da Banda Sinfônica do Recife, um momento de 

conhecer ainda mais nossa história e apreciar novas referências musicais e visita ao 

museu paço do frevo. Também recebemos no serviço a visita de um grupo de 

capoeira MANDINGÁ CAPOEIRA foi realizada uma apresentação sobre o Dia da 

Consciência Negra, a origem da capoeira, Roda de Capoeira, através desse momento 

foi possível apresentar um pouco da cultura em alusão ao dia da Consciência Negra, 

além de apresentar a origem da capoeira, proporcionando reflexões sobre suas 

formas de luta e atuação por uma sociedade que saiba respeitar as diferenças. 

6.5. EDUCAÇÃO  

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

para que os usuários dêem 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.  
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Contudo o Apoio é uma casa de acolhida, de passagem e a maioria dos que acessam 

o serviço estão em situação de rua, há poucas pessoas em condição adequadas para 

uma rotina escolar. Assim, 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. 

6.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL  

Durante esse mês de novembro foram desenvolvidas pela equipe técnica, diversas 

atividades, dentre elas a construção do PIA - Planejamento individual de Atendimento 

que propicia o resgate dos projetos de vidas 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, os 

atendimentos aos familiares, os estudo de caso, as supervisões, as reuniões com 

toda equipe técnica e capacitação tem alcançado o objetivo de aprimorar e alinhar a 

equipe em geral. 

Com relação às facilitações dos grupos sócios educativo, as intervenções, as 

elaborações de relatórios, as articulações institucionais, os encaminhamentos para 

regularizar documentação Civil, as mediações de conflitos, os encaminhamentos à 

Rede SUS E SUAS vem sendo dado continuidade. 

Destacando os atendimentos individuais aos usuários de referência e alguns 

familiares, pois auxilia no processo de organização e autonomia de cada indivíduo. As 

diversas Intervenções e orientações em especial para as famílias e os respectivos 

encaminhamentos vêm ajudando nos objetivos traçados no PIA do usuário.  

 Vale Salientar, as assembléias dos usuários que é um momento muito rico tendo em 

vista o espaço onde os usuários contribuem, trazendo suas reflexões, aonde vem 

sendo realizada com participação ativa dos usuários e engajamento dos profissionais. 

AVANÇOS  
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• Discussão de estratégias entre toda equipe e entre demais equipamentos, 

como o CAPS ad 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 e visita domiciliar; 

• Comprometimento da família no acompanhamento  que estão acolhidos, no 

momento no Apoio Cabo; 

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

integração, em alguns momentos nos grupos, entre equipe e usuários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Houve um aumento da retirada da documentação nesse mês, principalmente da certidão de 

nascimento, pois os cartórios têm viabilizado tal documento e juntamente com a Ação do 

Governo Presente na retirada do RG. 

• Realizada uma articulação com o CREAS sobre o encaminhamento do usuário na 

perspectiva na inserção do beneficio do bolsa família e sobre o andamento do processo de 

recebimento da casa do Programa Minha Casa Minha Vida.   

• Foram encaminhados nesse mês, alguns usuários para o Intensivo Cabo para dá 

continuidade ao PIA. 
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; 

 

 

7. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 
 

Relatório Qualitativo – Atitude nas Ruas 
NOVEMBRO/2019 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 
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1. Atendimento individual  
Durante o mês de novembro como rotineiramente, as equipes do ANR focaram nos 

atendimentos aos usuários no território, não deixando de enfatizar com estes, a 

importância de concretizar os objetivos traçados no Plano Individual de Atendimento 

(PIA).   

No decorrer das atividades, foram realizados os acolhimentos, acompanhamentos 

individuais e grupais, as visitas domiciliares, ações de abordagens, busca ativa e 

encaminhamentos para a rede SUS e SUAS, conforme a necessidade de cada 

usuário. Realizamos nesse mês articulações e ações de divulgações em conjunto 

com a rede de saúde do município em alusão ao Novembro azul, momento de 

conscientização e mobilização da importância do cuidado com a saúde do homem, 

que é grande maioria do nosso público atendido.    

Foi dada continuidade as ações noturnas pelas duas equipes, contudo, vale salientar 

que nos horários dessas saídas, não temos conseguido visualizar demandas de 

novos usuários de crack. Essas ações noturnas têm servido para intensificar as 

abordagens e divulgações do Programa, como forma de difundir ainda mais a 

proposta do Programa Atitude, até que alcance o público por nós atendidos. 

Foram realizadas visitas domiciliares aos usuários acompanhados pelas equipes, com 

o objetivo de fortalecer os laços e vínculos familiares, outrora rompidos pelo uso 

desorganizado de Substâncias Psicoativas (SPA). Seguimos durante o mês de 

novembro, identificando, sensibilizando e encaminhando os usuários que estão no 

território para acessarem nosso serviço de acolhimento, Apoio Cabo, visto a 

desorganização quanto ao uso abusivo de crack e por medida protetiva ao CVLI. 

(Crime Violento Letal Intencional). 

No mês de referencia, foi dada continuidade ao Ciclo Formativo, promovido pela 

Secretaria de Políticas de Prevenção à violência e as drogas (SPPAD), com objetivo 

de promover aos profissionais um olhar, atendimento e acolhimento diferenciado aos 

usuários, público de nosso Programa. 

 

2. Abordagem nas ruas  
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Temos entendido que um dos principais meios de se fazer notado em nosso território 

de atuação vem sendo através das abordagens de rua que temos realizado, essas 

abordagens tem por objetivo divulgar o Programa Atitude e realizar novos 

acolhimentos nas áreas que são denominadas “quentes”, ou seja, áreas com altos 

índices de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI’s). Desta forma, as 

abordagens foram intensificadas 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 - Estação de ônibus TI Cabo, 

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. COHAB - Na Praça da Rua 55, Praça da Rua 07, realizado também 

abordagem na sala de espera do Centro de Especialidade Vicente Mendes, em torno 

da Escola Estadual Professor José Rodrigues de Carvalho. Na Charneca - Praça das 

Azeitonas, e na sala de espera dos USF´s III e Novo horizonte e no campo do 

Carecão. No bairro de Gaibu - Calçadão, Praça da Orla, Praia, Pedras de Gaibu, 

próximo ao Hotel Caravelas de Pizon, Academia da Cidade e na sala de espera do 

USF de Gaibu.  

 

Ressaltamos que durante essas abordagens, foram entregues preservativos 

masculinos, gel lubrificante e panfletos do Programa Atitude, enfatizando sempre a 

visibilidade do Programa, redução de danos, cuidados pessoais, resgate de cidadania 

e identidade e garantia de direitos. 
 

3. Mapeamento do Território  
Durante o mês de novembro 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 

• Centro Técnico da Beleza, com objetivo de articular serviços de beleza para 
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usuários acompanhados pelo ANR, e planejamento para ofertas de serviços na 

próxima Ação das equipes na Praça 55 da COHAB, Cabo de Santo Agostinho; 

• Secretaria de Saúde, para retirada de cartão SUS, dos usuários 

acompanhados pela equipe do ANR; 

• Centro Cultural Mestre Dié, para facilitar a inserção de usuários acompanhados 

no território em cursos ofertados pelo centro; 

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

lubrificante); 

• USF I e II no Bairro de São Francisco, para reunião com as Agentes 

Comunitárias de Saúde (ACS) e Enfermeiras a fim de identificarmos novas demandas 

de usuários no referido bairro; 

• USF Pajuçara, parceria em Ação de Pequeno Porte em alusão ao Novembro 

Azul; 

• Grau Técnico, para planejar participação em Ação das equipes na Praça 55 da 

COHAB; 

• Engenho Massangana, para articular passeio para os usuários, com objetivo de 

conhecerem um pouco da história escravocrata no nosso território, em alusão a 

semana da Consciência Negra;  

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

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

• Agencia do Trabalho, objetivando fortalecer o fluxo dos encaminhamentos dos 

usuários para o serviço em questão; 

• Comunidade Quilombola para articular uma ação em homenagem a semana da 

Consciência Negra; 

• Escola Modelo (Charneca) para dialogar sobre as demandas de usuários em 

torno da escola; 

• USF Novo Horizonte para pactuação de uma reunião com a equipe do posto 

com o objetivo do planejamento de uma Ação de Pequeno Porte no território; 

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

• Associação dos Moradores de Gaibu, objetivando o planejamento de uma ação 

de Pequeno Porte em conjunto na Associação; 

• Centro de Especialidade Vicente Mendes, realizando abordagem, divulgação 
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do Programa e roda de dialogo na sala de espera do posto; 

• USF de Gaibu, objetivando o planejamento da ação em alusão ao Novembro 

Azul; 

• Associação dos Moradores da COHAB, com o objetivo do planejamento das 

atividades ofertadas pela Associação na Ação de Pequeno Porte que ocorrerá na 

Praça 55 da COHAB no dia 30/10. 

5. Palestras/seminários  
Nas ações realizadas em conjunto com a rede de saúde do município em alusão ao 

novembro azul, as equipes realizaram palestra sobre redução de danos e a 

importância de prevenção ao uso de drogas, como também realizamos um breve 

histórico do Programa Atitude e suas especificidades, tornando conhecido ainda mais 

o nosso serviço e a importância desses para o território do Cabo. 

 

6. Oficinas educativas  

  Na ação do dia 20/11, realizada em conjunto com USF Pajuçara de 

Pontezinha, a equipe realizou uma Oficina de Percussão, tendo os usuários como 

protagonistas. Na ocasião, além da apresentação cultural na ação, pudemos envolver 

os participantes no manejo dos instrumentos e no aprendizado dos ritmos. Na ação 

de Pequeno Porte, no bairro da COHAB foi realizado oficina de Xadrez e de 

percussão. 

