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CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO JABOATÃO 

NÚCLEO: JABOATÃO        ABRIL/2020 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 
Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de Acolhimento e 

Apoio, durante o mês de ABRIL. 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 Comendador José Didier, Nº359, Piedade - Jaboatão dos 

Guararapes/PE. 

Telefones para contato: (81)3469-1479/ (81)98923-5524/ (81)98923-4911/ 

(81)99728-0085/ (81)98415-8616 

Executora: IEDES– Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social  

E-mail da instituição: atitude.apoio.jaboatao@gmail.com 

 
3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

 

FUNÇÃO NOMES 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Raíza Martins Simas 

SUPERVISÃO TÉCNICA Patricia  Oliveira Portugal 

TÉCNICOS SOCIAIS 

Ana Carolina Freire Lopes 
Basílio Lima de Queiroz  
Fernanda Marilia Silva Melo 
Marinete Cabral Cavalcanti  da Silva 

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Antônia Edislândia da Silva 

EDUCADORES SOCIAIS 
 
Anderson Costa dos  Santos 
Cidicleiton  Luiz da Silva  
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4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS 

 
EQUIPE FUNÇÃO NOME 

I 

TÉCNICO SOCIAL Mayara Aline das Chagas Ferreira 
EDUCADOR SOCIAL Jailson Mariano do  Espirito Santo 
MOTORISTA Hallison de Souza Barbosa 

II 

TÉCNICO SOCIAL Eduardo de Almeida Capeleiro 
EDUCADOR SOCIAL Carlos Henrique dos Santos  
MOTORISTA Robson Sanclaudy Jesus da Silva 

 
5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
HORA Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

07:30 Bom Dia 

08:00 Entrada Entrada Entrada Entrada Entrada Entrada Entrada 

Jaqueson Douglas Claudino de Santana 
Maria Aparecida de Lima 
Marina Albertino Correia 
Paulo Queiroz de Andrade  
Renato Mario da Silva 
Wanessa Kelly dos Santos  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Fabíola Santana da Silva 

AUXILIARES DE COZINHA 
Cintia Maria Bezerra da Silva  
Moezya de Oliveira 
Valéria Maria Costa Silva 

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS 
Douglas Nascimento Moura 
Katia Simone Elias Gomes da Silva  

VIGIAS 

Isaias Ferreira de Lima   
Marivaldo Silva dos Santos  
Rafael de Araújo Soares  
Tárcisio dos Santos Marinho  
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10H30 

Oficina 

Circense  

 

- Educ.  

Jaqueson 

 

Grupo 

Gerar 

 

- Téc. Ana 

Carolina 

 

Oficina Foto 

sensitiva 

 

-  Educ. 

Cideclaiton 

 

  

 

LIVRE 

Grupo 

Transfor-

mação  

 

 - Téc.  

Marinete 

Grupo 

Qualidade 

de Vida 

 

- Téc. 

Antônia 

LIVRE LIVRE 

  

Reunião 

Técnica 

   

 

 

14:00 

 

15:00 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina 

Esportiva 

 

-Educ. 

Aparecida 

 

 

Grupo 
Expressivo 

 

- Téc. 

Basílio 

 

Oficina  

Culinária 

 

 Patrícia 

Barkokebas 

 

Oficina de 

Percussão 

 

Educ. 

Anderson  

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 

Fomentar 

-Téc. 

Fernanda 

 

 

 

 

 

Oficina 

Esportiva 

-Educ. 

Aparecida 

 

 

 

 

 

Grupo 

Família 

- Téc de 

plantão 

 

 

Oficina 

-Educ. 

social  de 

plantão 

 

  

20:00h às 

21:00h 

Grupo Boa 

Noite 

-  Educ. 

Marina e 

Wanessa 

 

Grupo Boa 

Noite 

- Educ. 

Paulo e 

Renato  

Grupo Boa 

Noite 

 

-  Educ. 

Marina e 

Renato 

 

Grupo Boa 

Noite 

 

Paulo e 

Andréia 

Grupo Boa 

Noite 

 

-  Educ. 

Marina e 

Renato 

 

Grupo Boa 

Noite 

Educ. 

Paulo e 

Andréia 

Grupo Boa 

Noite 

 

-  Educ. 