7. Ações de Impacto 

As equipes sempre realizam Ações que promovem a divulgação do Programa, seja 

em conjunto com a Rede de Saúde do Município ou com parcerias já firmadas 

anteriormente com órgãos informais e particulares. Durante o mês de novembro, por 

exemplo, além das ações em alusão ao Novembro Azul, onde cada equipe realizou 

no seu território de abordagem juntamente com o USF Pajuçara de Pontezinha, 

ofertando palestra sobre a saúde do homem, oficina de percussão, aferição de 

pressão, dosagem de glicose e encaminhamento para a realização de exame de 

próstata. E no USF de Gaibu, onde a ação foi realizada na Academia da Cidade. Foi 

ofertado: Palestra sobre saúde do homem e prevenção ao câncer de pênis, Aferição 
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de pressão, atendimento médico clínico, Teste rápido de HIV e Sífilis, Dosagem de 

glicose e Palestra sobre prevenção às drogas, Tivemos ainda a Ação de Pequeno 

Porte, realizada na Praça 55 no bairro da COHAB, promovida pelas duas equipes do 

ANR Cabo, onde pudemos além de divulgar o Programa, pudemos ofertar a 

população serviços de gratuitos de Cidadania, como cortes de cabelo masculino, 

oficina de percussão e Xadrez. Momento onde apresentamos à população a proposta 

social do Programa Atitude, onde tiveram os usuários enquanto protagonista de 

algumas atividades. A ação foi positiva, visto ter alcançado os objetivos propostos, 

onde proporcionou a divulgação e visibilidade do Programa no território. 

 
 

8. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 
 
 
a. AGENDAS DE GESTÃO (COLEGIADO DE GESTÃO, REUNIÃO DE NÚCLEO E  
b. CAPACITAÇÕES). 
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DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO 

05/11/2019 
Colegiado 

Com o ANR 

Vice 
Governadoria 

 Priscila Linhares 
RaizaSimas 
Rúbia Patú 
Vivian Mota 

Juliana Falcão 
Paula Guedes 

As duas 
equipes do ANR 
(Cabo, Recife, 

Jaboatão e 
Caruaru) 

 
 

Explicação sobre o novo modelo de 
alimentação de dados do Blog e a 
importância dos registros dessas 

informações. 

12/11/2019 
Colegiado 

 
SEPOD 

Suelen Lopes 
Juliana Falcão 

Malu Freire 
Marilak 
Priscila Linhares 
Raiza Simas 
Karla Rodrigues 
Gilberto Apolo 
Cris Barros 
Larissa  
Alana 
Estanislau 
Rubia Patu 
Viviam Mota 
 
 
 

 

Seminário da Escola Livre de 
Redução de Danos; 
30 anos da Redução de Danos; 
Flux da entrada dos usuários no 
Apoio. 

12/11/2019 
Colegiado 

Com ANR 
SEPOD 

Karla Rodrigues 
Juliana Falcão 
Gilberto Apolo 
Patrícia Portugal 
Priscila Linhares 
Vivian Mota 
Rubia Patu 
Aline 
Carol Pessoa 
Jonas Araujo 
Eduardo Capeleira 
Mayara Aline 
 

Ajustes da nova planilha de 
monitoramento 

22/11/2019 Reunião com 
a executora 

Intensivo 
Cabo 

Raiza Simas  
Alana Estanislau 
Suelen Lopes 
Juliana Falcão 
Patrícia Veiga 
 

Nova empresa de Manutenção; 
Fluxo de solicitação de manutenção; 
Limpeza das casa. 
 
 

24/11/2019 Colegiado SEPOD 

Alana Estanislau 
Suelen Lopes 
Juliana Falcão 

Malu Freire 

Coordenações de Gestão 
Nova Executora de Caruaru 
Contrato de Gestão 
Vagas no Pernoite 
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c. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO 

06/11 EVENTO APOIO 
CABO NUCLEO CABO 

 
- Festa de Inauguração do 
Intensivo Cabo. 
 

13/11 Reunião 
Técnica 

APOIO 
CABO 

Ana Carolina 
Ana Marta 

Adelina 
Alexandre Davi 

Alessandra Alves 
Alexsandro Beltrand 

Gouveia 
Caline Izabella 

Cleison Cavalcanti 
Elaine Cristina 
Elida Santos 

Francisca Nascimento 
Jacqueline C. 
Juliana Avila 

Juliana Falcão 
Juliana Carvalho 

- Informes; 
- Estudo de caso; 

- Confraternização; 
- Festa Natal; 

- ANR; 

Marilak 
Priscila Linhares 
Raiza Simas 
Karla Rodrigues 
Gilberto Apolo 
Cris Barros 
Fátima Lindoso 
Vivian Mota 
Rubia Patu 
 
 
 

 
 

Inovações  
Situações de risco/violência 
Governo Presente 
Discussão de casos 
Coordenações/reipeito/insubordinação 

30/11/2019 Reunião de 
Núcleo SEPOD 

Fátima Lindoso 
Suelen Lopes 
Juliana Falcão 
 
 

Avaliação dos profissionais 
Materiais de oficinas e grupos 
Situação financeira do Programa 
Compras de equipamentos 
Avaliação das saídas noturnas 
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Lúcio Alves 
Lucidalva 

Maria do Livramento 
Maria Luciana 
Maria Claúdia 

Manoel 
Nathália Moura 

Rosineide Felício 
Roge William 

20/11 Reunião 
Técnica 

APOIO 
CABO 

Ana Carolina 
Adelina 

Alexsandro  
Beltrand Gouveia 

Caline Izabella 
Cleison Cavalcanti 

Elida Santos 
Jacqueline C. 
Juliana Ávila 

Juliana Falcão 
Juliana Carvalho 
Nathália Moura 

Rosineide Felício 

- Informes; 
- Estudo de caso; 

- Telefone; 
- ANR; 

27/11 Reunião 
Técnica 

APOIO 
CABO 

Amanda Selva 
Adelina 

Ana Carolina 
Alessandra Alves 

Caline Izabella 
Cícera Moura 
Elaine Cristina 

Elida 
Fátima Lindoso 

Jacqueline Cristina 
Juliana Falcão 

Juliana Carvalho 
Juliana Ávila 

Nathália Moura 
 

- Relatório; 
- Estudo de caso; 

- Devolutiva da Assembléia; 
 

 

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

ATIVIDADE QUANTIDADE 
PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES 

INTERNAS 
02 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 00 
REUNIÃO INTERSETORIAL 00 

ESTUDO DE CASO 39 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 00 
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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 11 26 35 09 02 00 83 
F 00 00 01 05 13 02 00 00 21 

Total 00 00 12 31 48 11 02 00 104 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

POPULAÇÃO DE RUA 

CONSULTORIA 00 
REUNIÃO COM A EXECUTORA 01 

TOTAL 42 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

COLEGIADO  02 04 
REUNIÃO TÉCNICA DA 

EQUIPE 04 03 

 AÇÕES META MÍNIMA METAS 
EXECUTADAS 

Acolhimento dia – (Total de atendimentos no 
mês) 900 atend. Mês 920 

Acolhimento Noturno (Pernoites Mês) 450 atend. Mês 
(15 por noite) 543 



 

 
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 

38 

 

FEMININO MASCULINO Total 
18 69 87 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
FEMININO MASCULINO Total 

00 01 01 
GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 
01 00 01 

 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

Orientação Sexual 
Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

83 12 09 104 
        Identidade de Gênero 

Travesti Transexual Total 
00 00 00 

 

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

 Cor/Raça Total 
Preta Branca Parda Amarela Indígena Não informado 104 

29 22 52 01 00 00 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Situação Socioeconômica Quantidade 
Sem Renda 73 

¼ Salário Mínimo 12 
½ Salário Mínimo 02 

1/3 Salário Mínimo 02 
01 Salário Mínimo 09 
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02 Salários Mínimos 05 
03 Salários Mínimos 00 

Acima de 03 Salários Mínimos 01 
Não informado 00 

Total 104 

TABELA VI – ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

Grupos Operativos Meta Mínima – 04 
Grupo Psicólogo 06 
Grupo de Serviço Social 06 
Grupo de Qualidade de Vida 04 

Total 16 
Atendimento Individual Meta Mínima – 50 

Atendimento Assistente Social 259 
Atendimento Psicólogo 223 
Atendimento Qualidade de Vida 86 

Total 568 
  

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

Oficinas 50hrs 20h 
Atendimento à Família 50 53 
Grupo Família 04 04 

Demanda de Atendimento TOTAL 
Atendimento de Triagem, Acolhimento de novos 
Usuários e Usuários Re-acolhidos 11 

Atendimento Individual à Família 53 
Visita Domiciliar 00 
Assembléia  02 
Atendimento no Território (em conjunto com o 
ATITUDE nas Ruas) 00 

Outros/Quais? 00 
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TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

Motivação Total 
Crack 98 
Álcool 03 

Maconha 02 
Cocaína 01 
Outros 00 

Total Geral 104 

 

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

Tipo Total 
ESPONTÂNEA 73 

APROXIMAÇÃO DE RUA 00 
ATITUDE NA RUA 04 

REDE SUAS 14 
REDE SUS 03 

CONSELHO TUTELAR 00 
MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

MÍDIA 00 
OUTRO(A) USUÁRIO(A) 07 

OUTRA ORIGEM 02 
PODER JUDICIÁRIO 00 

0800 (Atitude) 01 
TOTAL 104 

 

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

 

Áreas Integradas de Segurança Quantidade 
AIS 01 34 

TOTAL GERAL 66 
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AIS 02 00 
AIS 03 00 
AIS 04 00 
AIS 05 00 
AIS 06 22 
AIS 07 00 
AIS 08 00 
AIS 09 00 
AIS 10 42 
AIS 11 00 
AIS 12 00 
AIS 13 00 
AIS 14 06 
AIS 15 00 
AIS 16 00 

Total Geral 104 

 

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

MOTIVOS QUANTITATIVO 
AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 00 

AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO 02 
AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL 00 
AFASTAMENTO USO DE DROGAS 03 
AFASTAMENTO POR CONDUTA 04 

OUTROS 00 
TOTAL 09 

 

TABELAXI – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 
SIM 60 
NÃO 44 
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NÃO INFORMADO 00 
TOTAL GERAL 104 

 

 

 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 
SIM 87 
NÃO 17 

NÃO INFORMADO 00 
TOTAL GERAL 104 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 
SIM 75 
NÃO 29 

NÃO INFORMADO 00 
TOTAL GERAL 104 
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TABELA XII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 REDE SUAS QUANT. 
CRAS 03 
CREAS 02 
CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 06 
ALUGUEL SOCIAL 00 
CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 01 
CENTRO POP 00 
CONSELHO TUTELAR 00 
CENTRO DA JUVENTUDE 00 
OUTROS? 00 

TOTAL 12 

  

REDE SUS QUANT. 
NASF 00 
PSF/UBS 07 
CTA 15 
CAPS II 00 
CAPS III 00 
CAPS Adi 00 
CAPS AD 24 
EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 00 
POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 06 
HOSPITAL GERAL 03 
UPA 12 
OUTROS? 00 

TOTAL 67 

 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 
DELEGACIA 00 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 
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AGÊNCIA DO TRABALHO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 03 

INSS 00 

ONG 00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

OUTROS 03 

TOTAL 06 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 
EDUCAÇÃO FORMAL 00 
CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 
TRABALHO INFORMAL 00 
TRABALHO FORMAL 00 
OUTROS 18 
TOTAL 18 

 

5. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES META 
MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS 100 73 

ABORDAGEN NAS RUAS (PESSOAS) 400 502 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 10 00 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 10 23 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 06 02 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 06 03 
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AÇÕES METAS EXTRAS 
EXECUTADAS 

BUSCA ATIVA 02 

VISITA DOMICILIAR 04 

ABORDAGEM DE RUA 23 

REUNIÕES 11 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 27 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 04 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 19 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 01 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 73 

ACOMPANHAMENTO FAMILIA 01 

OUTRAS AÇÕES 23 
AÇÕES INTEGRADAS E DE 
IMPACTO REALIZADAS 00 

TOTAL 188 
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11.CONSIDERAÇÃOES FINAIS 

Nas oficinas de artesanato iniciamos a confecção da decoração natalina da casa. 

 

12. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

ANEXOS 

Grupos e Oficinas: 

Grupo Gênero e Sexualidade 

  

Durante o mês de Novembro realizamos atividades externas culturais, como visita 

ao Museu Paço do Frevo, Palácio das Princesas Visita Guiada ao Teatro Santa Isabel 

e Engenho Massangana, locais onde os usuários puderam ter mais contato com a 

nossa cultura. Participamos da Inauguração da nova casa do Intensivo Cabo  

Tivemos na casa uma Palestra sobre os cuidados com a saúde do homem, em 

alusão ao Novembro Azul que foi ministrada pela equipe do SARTE. Recebemos o 

grupo de capoeira no espaço, que trouxeram um pouco da historia da capoeira. 

Realizamos ações integradas de impacto no território, com os PSF de Gaibu e 

Pontezinha junto com a academia da cidade em alusão ao Novembro azul, onde 

ofertamos roda de capoeira, corte de cabelo, oficina de percussão, redução de danos 

e xadrez, além de aferição de pressão. 
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Grupo Qualidade de Vida 

  

  

  Grupo Redução de Danos 
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Grupo Reflexão Noturna  
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Grupo Alfabetização e Letramento 

  

Oficina Arte e Movimento  

  

   Oficina Arte e Entretenimento   
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 Grupo Superação 

 

   

                                     

Oficina de Culinária 
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Grupo Bem Estar 

  

Passeio ao Paço do Frevo 
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Passeio ao Palácio das Princesas 

 

Teatro Princesa Izabel 

  

   

Passeio à Oficina de Brennand 
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REGISTROS DO ATITUDE NAS RUAS 

Atividades em alusão do Novembro Azul 
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Atendimento e Abordagem aos usuários  

  

 

Visita Domiciliar 
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Abordagem ao Centro de especialidades Vicente Mendes 

   

Ação Noturna 
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Articulação com a Associação de Moradores Da COHAB 

 

Articulação USF Charneca 

 

Ação na Praça 55 na COHAB 
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Articulação com o Centro Técnico de Beleza para proporcionar um dia de 
cuidados de beleza para usuária  

 

Passeio ao Engenho Massangana 
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CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO NÚCLEO CABO NOVEMBRO/2019 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 

 Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

Acolhimento Intensivo durante o mês de Novembro.  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 
Ladijane Maria(licença maternidade) 
Kátia Simone (Temporário) 

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. 

No referido mês foi evidenciado nos grupos “Bom Dia” mensagens de autoajuda do 

Livro de Tadashi Kadamoto, como: ”O Poder do Entusiasmo” que trouxe uma reflexão 

que as pessoas devem viver com propostas claras e definidas, colocando entusiasmo 

em tudo que fizer.  

Tivemos outro momento com a música “Trem Bala” de Ana Vilela, que nos fez refletir, 

sobre pessoas que zelam por nossa felicidade, e que devemos aprender com a 

caminhada para chegar até o objetivo, e que nunca devemos desistir dos nossos 

sonhos. 

Trabalhamos um vídeo de curta metragem “Aprender para ensinar”, que se trata de 

um artesão de olaria ensinando a produzir jarro de cerâmica. No vídeo mostra varias 

tentativas para conseguir o objetivo.  

Também reforçada colaboração nas atividades sugeridas pela Equipe quanto à 

participação na vivência do NOVEMBRO AZUL, voltado especialmente para o 

cuidado da saúde masculina.  

Referenciamos o dia da Consciência Negra (20/11) com atividades, músicas e arte 

que estivesse vinculado ao movimento negro.  
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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: 07/11/2019 
Atividade realizada: Atividade conjunta Usuários e Equipe Técnica – Reflexão sobre 

a importância dos cuidados com a saúde masculina e o uso das drogas.  

Objetivo: Promover a reflexão sobre os cuidados com a saúde, sob o feito do uso 

abusivo das drogas.  

Ferramentas metodológicas: Texto informativo sobre os cuidados ao uso das 

drogas e suas consequências nocivas ao corpo e ao emocional. 
Avaliação: Interação e implicação reflexiva dos usuários na importância do tema. 

 

Data: 14/11/2019 
Facilitadora: Andrezza Brito 

Atividade realizada: Cuidados com a Saúde mental masculina 

Objetivo: Trazer reflexões à respeito do sentido e importância das escolhas pessoais 

na vida. 

Ferramentas metodológicas: Música: “Trem Bala” (Ana Vilela). Sendo utilizado 

aparelho sonoro (caixa JBL e Youtube). Intervenção Técnica e dos Usuários sobre o 

tema apresentado 
Avaliação: Impulsionamos com êxito o sentido do cuidado com a saúde mental e a 

concretização das escolhas. 

Data: 21/11/2019 
Facilitadora: Andrezza Brito 

Atividade realizada: Preconceito: Diversidade sexual 
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Objetivo: Verificar as ações pessoais e coletivas frente ao outro e suas escolhas de 

gênero. 

Ferramentas metodológicas: Cartolina, lápis, intervenção verbal da Técnica e 

demais Usuários, facilitando a compreensão do objetivo da atividade. 
Avaliação: ofereceram algumas resistências na prática de suas ações, necessitando 

intervenções quanto suas responsabilidades consigo e com os outros. 

 
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: 07/11/2019 

Atividade Realizada: Radio Atitude  

Objetivo: Divulgar ações que teremos no mês e comentar fatos importantes ocorrido 

no Intensivo. E informes para acessarem o CRAS, para cadastramento no Programa 

Bolsa Família, estimulando a ir de encontro com a garantia de Direitos. 

Resultado Esperado: Desperta o interesse em buscar os programas assistenciais. 

Ferramentas Metodológicas: Caixa de som, microfone e usuários. 

Avaliação: Os usuários interagiram na dinâmica, no momento informações sobre o 

Bolsa Família e o  pediu tocou com as musicas solicitadas. 

 

Data: 14/11/2019 

Atividade Realizada: Direitos e Deveres 

Objetivo: Refletir a importância de serem conhecedores dos deveres e direitos 

sociais e de proteção.   

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa e chocolates. 

Avaliação: Os participantes refletiram que nos dias atuais ainda encontramos 

pessoas sem direitos, vivendo cercado de preconceitos. E se tornando conhecedores 

podem ir de encontro com os serviços assistenciais para que se tenham as 
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conquistas dos direitos serem adquiridas assim que necessitar acessar o serviço. E 

se reconhecerem que também tem os deveres a ser respeitados. 

 

Data: 21/11/219 

Atividade Realizada: Deveres para com O Programa Atitude 

Objetivo: Trabalhar as pactuações do Contrato de Convivência, refletindo a dinâmica 

do espaço.  Despertar qual o real motivo de estarem inseridos e a criação do 

Programa. Respeitar o espaço e os colaboradores. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa e balas 

Avaliação: Os usuários participantes contribuíram na construção desse momento. 

Alguns não sabiam que este Programa é de nível Governo e de Pernambuco. 

Externaram se estivessem em situação de rua, estariam nas estáticas de crimes 

violentos letais intencionais. Mexendo muitos com eles e refletiram suas condutas 

dentro do espaço, valorizando e passando valorizar esse espaço. 

 

Data: 28/11/2019 

Atividade Realizada: Consciência Negra  

Objetivo: Contra o racismo a população negra e de periferia. A praia foi escolhida 

para sensibilizar está atividade, pois era a porta de entrada da escravatura aonde os 

negros vinham em navios negreiros para serem vendidos. Trabalhar a importância 

deste dia em defesa dos negros. 

Ferramentas Metodológicas: Praia, em roda de dialogo. 

Avaliação: Foi feita fala trazendo toda a história colonial do Brasil, e o quanto que 

essa história toda hoje se renova com novas faces, porém com o mesmo velho 

racismo: as senzalas viraram as favelas, os navios negreiros viraram os camburões 

da polícia. Um usuário trouxe um pouco da sua vivência enquanto negro, sendo 

sempre perseguidos nos estabelecimentos pelos seguranças, a constante 

desconfiança do caráter e da intenção da pessoa. Em geral, concluímos que o 

caminho que existe para se alcançar algo geralmente apresenta mais obstáculos para 

as pessoas negras, que enquanto pessoas negras precisamos nos manter sempre 

fortalecidos em nossa união para que possamos lutar por nossas vidas. A música que 

puxou todo esse diálogo foi escolhido um rapper Racionais Negro Drama, que retrata 
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a vida do negro. Foram observados os olhares do choque de realidade com o 

cotidiano. 
 

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 

sentimentos. O brincar contribui decisivamente para o bem-estar físico e mental, de 

forma complementar (OLIVEIRA, 2010).  

Facilitadora: Izabella Barros 

 

Data: 01/11/2019 
Atividade Realizada: “Dinâmica da Laranja”. Pedimos para que os participantes 

formassem duas filas sentados em cadeiras de frente para o outro. Colocamos uma 

laranja sobre os pés da primeira pessoa de cada fila, com o intuito de passar a laranja 

sem a deixar cair, se a laranja caísse, a brincadeira voltaria do ponto de partida, 

utilizando o tempo que for preciso.  Sendo vencedor o grupo que terminar primeiro. 

Objetivo: trabalhar a ansiedade 

Ferramentas Metodológicas: Cadeira e laranja. 