Marina e 

Renato 

 

 
 
 
GRUPOS SEMANAIS: Grupo Expressivo, Gerar, Transformação, Fomentar e Grupo 

Família. Os grupos são planejados mensalmente, mas pode ocorrer alguma 

modificação, devido situação mais emergente. Os temas são discutidos entre os 

técnicos e são escolhidos temas específicos, que são interligados, para serem 

trabalhados durante o mês vigente. 
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GRUPO FAMÍLIA 

Facilitadores: Ana Carolina Freire, Basílio Lima de Queiroz, Fernanda Marília Melo 

e Marinete Cabral Cavalcanti. 

OBJETIVO GERAL: Favorecer o processo de integração entre Família e Usuários 

do Programa, com estímulo ao cuidado, participação, prevenção e melhoria da 

qualidade de vida dos mesmos. 

 

 

Facilitador: Ana Carolina 

DATA/HORÁRIO: 04/04/2020 / 16: 00h 

TEMA: Família.  

ATIVIDADE REALIZADA: Foi lido o texto Portas, os usuários  responderam  

individualmente o questionário, depois foram lidas  as questões, permitindo que um 

maior número de usuários falassem  suas respostas, durante as respostas foi  

refletido sobre tomada de decisão e influência do grupo familiar. No final, foi lido  o 

texto "A liberdade e o tóxico" - cada usuário leu uma frase. 

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

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: lanche , escuta, fala, textos impressos. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES:  Grupo foi realizado na data de 

18/04/2020, devido troca de plantão com o técnico Basílio. Foi uma atividade 

bastante produtiva, onde todos os 13 usuários pernoites participaram e foram 

bastante ativos, lemos o texto Portas e ao final, questionei para eles o que 

significava Portas no texto e cada usuário pode falar, muitos trouxeram que portas 

significavam novas oportunidades e como eles poderiam abrir ou não essas “portas” 

e fechar outras que preferem não olhar para trás para certos acontecimentos. 

Falaram sobre o medo de mudar e da falta de oportunidades, em muitos momentos 

de suas vidas. Após a fala de cada usuários, lemos o texto “ A Liberdade e o tóxico” 
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de Içami Tiba, foram distribuídos sonhos de valsa para os usuários  e encerramos o 

grupo.  

 

Facilitador: Fernanda 

DATA/HORA: 11/04/2020 15h30min. 

TEMA: Amigo doce 

ATIVIDADE REALIZADA: Cartão de páscoa e amigo doce, a fim de trocar 

mensagens e afeto. Os usuários vão construir cartões de páscoa e produzir trufas 

para atividade citada. 

OBJETIVO: Celebrar a páscoa: contexto histórico da páscoa cristã e sua 

confraternização. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Copinhos de café (40), barra de chocolate, 

luvas (13), toucas (13), colheres (08), pratos (02), papel celofane (04), papel 

alumínio colorido (04), fita de cetim (01), papel carta (13), cola branca, brilho, lápis 

de cor, hidrocor e de pau, folha A4 (05). 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Atividade realizada com os 

pernoites. Produzimos os chocolates e cartões para serem trocados no amigo doce, 

foi um momento acolhedor, afetuoso e de alegria para os usuários. Alguns 

remeteram a um sentimento nostálgico e relaciona a páscoa em família, outros como 

momento único expressando a alegria de está em coletivo comemorando a páscoa, 

semeando reflexão e sendo presenteado de forma afetiva. Nº Participantes: 13. 

 

Facilitador:  Basílio  

 

DATA/HORÁRIO: 18/04/2020 14h. 

TEMA: Argila da Família 
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ATIVIDADE A SER REALIZADA: Cada usuário/a fazer representações de argila de 

suas casas. Serão chamados os familiares para participarem dessa atividade. 

OBJETIVO: Trabalhar o convívio familiar e as expectativas de construção de um 

novo lar com os familiares. Tendo em vista o eixo família do planejamento individual.  

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Argila e água. Palitos de churrasco e Picolé 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Na data, houve troca de plantão com 

outra técnica de referência, Grupo não realizado. 