Avaliação: Tivemos a participação de todos os usuários que estavam presentes no 

equipamento, uma das filas não conseguiu desenvolver a atividade, a laranja não saiu 

do pé do primeiro participante. Percebemos que os participantes da fila esquerda 

estavam muito ansiosos para executar a tarefa, e isso impossibilitou que a 

concluíssem. 

 

Data: 08/11/2019 
Atividade Realizada: Momento de culinária. Realizado por meio dos estudantes de 

Psicologia da FPS, tiveram o auxilio do usuário Jeferson Melo, que tem experiência 

em pastelaria, fizeram o salgado Lolita, com a participação de todos os usuários. 

Objetivo: Interação estudantes/ usuários. Desenvolvimento do eixo geração de renda. 

Ferramentas Metodológicas: Manteiga, trigo, doce de goiaba e ovos. 

Avaliação: Os usuários interagiram bastante com a atividade. Jeferson (usuário) que 

tem uma vivência com pastelaria oportunizou aos demais, conhecimento, desde os 
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ingredientes e preparo até valor para venda. O intuito da atividade foi de estimular e 

promover o eixo de geração de renda, para que os usuários desenvolvam algum tipo 

de remuneração. Os estudantes de Psicologia (Larissa e Daniel) conduziram toda 

atividade. Tivemos a participação de 13 usuários. 

 
Data: 22/11/2019 
Atividade Realizada: Em comemoração ao dia 20 de Novembro, dia da Consciência 

Negra. Trouxemos um filme “Pantera Negra”, onde trás em grande quantidade do seu 

elenco, atores negros, que não estão enquanto escravos, mas enquanto guerreiros. 

Objetivo: trabalhar a temática. 

Ferramentas Metodológicas: Pendrive. 

Avaliação: Tivemos a atenção de grande parte dos usuários, por ser um filme de 

ação, com vários personagens. Alguns se queixaram por ser muito extenso, tendo 

mais de duas horas de filme. Porém conseguimos alcançar a reflexão sobre a data e 

conteúdo que essa luta nos trouxe. 

 

Data: 29/11/2019 
Atividade Realizada: Torneio de dominó refletindo a competição e fazendo uma 

analogia com o nosso dia a dia. 

Objetivo: Interagir e refletir sobre nossas atitudes, a partir de um jogo lúdico. 

Ferramentas Metodológicas: dominó e caixa de bombom. 

Avaliação: Formamos oito duplas, que competiram entre si, tivemos uma dupla 

finalista, que ganhou como brinde vários bombons. O intuito foi promover interação 

dos usuários, nosso objetivo foi concluído com muita eficácia, onde pudemos 

perceber um bom diálogo. 

 

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. 
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Data: 02/11/2019 
Facilitadora: Izabella Barros  
Tema: Cuidando da família 

Atividade Realizada: Trabalhamos os sentimentos vivenciados pelos familiares. A 

Família nos trouxe sentimentos de cansaço, medo, raiva e recomeço. Foi um 

momento direcionado para o acolhimento da família. Podemos refletir aconselhar e 

oferecer encaminhamento para os serviços de saúde mental do município. Cuidar da 

família é de fundamental importância, pois a recuperação dos usuários é favorecida 

com auxilio dos familiares. 
Objetivo: Acolher a família. 

Ferramentas metodológicas: Não necessita. 

Avaliação: É de suma importância trabalhar essa temática, visto que, o Programa 

Atitude também oferece acolhimento e cuidado aos familiares. Direcionamos aos 

equipamentos do município de origem, com intuito de buscar um cuidado para si, 

diante dos sentimentos e sofrimento vivenciados. 

 

Data: 10/11/2019 
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. 

Ferramenta Metodológica: Formato de diálogo. 

Avaliação: Os familiares trazem falas de agradecimentos por ter a existência deste 

Programa. Pois reconhece que não teriam condições financeiras de custear um 

espaço para acolhimento. A família presente mantém a organização do usuário 

inserido, fortalecendo os vínculos familiares. As recaídas são com menor freqüência 

quando se tem um suporte familiar. 

 

Data: 28/11/2019 

Facilitadora: Andrezza Brito  

Atividade realizada: Reflexão: Abstinência ao uso das Drogas 
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Objetivo: Estimular uma reflexão sobre a importância do acompanhamento familiar 

no processo de abstinência 

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: Verificar o quanto a família esta inserida no processo de ajuda ao usuário 

e o quanto o mesmo está responsável por seus objetivos dentro da proposta do 

Programa. 

 

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: 05/11/2019 

Objetivo: Explicar e esclarecer os benefícios que atividade física na piscina traz para 

nossa Saúde. 

Atividade realizada: Foi realizada atividade física na piscina, com intuito de promover 

bem estar físico e mental. 

Ferramentas metodológicas: Utilizamos Bola, Espaguetes.  
Avaliação: Observamos que grande parte do conteúdo passado era de total 

desconhecimento dos usuários que se mostraram bastante surpresos. 
Data: 12/11/2019. 

Objetivo: Refletir e conscientização com as usuárias sobre as principais doenças que 

mais acometam os homens. 

Atividade realizada: Foi exibido um vídeo falando sobre as principais doenças do 

homem, com Dr. Dráuzio Varella. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo com Dr. Dráuzio Varella. 

Avaliação: Observamos que os usuários estavam bem atentos demonstrando 

interesse pela discussão do tema. 
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Data: 19/11/2019 

Objetivo: Explicar e esclarecer o que é “higiene pessoal” orientar enquanto os 

cuidados com Saúde. 

 Atividade realizada: Foi exibido um vídeo sobre a higiene pessoal, e em seguida 

fizemos uma roda de conversa sobre a temática citada acima. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo (Dr. Roberto Marques). 

Avaliação: Observamos que os usuários estavam bem atentos demonstrando 

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

multiplicação de conhecimento. 

 

Data: 26/11/2019 

Objetivo: Explicar e esclarecer o que é, e como se contrai a “Câncer de Próstata” 

além de, orientar enquanto formas de prevenção. 

 Atividade realizada: Foi exibido um vídeo sobre o Câncer de Próstata, 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 Próstata.  

Ferramentas metodológicas: Foi exibido um Vídeo (Dr. Dráuzio Varella). 

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

desconhecimento dos usuários que se mostraram bastante surpresos. 
 
Data: 26/11/2019 

Objetivo: Esclarecer os usuários sobre assuntos relacionados Prevenção e Combate 

Hipertensão Arterial que são de interesse dos usuários de e necessidade do espaço. 

Atividade realizada: Foi exibido um vídeo no qual Dr. Artur Beltrame falava sobre o 

Dia Nacional de Prevenção e Combate a Hipertensão Arterial.  

Ferramentas metodológicas: Vídeo Dr. Artur Beltrame. 

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

desconhecimento dos usuários que se mostraram bastante surpresos. 
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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. 

 

Data: 06/11/2019 

Facilitador: Luiz de Oliveira. 

Atividade Realizada: Grafite e Rapper. 

Objetivo: Promover a reflexão das capacidades com o uso das técnicas de grafite e 

composição de rapper. 
Ferramentas metodológicas: Painel (muro da unidade), tintas diversas, 

equipamento de som.  
Avaliação: A arte de forma geral é ferramenta de transformação, gerando 

autoconhecimento e foco em atividades produtivas, por isso é tão importante que 

atividades como essas estejam inclusas em projetos de ressocialização. 

A oficina de graffiti tem como intuito promover o contato mais íntimo com a arte de 

rua, utilizando-se de ferramentas como pincel, rolo, spray e tintas de variadas cores, 

gerando assim a possibilidade de expressão, colocando em paredes as ideias de 

quem reproduz seus pensamentos e discursos. 

Durante a pintura ministrada pelos artistas Lucas Faustino e Joey Augusto, boa parte 

de todos os usuários se integraram ajudando e coordenando o painel que foi 

executado, utilizando ferramentas próprias para a pintura do graffiti, muitos já 

conheciam o graffiti mais poucos haviam tido um contato mais íntimo, percebendo 

assim, um futuro possível. 

 

Facilitador (a): Dorinha Silva  

Data: 11/11/2019 
Objetivo: Trabalhando o novo momento de convivência. 

Atividade realizada: Assistindo o Depoimento de Casa Grande um ex-jogador de 

futebol e hoje comentarista esportivo. Após, fomos à praia em um momento esportivo, 

com 02s de duração. 

Ferramentas metodológicas: TV, Bola de futebol. 
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Avaliação: foi um grupo pequeno pela quantidade de usuários no equipamento, mais, 

foi polemizado entre eles que falaram da abstinência, família, dinheiro, espaço, CAPS, 

escolhas, religião e outros. Participou ainda deste momento a TR- Amanda. O 

conhecimento por simples que seja ele já é conhecimento (Dorinha Silva). 

 

Data: 18/11/2019 

Facilitador: Luiz de Oliveira 

Atividade Realizada: Passeio na Oficina Brennand. 

Objetivo: Promoção de um novo olhar de movimento artístico plástico e visual. 

Avaliação: Com suas peças em cerâmica acreditamos que teríamos resistência de 

percepção do olhar da arte. Mas nos deparamos com bocas abertas e olhares 

vidrados em todos os cantos da oficina. Sua historia e modelo de arte, foi admirado e 

elogiado por todos os usuários que estavam nesse passeio. 

 

Facilitador (a): Dorinha Silva  

Data: 19/11/2019 
Objetivo: Violência contra a Mulher e Mídia.    

Atividade realizada: leitura do tema abordado e discussão do tema, significando a 

mídia e os meios de comunicação. Desenhos e pintura a lápis coloridos, com 1h de 

duração 

Ferramentas metodológicas: livro, desenhos para colorir.     

Avaliação: os usuários verbalizam a violência explicita na mídia e sabem que não é 

uma ferramenta boa para reprodução, mais consideram a mídia aceita quanto às 

formas de expandir a informação correta.  

 

Data: 20/11/2019 

Facilitador: Luiz de Oliveira 

Atividade Realizada: Encontro do dia da Consciência Negra. 

Objetivo: Poesia, música, cantos, relatos de vida, foram alguns dos destaques neste 

de 20 de Novembro - Dia da Consciência Negra, que também marcou o Lançamento 

dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Mulher realizado pelo Centro 

das Mulheres do Cabo (CMC) e o Fórum Suape Espaço Socioambiental. 
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A ação ocorreu no Sindicato dos Professores do Cabo (SINPC), reunindo mulheres 

das diversas comunidades do Cabo de Santo Agostinho, lideranças do movimento 

negro, especialistas em negritude, educadoras, a sociedade civil organizada e 

Programa Atitude, além das secretárias da Mulher do Cabo, Dalvanice Nascimento e 

de Ipojuca, Bianca Lacerda. 

O evento também contou com uma roda de diálogo com a assistente social da Casa 

da Mulher do Nordeste (CMN,) Itanacy Oliveira, e da escritora cabense e professora 

doutora da UFPE, Claudilene Silva, que na ocasião lançou o livro A Volta Inversa da 

Árvore do Esquecimento e Nas Práticas de Branqueamento. A programação foi 

animada pelo Grupo Papolas Lilás. 

Ferramentas metodológicas: Transporte e disponibilidade das usuárias. 

Avaliação: O brilho, o escorrer de lagrima, corpo arrepiado, foi algumas das 

sensações observadas e sentidas nesse dia. O encantamento em ver mulheres pretas 

na organização e execução de um evento foi uma reflexão de que também podemos 

muito mais. (Fotos: CMC) 

 

Data: 21/11/2019 

Facilitador (a): Dorinha Silva 
Objetivo: Gratidão ao Senhor Manassés – Diretor do IEDES.   

Atividade realizada: expressando seu reconhecimento ao Diretor do IEDES Senhor 

Manassés, lindas cartas escritas pelos usuários e expressadas carinhosamente da 

sua forma, quadro pintado e arte livre, com 03h de duração. 

Ferramentas metodológicas: criatividades com pinturas e decorações, comunicação 

interpessoal.   

Avaliação: participação em grande grupo, criatividades dos usuários e expressão de 

sentimentos de acolhimentos.  

 

Data: 25/11/2019 

Facilitador: André Guedes 

Atividade Realizada: Um olhar pertinente sobre as novas tecnologias de prevenção. 

Objetivo: Com o tratamento como Prevenção (TASP) consiste no uso constante de 

medicamentos antirretrovirais para que as pessoas vivendo com HIV/AIDS alcancem 
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a “carga viral indetectável”. As evidências científicas mostram que esta situação, além 

de garantir uma melhora significativa na qualidade de vida da pessoa em tratamento, 

também reduz consideravelmente a chance de transmissão do vírus. 

A Profilaxia Pós-Exposição é a utilização da medicação antirretroviral após qualquer 

situação em que exista o risco de contato com o vírus HIV. A medicação age 

impedindo que o vírus se estabeleça no organismo – por isso a importância de se 

iniciar esta profilaxia o mais rápido possível após o contato: em até 72 horas, sendo o 

tratamento mais eficaz se iniciado nas duas primeiras horas após a exposição. O 

tratamento deve ser seguido por 28 dias.  

Acesse os serviços que disponibilizam a Profilaxia Pós-Exposição (PEP). 

A Profilaxia Pré-exposição (PrEP) é a utilização do medicamento antirretroviral por 

aqueles indivíduos que não estão infectados pelo HIV, mas se encontram em situação 

de elevado risco de infecção. Com o medicamento já circulante no sangue no 

momento do contato com o vírus, o HIV não consegue se estabelecer no organismo. 

Esta tecnologia ainda está sendo estudada no Brasil, sendo que um dos sítios de 

pesquisa encontra-se em Porto Alegre/RS.  

Mais informações sobre a pesquisa de Profilaxia Pré-exposição (PrEP). 

Ferramentas metodológicas: Articulação com a ONG GTP+, Grupo de Trabalho e 

Prevenção ao HIV/AIDS e carro da unidade para fazer a locomoção do Educador 

Palestrante. 

Avaliação: Com a chegada do dia Mundial de Luta contra a AIDS, estamos 

trabalhando ferramentas combinada para a real diminuição dos casos e a 

multiplicação das informações. Na ocasião, foi trabalhado um momento só com a 

equipe do Programa Atitude, para que assim tenhamos um dialogo comum para 

possíveis sensibilizações com os usuários. 

(Fotos GTP+) 

 

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. 

 

https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/201703/22154024-3-3-2-servicos-pep-protegido.ods
http://prepbrasil.com.br/
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Data: 05/11/19 

Facilitador/a: Janaina Lopes 

Atividade realizada: Dinâmica do Telefone Sem Fio 

Objetivo: Interpretar de várias formas as conversas que ouvimos se são verdadeiras 

ou “fakes”. 

Ferramentas metodológicas: Diversos textos 

Avaliação: Os usuários refletiram sobre as atitudes que tomam muitas vezes em 

relação a conversas paralelas e notícias que vêem e que na maioria das vezes são 

fatos sem veracidades. 

 

Data: 18/11/19 

Facilitadora: Márcia Silva 

Atividade Realizada: Artesanato “chaveiro de feltro“ 

Objetivo: proporcionar através do artesanato uma forma de minimizar a ansiedades e 

as preocupações entre os usuários que estão bastante fragilizados.  

Ferramenta metodológica: Feltro, tesoura sem pontas, cola de silicone, argolas de 

chaveiros, enchimento sintéticos. 

Avaliação: Puderam expressar sentimentos que muitas vezes não são falados, mas 

sentindo, através do ato com trabalhos manuais. 

 

Data: 25/11/19 

Facilitador/a: Kátia Carnaúba 

Atividade realizada: Roda de diálogo  

Objetivo: Roda de diálogo sobre ISTS E AIDS 

Ferramentas metodológicas: Panfletos, camisinhas femininas, masculinas, entre 

outros.  

Avaliação: As usuárias interagiram dando questionando sobre os tipos de câncer que 

atacam as mulheres, métodos anticonceptivos e prevenção. 

 
Oficina de Culinária 
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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  
 
Data: 01/11/2019 

Atividade realizada: bolo confeitado 

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

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

Ferramentas metodológicas: apresentação e explicação da preparação a ser 

realizada, acompanhamento da elaboração pelos usuários. Utensílios usados na 

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

formas de alumínio individual. Ingredientes utilizados: trigo, açúcar, margarina, ovos, 

leite em pó, leite condensado, creme de leite, açúcar refinado. 

Avaliação: os usuários conseguiram compreender como se prepara um bolo 

confeitado, preparo da massa, como deve ser recheado, e confeitado, além de 

aprender a calcular o valor de custo, e saber o valor que pode ser vendido a fatia ou o 

quilo. 

 

Data: 08/11/2019 

Atividade realizada: empada de frango 

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

preparação de empada de frango que é uma ótima opção de lanche. 

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

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

colher plástica, panela de alumínio, formas de alumínio individual, formas de alumínio.   

Ingredientes usados na preparação: trigo, margarina, ovos, queijo parmesão, creme 

de leite, peito de frango, caldo de galinha, cebola, alho, pimentão, sal. 

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

prepara empada com recheio de frango, observando a modelagem da massa na 

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

valor pelo qual poderia ser vendida cada unidade.  



 

 
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 

78 

 

 

Data: 15/11/2109 

Atividade realizada: esfirra de carne 

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

preparação de esfirra de carne, 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: bacia plástica, formas de alumínio, colher plástica, rolo culinário. 

Ingredientes utilizados: trigo, açúcar, margarina, ovos, sal, leite em pó, fermento 

biológico seco, queijo parmesão, carne moída, caldo de carne, cebola, alho, 

pimentão, coentro. 

Avaliação: os usuários conseguiram compreender como se prepara uma esfrirra de 

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

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

unidade.  

 

Data: 22/11/2019 

Atividade realizada: tartalet de doce de leite 

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

preparação de tartalet de doce de leite, 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, formas de alumínio individual, formas de alumínio.   Ingredientes 

usados na preparação: trigo, açúcar refinado, ovos, margarina, leite condensado. 

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

prepara tartalet de doce de leite, observando a modelagem da massa na forma, 

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

pelo qual poderia ser vendido cada unidade. 

 

Data: 29/11/2019 

Atividade realizada: acarajé com creme de peixe 
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Objetivo: proporcionar aos usuários uma alternativa de geração de renda na 

preparação de acarajé que é uma ótima opção de lanche. 

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

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

panela de alumínio, colher plástica, liquidificador, frigideira, escumadeira.  

Ingredientes usados na preparação: feijão macaça, cebola, sal, azeite de dendê, óleo 

de soja, pimenta de cheiro, coentro, pimentão, extrato de tomate, leite de coco, creme 

de leite, filé de peixe. 

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

prepara a massa do acarajé, o creme de peixe, e como deve fritar o acarajé, 

analisando também o custo e o valor pelo qual poderia ser vendida cada 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 

 

Data: 07/11/2019 

Atividade Realizada: Origem e Características com os versos na Literatura de 

Cordel, com correções na grafia, explorando a criatividade de cada usuário presente. 

Tendo como MOTE: O ÓLEO DERRAMADO NO LITORAL NORDESTINO 

Objetivo: Explorar a consciência crítica dos usuários, através de versos e rimas na 

literatura como fonte inspiradora na criação dos versos, de forma bem original e lúdica 

trabalhando a originalidade nordestina, assim sendo uma forma de corrigir linguagem 

escrita coletivamente. 

Ferramenta Metodológica: Correção Coletiva no caderno de prova e dos exercícios 

propostos 
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Avaliação: Individual de acordo com o desenvolvimento de cada usuário 

 

Data: 12/11/2019 

Atividade Realizada: Trabalhar o senso de responsabilidade e de solidariedade com 

o meio ambiente no sentido de promover a necessidade de minimizar os impactos 

decorridos após o derramamento do óleo no litoral, mangues e estuários.  

Objetivo: Minimizar os danos que esta poluição ambiental trouxe para o nosso litoral 

e para que o usuário sinta o desejo de ajudar e minimizar estes danos ao meio 

ambiente que está sendo devastado por esta contaminação.   

Ferramenta Metodológica: Roda de Conversa onde todos opinam em como fazer e 

por onde começar a fazer este trabalho. 

 Avaliação: Progressiva de acordo com o entendimento de cada usuário 

 
Data: 14/11/2019 

Atividade Realizada: Continuação da atividade anterior na construção de frases 

corretas na linguagem nordestina e regional da Literatura de Cordel 

Objetivo: Trabalhar com os usuários, as expressões da linguagem, pontuação, nas 

frases elaboradas e colocadas nos versos produzidos pelos usuários.  