 

Facilitador:  Marinete 

DATA/HORÁRIO: 25/04/2020 – 16:00h 

TEMA: Aniversariante do mês 

ATIVIDADE REALIZADA: Festa de aniversário 

OBJETIVO: Comemorar junto aos aniversariantes do mês, suas datas de 

aniversário. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Bolo, docinhos, pipocas, refrigerantes, velas, 

copos, pratos e talheres descartáveis. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: O grupo foi bem divertido além de 

reflexivo, pois, uma fala realizada por nossa educadora do plantão, suscitou nos 

presentes a alegria e esperança de tempos futuros esperançosos e melhores. A fala 

foi no sentido de cantarmos parabéns a todos os presentes, pois diante da pandemia 

do coronavírus, estarmos vivos e saudáveis é motivo de comemorar a cada dia no 

momento atual. 12 usuários participaram da atividade. 
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GRUPO EXPRESSIVO 

Facilitador: Basílio Lima de Queiroz 

OBJETIVO GERAL: O grupo tem como objetivo possibilitar entrar em contato com 

questões subjetivas e sociais através da expressividade, seja com rodas de 

conversas ou materiais expressivos, a fim de afinar processos criativos e reflexivos a 

partir do que é produzido, de produções já feitas anteriormente pelos usuários ou 

trazidos pela equipe. Tal processo tem como objetivo sensibilizar para questões do 

autocuidado, planejamento de vida, uso de drogas e relações pessoais. 

 

DATA/HORÁRIO: 06/04/2020 14h. 

TEMA: Dia da Mentira 

ATIVIDADE A SER REALIZADA: Dividir os usuários em dois grupos grandes e 

pedir para cada grupo montar uma história. Após isso, cada grupo apresenta a 

história para o grupo 2, o grupo dois terá que adivinhar o que é mentira ou verdade 

na história. Posteriormente fazer roda de diálogos. 

OBJETIVO: Fazer reflexão acerca da importância de se contar a verdade visto que é 

essencial para construção de bons vínculos afetivos.  

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Papel 4 e Lápis  

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Tivemos   10 praticantes. O grupo foi 

realizado na data 13/04/2020. Foi pedido para os usuários se dividirem em 2 grupos. 

Cada grupo inventou uma história em que mesclaram fatos de suas vidas e 

invenções que tinham para complementar a história. Posteriormente um membro de 

cada grupo foi o relator dessa história para o outro grupo. O outro grupo analisou os 

fatos que seriam verdadeiros ou fictícios. Posteriormente seguiu-se uma roda de 

conversa sobre a importância de se contar a verdade e sobre as consequências de 
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se contar uma mentira. Alguns usuários trouxeram que algumas mentiras são 

contadas com finalidade de proteger a outra pessoa, principalmente quando se trata 

de proteção a vida dessa pessoa. Também trouxeram que algumas verdades 

também podem machucar muito. Nesse momento foi dito que a verdade também 

pode ser esclarecedora, pode ser libertadora e que pode ser de extrema importância 

reflexiva para lidar com várias questões internas do sujeito. O grupo foi bem 

participativo, interagiram de forma positiva com a proposta.  

 

DATA/HORÁRIO: 13/04/2020 14h. 

TEMA: Educação de Surdos  

ATIVIDADE A SER REALIZADA: Passar matéria do Jornal Folha chamada: Os 

desafios da Educação dos Surdos. Posteriormente montar com os usuários painel 

do alfabeto de libras.   

OBJETIVO: Conscientizar os usuários da necessidade da inclusão de libras nos 

espaços públicos e de ensino, a fim de fomentar e sensibiliza-los para inclusão 

social do público com esse tipo de característica.    

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Pen Drive e Data Show. Cartolina.  

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: 11 participantes. O grupo ocorreu no 

dia 21/04/2020. Foi passado a matéria do jornal folha e feita roda de diálogos acerca 

do que falava o vídeo. Dentre as temáticas foi contextualizado o respeito que é 

necessário ter com quem tem esse tipo de deficiência, não ficar tirando brincadeira 

de mal gosto e nem menosprezar a fala dessa pessoa. Também foi conversado 

sobre as dificuldades que as pessoas surdas enfrentam no cotidiano pelo fato de 

que a grande maioria da sociedade não sabe libras. Foi conversado que poderia ser 

mais difundido o ensino de libras nos colégios, faculdades e no cotidiano da cidade a 

fim de facilitar o acesso das pessoas surdas. Também foi conversado sobre a 
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importância do tradutor de libras nas palestras, eventos, shows, televisão e meios de 

comunicação. Nesse momento um usuário falou que sabia falar libras e apresentou 

o alfabeto em libras para o grupo. Foi combinado com os usuários de que em outro 

momento será feito o cartaz com os sinais de Libras para ficar na casa. O cartaz não 

foi feito nesse dia, pois o grupo já foi realizado no final da tarde próximo ao jantar. O 

grupo foi bem participativo e acompanhou a matéria de forma bem atenta e 

interessados na temática.      