Ferramenta Utilizada: Correção Coletiva dos versos na criação de frases e estrofes 

para construir o livreto do cordel  

Avaliação: Progressiva de acordo com o entendimento de cada usuário 

 

Data: 21/11/2019 

Atividade Realizada: Elencar atitudes com os usuários visto que os mesmos irão a 

Fábrica dos Sonhos da Coca Cola verificar documentação para esta atividade com os 

usuários. 

Objetivo: Avaliar os usuários que possuem documentos com fotos e originais para 

atender a demanda e exigência da Fábrica, no momento dez usuários me entregaram 

os documentos para anotação que seguirá em anexo.  

Ferramenta Metodológica: Explicação para o passeio mediante as exigências da 

Fábrica, além do que os usuários estão sendo avaliados por toda a equipe técnica. 

Anotações dos referidos documentos: RG, CTPS. 
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Avaliação: Progressiva de acordo com o entendimento e participação de cada 

usuário 

 
Data: 28/11/2019 

Atividade Realizada: Elaboração e construção na literatura de cordel versos e rimas 

com o MOTE: NATAL NO ATITUDE. 

Objetivo: Explorar a relação entre os usuários e o natal como forma de mudanças, 

criando a linguagem cordelista o significado do natal, trazendo assim o desejo de 

mudanças, conquistas e recomeços com as oportunidades a eles apresentadas.  

Ferramenta Utilizada: Leitura e Correção Coletiva dos versos na criação de frases e 

estrofes para construir o livreto do cordel  

Avaliação: Individual de acordo com a participação e entendimento de cada um. 

 

 

 
Oficinas 

Quantitativo 
Mensal 

Quantitativo 
Realizado 

Quantitativo em 
Horas 

Trocando idéias 04 07 25 
Encontro de Quinta 04 03 06 
Oficina de culinária 04 05 10 
Oficina pedagógica 08 05 10 
Total de oficinas 24 24 51 

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

A interação da família possibilita o fortalecimento e construção dos laços familiares. 

Essa participação vem sendo construída por meio de ligação telefônica e visitas das 

famílias ao equipamento. 

O Programa Atitude tem proporcionado resgate dos vínculos familiares, no intuito de 

promover uma melhor qualidade de vida.  As famílias vêm se implicando no processo 

de cuidado com os usuários, durante as visitas também ofertamos acolhimento para 
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as famílias, e isto tem ressaltado sobre o resultado do nosso trabalho. O apoio da 

família é primordial em todo processo de cuidado. 

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 

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, Hospital Getúlio Vargas, 

Ambulatório de Saúde Mental, Hospital Cisam, SAE. 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. A TQV consegue realizar todos 

os encaminhamentos para rede de Saúde. A técnica de Qualidade de Vida realizou 

articulação com equipe SARTE, com intuito de realizar palestra sobre Câncer de 

Próstata.  

 
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. 

Houve encaminhamento para Agencia de Trabalho. Estão com projetos de fabricação 

de detergentes e desinfetantes dentro do espaço. Essa avaliação esta em processo.   

Os usuários que possuem experiências na CTPS estão confeccionando currículos e 

entregando nos comércios ou setores de sua área de experiência. As técnicas de 
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referência também encaminham estes usuários para as agências de emprego tanto 

do município do Cabo quanto das cidades vizinhas.  

 

6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER.  

No dia 06 de Novembro aconteceu a inauguração do nosso novo espaço, com a 

participação do Núcleo Cabo, e da SPVD, tivemos as oficinas de grafitagem, DJ e 

apresentação do grupo de Rapper. Em 18 de Novembro, visitamos a oficina Cerâmica 

Francisco Brennand, e em comemoração ao dia da Consciência Negra participamos 

da campanha de ativismo pelo fim da violência e em defesa das mulheres negras, no 

centro das mulheres do Cabo de Santo Agostinho. 

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. 

Estão inseridos, dois usuários, nos cursos profissionalizantes de jardinagem, 

ministrado no Espaço Ciência e no Coletivo Coca - Cola. Também, inserido na 

Educação. 

Circulo Formativo junto aos profissionais do Programa Atitude e temas Transversais e 

participação do Encontro de formação sobre gestão de Risco. 

 
6.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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Neste mês, houve encaminhamentos para emissão de RG, junto com ação do 

Governo Presente ação no Parque 13 de Maio. Obtivemos emissão de Certidão de 

Nascimento. Os usuários estão empenhados na organização dos documentos um dos 

eixos do seu PIA. 

Realizados encaminhamentos para os serviços assistenciais como Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS), cadastro no Cadastro Único (CAD) e 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).   

Estamos articulando com o CREAS a passagem para São Paulo, com intuito de 

retornar ao convívio familiar.  

Participamos da Palestra organizada pelo Centro das Mulheres do Cabo de Santo 

Agostinho e Associação Fórum Suape.  Cujo tema era Pelo fim da violência e em 

defesa a vida das mulheres negras. Onde teve momento de poesias em homenagem 

ao Dia Nacional da Consciência Negra. 

Obtivemos conclusão de PIA, com os usuários sendo inseridos nos âmbitos familiares 

e outro quitando sua divida com o trafico, retornado para cidade de Recife sem risco. 

 
6.7. AVANÇOS E DESAFIOS 

Avanços: 

 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 freqüência e 

medicações administradas aos usuários. 

 

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

Usuário participando de torneio de JIU JITUSU. 

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

Prevenção Combinada. 

Desafios:  
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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 

12/11 Colegiado SEPOD 

Suelen Lopes 
Juliana Falcão 

Malu Freire 
Marilak 
Priscila 

Linhares 
Raiza Simas 

Karla 
Rodrigues 

Gilberto Apolo 
Cris Barros 

Larissa 
Alana 

Estanislau 
Rubia Patu 
Viviam Mota 

 

Seminário da Escola Livre de Redução 
de Danos; 

30 anos da Redução de Danos; 
Flux da entrada dos usuários no Apoio. 

24/11 Colegiado SEPOD 

Alana Estanislau 
Suelen Lopes 
Juliana Falcão 

Malu Freire 
Marilak 
Priscila 

Linhares 
Raiza Simas 

Karla 
Rodrigues 

Gilberto Apolo 
Cris Barros 

Fátima Lindoso 
Vivian Mota 
Rubia Patu 

 

Coordenações de Gestão 
Nova Executora de Caruaru 

Contrato de Gestão 
Vagas no Pernoite 

Inovações 
Situações de risco/violência 

Governo Presente 
Discussão de casos 

Coordenações/respeito/insubordinação 

30/11/2019 Reunião de 
Núcleo SEPOD Fátima Lindoso 

Suelen Lopes 
 

Avaliação dos profissionais 
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Juliana Falcão Materiais de oficinas e grupos 
Situação financeira do Programa 

Compras de equipamentos 
Avaliação das saídas noturnas 

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

EQUIPE). 
 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA 
REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

06/11 
Festa de 
inauguraç

ão 

Intensivo 
Cabo Apoio e Intensivo Cabo, e demais convidados: Cras Praias 

13/11 Reunião 
Técnica 

Intensivo 
Cabo 

Suelen Lopes 
Marina Felix 
Jailson Filho 

Dorinha 
Gonçalves 

Izabella Barros 
Amanda 
Barbosa 
Andrezza 
Avelino 

Marilene Maria 
Mirts Lopes 

Marcia Maria 

Informes; 
Administrativo; 

Cozinha; 
Aluguel Social; 

Plantão; 
Estudo de 

casos; 
Rafael 

Sebastião: 

 Informes; Próximo mês de 
dezembro, um vigia e um 
motorista de cada plantão noturno 
deverá participar das reuniões 
técnicas. Conforme requisitado a 
cada 15 dias. Por enquanto não 
temos a pessoa da manutenção. 
Capacitação dia 14. Será com 
Arthuro no Apoio Cabo. Para a 
equipe que não participou da 
primeira capacitação. Dia 20 
haverá outro momento com 
Athuro será no Intensivo Cabo. 
Dia 21 será o segundo módulo da 
rodada. Seminário internacional 
de Redução de Drogas segunda 
dia 09/12. Credenciamento com 
distribuição gratuita do livro 
Correira no combate a redução de 
danos será na UNICAP. Terça 
será às 10/11 8h ate às 20h. No 
planejamento mensal com o tema 
da consciência negra. 

 Administrativo; Os usuários 
acolhidos à noite ou final de 
semana deve ser comunicado  ao 
o adm para que estes estejam na 
freqüência do monitoramento. 
Principalmente as finais de 
semana. Questionar as falta da 
ficha de acolhimento bem como o 
numero de cadastro caso não 
seja entregue. 

 Cozinha; O livro de registro diário 
deverá ser preenchido de acordo 
com a finalidade, sendo 
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repassado para o plantão noturno 
que por seguinte repassará para 
o plantão diurno. 

 Aluguel Social; A técnica 
precisou se ausentar pra resolver 
demanda urgente da modalidade. 

 Plantão; Ligações para os 
usuários: Somente em casos 
urgentes, a equipe de plantão 
poderá avaliar.                                                     

 Estudo de casos;  
 Rafael Sebastião: A saída nos 

dias pactuados será de acordo 
com as demandas (curso, 
psicoterapia, jiu-jitsu). Freqüentar 
o curso no coletivo Coca cola. 
Ficarão as informações em seu 
planejamento de saídas. 
 

27/11 Reunião 
Técnica 

Intensivo 
Cabo 

Fatima Lindoso 
Suelen Lopes 
Marina Felix 
Jailson Filho 

Izabella Barros 
Amanda 
Barbosa 
Andrezza 
Stephania 
Maria do 

Livramento 
Mirts Lopes 
Jetro Araujo 

 

Informes; A reunião teve inicio 
com as devolutivas do colegiado 
realizado no dia 26/11. 
Articulações para cursos e 
inserções ao mercado de 
trabalho.  
Primeira semana de dezembro, 
Malu Freire iniciará uma rodada 
de visita aos serviços. Dia 11/12 
será no Intensivo Cabo.  
No dia 19/12/2019 haverá Bazar 
Atitude em prol do churrasco do 
dia 01/01/2019; 
Evento Natalino ocorrerá em 
18/12/2019 no período da tarde, 
coordenadora solicitou 
planejamento das atividades para 
festividade do dia. 
Haverá ação solidária no Abrigo 
São Francisco que será 
agendada nova data diante 
necessidade de alguns itens que 
serão levados. 
Coordenadora avaliou processos 
de Ciclo de Formativo ofertados 
pela Secretaria; 
 
Saúde; 
Avaliação do mês de Novembro, 
diante ações realizadas no 
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serviço. 
 
Aluguel Social;  
Repassado para equipe o 
fechamento do caso do casal 
ANDERSON SANTOS e 
MARISTELA MARIA. 
Discutido caso dos seguintes 
usuários para possível inserção: 
Raydner, Kátia, Luiz Gustavo e 
Aluisio. 
 
Plantão Noturno; 
Trazido caso da usuária Débora, 
diante suas demandas de saúde 
e emergenciamento para serviços 
de saúde.  
Estudo de casos;  
Débora:  
Realizado estudo de caso da 
referida usuária, trazido suas 
demandas de saúde, sendo tal 
questão freqüentes no cotidiano 
da usuária com crises 
convulsivas. Usuária possui 
companheiro que se encontra no 
pernoite do Apoio/Cabo de Santo 
Agostinho e tem solicitado saídas 
para resolver questões pessoais. 
Equipe trás demandas gritantes 
da usuária, tendo em vista que 
crises convulsivas que tem 
atrapalhado dinâmica. Tirado 
como encaminhamentos para o 
caso: 
Discutir caso com Apoio/Cabo 
para que companheiro da mesma 
seja direcionado ao 
Intensivo/Cabo de Santo 
Agostinho; 
Usuária será direcionada em 
próximo quadro de 
emergenciamento para UPA, 
visando possibilidade de 
internamento para a mesma. 
Grenda: 
TR Amanda trouxe que usuária 
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encontra-se sob medida protetiva 
por conta de episódio de violência 
física. 
Izabele: 
Discutido caso da usuária diante 
uma série de advertências no 
espaço, tendo sido refletido uma 
série de advertências dadas à 
mesma. Tirado como 
encaminhamento discutir caso da 
mesma com rede de Recife para 
possibilidade de transferência 
para Unidade de Acolhimento. 

20/11 Capacitaç
ão 

Intensivo 
cabo 

Arthuro e 
Equipe do 

Intensivo Cabo 

Redução de 
danos  

 
 
 
 

 
 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTAS DA 
ASSEMBLÉIA ENCAMINHAMENTOS 

14/11 Assembléia 
Quinzenal 

Intensivo 
Cabo 

Equipe: Suelen, 
Marina, Andrezza, 

Jailson e Luiz 

 

Observação: Os 
usuários não tinham 

pauta.. 

 

Diante deste ocorrido foi 
realizada uma roda de diálogo 
entre equipe e usuários para 

reforçar o regimento interno no 
que diz respeito à casa nova 

 

29/11 Assembléia 
Quinzenal 

Intensivo 
Cabo 

Equipe: Suelen, 
Andrezza, 

Dorinha, Marina, 
Jailson, Rafael 

Usuários: Kátia, 
David, Leonardo, 
Davi Bernardo, 

Jefferson, Wilson, 
Josinaldo, Edson 

Silva, Izabelle, 
Edson Ferreira, 
George, Edson 

Gomes, José Lins, 
Evaldo, José 

Anderson, 

# Vacinação 
Sarampo 

 

#Uso da TV e DVD 

 

#O UR Gutemberg 
relata que o 

Educador Luiz não o 
acolhe bem 

 

 

Necessidade de prevenção 
contra o Sarampo, vacina dia 

03/12; 

Recomendações aos usuários a 
lerem as regras que estão 

expostas fixadas na sala da TV; 

Questões individuais serão 
discutidas individualmente; 

 

Tomar medidas mais severas, 
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Maycon 

Relatoria: 
Andrezza 

 

# UR Edson Gomes 
relata que há muitos 

furtos na Casa 
(cuecas, pen drive, 

sabonete) 

 

 

#UR David solicita 
reforço, porque os 

armários estão sendo 
danificados com as 

mãos 

 

#Solicitação de 
atividade física 

 

#UR Anderson relata 
que o vigia Marcos o 

acusou de uso de 
maconha e que o 

plantão noturno não 
acolhe bem 

#UR Marcos 
questiona o número 

de saídas e se 
considera o CAPS 

 

#UR Natalie solicita 
distribuição de 

medicação individual 
com discrição 

 

#UR Grenda solicita 
respeito mútuo 

#UR José Lins 
solicita Netflix na 

solicitar a Assistente Social para 
realizar grupos sobre Cidadania 

e respeito; 

 

Tentar ver com a manutenção o 
reforço dos armários e ver nas 
câmaras internas da sala para 

identificar o autor; 

 

Ver com Elaine para articular 
jogos no núcleo; solicitar a 

Executora um Educador Físico 
duas vezes na semana; 

 

Realizar conversa com o Plantão 
sobre falas agressivas; 

 

Planejar as saídas com do 
CAPS juntamente com a Equipe, 

lembrando do tempo de 
adaptação na Casa; 

Uso da sala individual para 
medicação, apenas solicitando 

alguns ajustes com a 
manutenção; 

Trabalhar em grupo a questão 
do respeito; 

A internet não comporta; 

Necessita da avaliação da 
nutricionista e convocar uma 
reunião para fazer os ajustes 

com Alicia; 

O serviço da manutenção irá 
resolver, ressaltando o bom uso 

da Casa; 
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Casa 

#UR André pede 
mudança do cardápio 

 

 

#Manutenção do 
banheiro do quarto 

um (sem água quente 
e ralo do banheiro 

com retorno) 

 

#UR Celso solicita 
mudança do 

fumodrómo para ao 
lado dos coqueiros 
porque há sombra 

# Passeios externos 
com os usuários 

 

#Oficinas para 
geração de renda 

#Sobre o passeio de 
realizar a trilha 

#Os usuários 
parabenizaram o 

Educador Luiz por 
suas iniciativas, 

articulação e 
trabalho 

 

Levar para ser avaliado em 
reunião da Equipe; 

Os meses de janeiro e 
dezembro são muito 

requisitados, tornando as 
cortesias mais difíceis; 

 

Apresenta uma certa dificuldade 
por contarmos com oficina de 
artesanato e muitos usuários 

não se identificam; 

A Equipe irá marcar outra data; 

Reforçado que a Assembléia 
também é um espaço para 

reconhecer de forma positiva as 
ações e não só espaço de 

críticas negativas. 

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

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTAS 

22/11/2019 Reunião com 
a executora 

Intensivo 
Cabo 

Raiza Simas  
Alana Estanislau 

 
Nova empresa de Manutenção; 
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Suelen Lopes 
Juliana Falcão 
Patrícia Veiga 
 

Fluxo de solicitação de 
manutenção; 

Limpeza das casa. 

 
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 42 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 04 
CONSULTORIA 00 
REUNIÃO NA EXECUTORA 01 
TOTAL 48 

 
 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 
COLEGIADO 02 02 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 *02 
 

 
* Nas datas 06 e 20/11 não houve reunião técnica devido aos fatos descritos em 
tabela. 

 
 
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 05 10 19 02 00 00 36 
FEMININO 00 00 00 02 05 00 00 00 07 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 
ACOLHIMENTOS 30 Adultos e/ou 20 adolescentes 43 
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TOTAL 00 00 05 12 23 02 00 00 43 
 
 
 
TABELA III –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 
 
 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
HETEROSSEXUAL 39 
HOMOSSEXUAL 01 
BISSEXUAL 03 
NÃO INFORMADO 00 
NÃO SE APLICA 00 

TOTAL 43 
 

 
IDENTIDADE DE GÊNERO TOTAL 

HOMEM TRANS 01 
MULHER TRANS 02 
HOMEM CIS 32 
MULHER CIS 08 
NÃO INFORMADO 00 
NÃO SE APLICA 00 
OUTROS 00 

TOTAL 43 
 
TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 
 

COR / RAÇA TOTAL 
BRANCA 06 
PRETA 12 
PARDA 25 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
FEMININO MASCULINO TOTAL 

00 01 01 
 

GESTANTE E NUTRIZ 
GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

01 00 01 
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AMARELA 00 
INDÍGENA 00 

TOTAL 43 
 

 
TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 
 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 
SEM RENDA 31 
1/4 SALÁRIO MÍNIMO 08 
1/2 SALÁRIO MÍNIMO 02 
1/3 SALÁRIO MINIMO 01 
1 SALÁRIO MÍNIMO 01 
2 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 
3 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 
ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 
NÃO INFORMADO 01 

TOTAL 43 
 
 

TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 
 
 

SUBSTÂNCIA PSICOATIVA TOTAL 
CRACK 43 
ÁLCOOL 00 
MACONHA 00 
COCAÍNA 00 
OUTROS 00 

TOTAL 43 
 

 
 
TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

 
 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISSIONAL TOTAL 
SIM 22 
NÃO 20 
NÃO INFORMADO 01 
TOTAL 43 
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AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 42 
NÃO 01 
NÃO INFORMADO 00 
TOTAL 43 

 
 
TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 
INTENSIVO 
 
 

MOTIVO DO DESLIGAMENTO TOTAL 
ABANDONO 02 
AVALIAÇÃO TÉCNICA 04 
CONCLUSÃO DO TRATAMENTO 02 
TRANSFERENCIA   01 
SOLICITAÇÃO 04 

TOTAL 13 
 
 
 
TABELA IX- ATENDIMENTOS REALIZADOS 
 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA – 04 
GRUPO PSICÓLOGO 06 
GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 04 
GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 04 

TOTAL 14 
 
 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 
OFICINAS 50h 51h 
ATENDIMENTO A FAMÍLIA 30 47 
GRUPO FAMILIA 04 03 

 
ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA – 50 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 246 
ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 155 
ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 107 

TOTAL 508 
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AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 107 
VISITA DOMICILIAR 000 
ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO DE 
NOVOS USUÁRIOS 

000 

SAÍDA TERAPÊUTICA 141 
ASSEMBLÉIA 001 

TOTAL GERAL 149 
 
 
TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 
 
 

REDE SUAS QUANTIDADE 
CRAS 18 
CREAS 00 
CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
(TRANSFERÊNCIA) 

01 

ALUGUEL SOCIAL 00 
CONSELHO TUTELAR 00 
OUTROS? 00 
TOTAL 19 
 

 
REDE SUS QUANTIDADE 

NASF 00 
PSF/USB 24 
CTA 06 
CAPS II 00 
CAPS III 00 
CAPS Adi 00 
CAPS AD 04 
EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 00 
POLICLÍNICA 11 
HOSPITAL GERAL 01 
UPA 18 
OUTROS? 00 
TOTAL 64 
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DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANTIDADE 

DELEGACIA 00  
DHPP 00 
JUDICIÁRIO 01 
MINISTÉRIO PÚBLICO 00 
GOVERNO PRESENTE 00 
RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 05 
INSS 00 
AGÊNCIA DO TRABALHO 02 
COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 
ONG 00 
OUTROS? 00 
TOTAL: 08 

 
 
 
 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS 

INCLUSÕES 
QUANTIDADE 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 01 
EDUCAÇÃO FORMAL 00 00 
TRABALHO FORMAL 00 00 
TRABALHO INFORMAL 03 32 
OUTROS? 00 00 
TOTAL: 03 33 

 
 
 
 
9. ALUGUEL SOCIAL NÚCLEO CABO – NOVEMBRO/2019 
ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL 

 

Modalidade segue com ações de monitoramento e acompanhamento voltado 

ao PIA dos usuários inseridos e em processo. Merecem como destaque reuniões 

técnicas, sendo a primeira com técnica do aluguel social do Intensivo Jaboatão dos 

Guararapes e a segunda com técnicas de todos os Núcleos do Programa.  

Destaca que tais reuniões discutiram práticas adotadas cotidianas, além de 

instrumentais utilizados pela modalidade. Diante episódios onde houve conflitos entre 
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casais inseridos junto partilha dos objetos, modalidade realizou ajustes no Acordo de 

Convivência, tendo por objetivo estruturar intervenções dadas no momento de 

conclusão ou abandono na modalidade. 

Além das reuniões, em presente mês também houve Capacitações para 

equipe, tendo em primeira sido abordado à temática da Redução de Danos, e a 

segunda trouxe novas tecnologias voltadas a contribuição da cidadania e os direitos 

humanos à população LGBTI. 

Justifica-se queda nos números da modalidade, tendo em vista que usuário 

EDSON PESSOA que estava em processo de inserção foi desligado diante avaliação 

técnica, além do casal ANDERSON SANTOS e MARISTELA MOURA que não estão 

mais na modalidade.  

No último dia 12 proprietária do imóvel contactou telefone da modalidade 

trazendo episódio de agressão física à usuária. Em contato telefônico com telefone do 

usuário PM que estava em imóvel trouxe que o mesmo estava seguindo para 

Delegacia e usuária para serviço de saúde considerando hematomas na face. 

Em Delegacia usuária continuou sendo ameaçada pelo mesmo, e diante 

medida de proteção a mesma seguiu para Intensivo. Destaca-se discurso 

empoderado da usuária quanto fato da mesma prestou denúncia contra o mesmo em 

Batalhão da Polícia Militar nas proximidades do seu imóvel. Diante atual condição de 

fragilidade diante danos físicos e emocionais, caso foi discutido e mesma transferida 

para referido serviço, destacando suas potencialidades e possibilidade de seguir com 

avanços com seu PIA. Tendo equipe avaliado que território do município apresenta 

risco social a usuária.Diante episódio de agressão causado pelo usuário o mesmo foi 

desligado da modalidade do aluguel social,estando com restrição em acessar o 

Programa por 30 dias. 

 

Segue detalhamento dos eixos trabalhados nos PIA’s: 

9.1. Família: 

ANDERSON SANTOS: Vínculos fortalecidos com familiares, em especial com genitor 

e irmão. Genitor tomou ciência do episódio de agressão física e prazo para que 

usuário voltasse a acessar o serviço. Trouxe que usuário estava trabalhando 

informalmente na CEASA e residindo nas proximidades do irmão. 
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MARISTELA MARIA: Vinculação rompida com familiares, não possuindo contato com 

familiares para comunicação da transferência para Intensivo/Caruaru. 

VINICÍUS SANTOS: Apesar das falas rotineiras quanto importância do eixo familiar, 

usuário não sinaliza desejo em trabalhar eixo no PIA. 

OSVALDO BARICK: Contatos frequentes com familiares em redes sociais, trazendo 

planos para visita aos familiares no período natalino. 

 

9.2. Saúde: 

ANDERSON SANTOS: Encaminhado ao PSF e CTA do município. 

MARISTELA MARIA: Remarcado exame de citologia em Posto Vicente Mendes, 

além do CTA. 

VINICÍUS SANTOS: Encaminhado ao PSF/Gaibu para avaliação do dentista e CTA. 

OSVALDO BARICK: Usuário trouxe demandas odontológicas, além de consulta com 

urologista, questões serão articuladas junto rede de saúde do município. 

 

9.3. Inserção sócia produtiva:  

ANDERSON SANTOS: Trabalho junto com genitor na área da Construção Civil; 

MARISTELA MARIA: Trabalho com faxinas atreladas a construção civil viabilizadas 

pelo genitor do ex companheiro. 

VINICÍUS SANTOS: Trabalho na área na construção civil nos bairros de Jaboatão 

dos Guararapes; 

OSVALDO BARICK: Trabalho em agência de turismo no bairro de Porto de 

Galinhas/Ipojuca. Em visitas ao local de trabalho conseguisse observar usuário bem 

vinculado ao território de trabalho. 

 

9.4. Cultura, esporte e lazer:  

Eixo segue sob cunho pessoal, tendo usuários com atividades de lazer atreladas a 

visita de familiares e acesso a redes sociais, não sendo observado em nenhum 

desejo em estar realizando alguma atividade esportiva. 

 

9.5. Educação: 
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Modalidade junto Gestão do Intensivo conseguiu articular vaga de curso 

profissionalizante para usuária MARISTELA MOURA através do Coletivo Coca Cola, 

destaca-se que usuária estava bastante empenhada com vaga disponibilizada no 

curso de auxiliar administrativo, porém diante transferência para Intensivo Caruaru 

não foi possível iniciar o curso. 

 

9.6. Assistência Social: 

Eixo segue como prioridade na modalidade, tendo falas com freqüência como a 

importância da cidadania e controle social. Município possui rede de proteção social, 

a qual onde usuários são encaminhados e esbarram na resistência dos serviços junto 

Programa. 

 

9.7. Avanços e desafios: 

Destaca-se o avanço tido com articulação de curso profissionalizante, além de 

estudos de caso onde junto equipe técnica e gestão foram avaliados quatro usuários 

para modalidade em última reunião do mês de Novembro 

 

 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

USUÁRIO INSERIDO DESDE 
(MÊS/ANO) 

MOTIVO DE 
DESLIGAMENTO 

NO DE VISITAS 
REALIZADAS 

NO MÊS 
ANDERSON SANTOS AGOSTO/2019 DESLIGADO 13 
MARISTELA MARIA AGOSTO/2019 TRANSFERIDA 13 
VINICIUS SANTOS AGOSTO/2019 SEGUE INSERIDO 16 
OSWALDO BARICK OUTUBRO/2019 SEGUE INSERIDO 10 
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*Destaca-se que mês encerrou com 02 usuários inseridos, diante desligamento e 
transferência do casal ANDERSON SANTOS e MARISTELA MOURA. 

 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  06 02 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 40 40 
ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 

SOCIOASSISTENCIAL 
Para os 10 

Beneficiados 07 

   

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Atividade executadas em referido mês trouxeram reflexões quanto prática cotidiana, 

tendo em vista episódio de rompimento de relacionamento entre casal que estava 

monitorado na modalidade, deixando sob a equipe responsabilidade em divisão dos 

objetos pessoais. Destaca-se a importância das discussões de caso de modo 

ampliado junto Gestão para respostas embasadas nas condicionalidades e objetivos 

da modalidade. 

 
 
 
 
10.1. ANEXOS DO ALUGUEL SOCIAL  
 

1. Visita ao usuário Vinicius Santos; 
2. Visita ao usuário Oswaldo Barick; 
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3. Recolhimento dos pertences do casal Anderson e Maristela; 
4. Articulação com o CEO para demanda do usuário Owald Barick; 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O mês de Novembro foi bastante significativo, pois pudemos realizar uma 

festividade para celebrar a mudança de casa do Intensivo Cabo. A festa inauguração 

foi repleta de atividades ofertadas para os usuários como a oficina de grafitagem, 

onde um artista plástico convidado, junto aos usuários puderam criar uma bela 

paisagem nos muros da unidade, deixando o ambiente ainda mais alegre, leve e 

descontraído. Além disso, tivemos um DJ e grupos da comunidade local se 

apresentando. Contamos com nossos parceiros para abrilhantar ainda mais o 

momento, a Polícia Militar e o CAPS AD. A nova sede do Intensivo Cabo trouxe para 

os trabalhadores condições melhores para executar suas atribuições e ofertar um 

serviço ainda de melhor qualidade.  

  

 

 

 
Suelen Lopes 

Coordenação Técnica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Manassés Manoel dos Santos 
Diretor Presidente IEDES 
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11. 1 ANEXOS 
 
 

OFICINA TROCANDO IDEIAS 
 

• Atividade de Grafitagem – Inauguração da casa 
 

 
 

 

                            

                          

 
• Passeio a Oficina de Cerâmica de Francisco Brennand 
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• Encontro do dia da Consciência Negra 

 

 
 
 

• Gestão de risco e Prevenção combinada 
 



 

 
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 

106 
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• Atividade de Pintura e Arte 
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PARCERIA COLETIVO COCA-COLA 

 

GRUPO BOM DIA  

• PRESTIGIANDO O ANIVERSARIANTE (USUÁRIO ANDERSON) 

 

ASSEMBLÉIA DOS USUÁRIOS/AS 
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GRUPO REDUÇÃO DE DANOS 

 

OFICINA PEDAGÓGICA 

 

ARTICULAÇÃO COM A REDE – REUNIÃO COM O CAPS AD
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CAMPEONATO DE JIU-JITSU – PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO DO 
INTENSIVO CABO (RAFAEL SEBASTIÃO) 

 

CÍRCULO FORMATIVO/ FORMAÇÃO (GESTÃO DE RISCO) 
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GRUPO FAMÍLIA E VISITA DOS FAMILIARES 
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GRUPO ATIVIDADES LÚDICAS 
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GRUPO BEM ESTAR 
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PALESTRA NOVEMBRO AZUL 
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ATIVIDADE CONSCIÊNCIA NEGRA 

 

OFICINA DE DIREITOS 

 


	Ferramentas Metodológicas: Praia, em roda de dialogo.
	Objetivo: Refletir e conscientização com as usuárias sobre as principais doenças que mais acometam os homens.