 

DATA/HORÁRIO: 20/04/2020 14h. 

TEMA: Cuidado com Saúde Mental  

ATIVIDADE A SER REALIZADA: Trazer um psicólogo/a do CAPS AD de Jaboatão 

para vir falar com os usuários sobre o que é saúde mental, os cuidados que são 

importantes para um bem estar psíquico e trazer um pouco da história da saúde 

mental no Brasil.   

OBJETIVO: Discutir e informar acerca da temática de saúde mental tendo como 

objetivo o cuidado nas relações. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Roda de diálogo 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: 5 participantes. O grupo ocorreu dia 

28/04/2020. Devido ao Covid-19, não foi possível chamar um profissional do CAPS 

AD. Foi passado trechos do documentário “Estamira”, posteriormente feito roda de 

diálogos sobre o que cada usuário pensa acerca do significado de saúde mental. Em 

sua grande maioria, responderam que é quando a pessoa tem algum problema ou 

transtorno. Foi explicado que saúde mental está relacionada diretamente ao 

contexto biopsicossocial da vida de cada pessoa, em exemplo foi trazido esses 

trechos de “Estamira” que contam a história de vida da personagem principal e que 

para o cuidado e atenção é necessário olhar para essa história apresentada por 
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cada pessoa. Nesse sentido, foi contextualizado a reforma psiquiátrica e o 

surgimento dos CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) como uma forma mais 

humanizada e atenta ao cuidado com a saúde mental, levando em conta a história 

do indivíduo, a particularidade de cada pessoa e seu contexto social como elemento 

ativo no processo de adoecimento e melhora. Também foi falado da importância do 

surgimento desses novos olhares para saúde mental para outras redes como a da 

assistência social e outros equipamentos do sistema único de saúde, bem como 

para profissões que atuam nesses sistemas, sejam médicos, psicólogos, 

enfermeiros, cuidadores e assistentes sociais que vão compartilhar de um mesmo 

olhar biopsicossocial. O grupo participou da discussão de forma ativa e reflexiva.  

 

DATA/HORÁRIO: 27/04/2020 14h. 

TEMA: Qualidade de Vida  

ATIVIDADE A SER REALIZADA: Conversar em roda de diálogo sobre o que é 

qualidade de vida para cada usuário, como eles visualizam tais momentos para sua 

vida e como eles buscam construir esses momentos. Posteriormente passar o filme 

A Procura da Felicidade. 

OBJETIVO: Tentar objetivar o foco dos usuários dentro do programa. Também 

estimular a criatividade e esperança mediante o contexto social em que vivemos, 

mais específico, o contexto de situação de rua em que eles vivem. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Data Show e computador. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: O grupo ficou para o dia 30/04/2020 

devido a escala reduzida. Não foi possível realizar o grupo devido as demandas do 

serviço: As entradas dos diaristas bastante extensas devido as novas organizações 

mediante a pandemia do Covid-19, houveram 2 reacolhimentos e 1 acolhimento, 

discussão de caso com outro equipamento e seis atendimentos para usuários.    
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GRUPO GERAR 

Facilitadora: Ana Carolina Freire  

OBJETIVO GERAL: Este grupo tem por objetivo geral gerar a motivação de 

identificar e intensificar os motivos que levam as pessoas a mudança, crescimento e 

cuidados para com os objetivos construtivos da vida; oferecer a possibilidade de 

posicionamento frente ao conflito, à imprevisibilidade, às frustações, desenvolvendo 

recursos internos para lidar com sentimentos ambíguos e difíceis, pela 

administração de conflitos de maneira positiva e poder ser de grande ajuda nos 

processos decisórios individuas e grupais, nos quais há espaço para opiniões 

subjetivas, potencializando a capacidade do usuário na tomada de decisões. 

 

DATA/HORÁRIO: 06/04/2020 as 10h00min  

TEMA: Dia Nacional do Livro 

           ATIVIDADE   REALIZADA: Foram   lidos trechos de livros com os usuários.  

 

OBJETIVO: Incentivar a importância da leitura, como agente transformador de 

mudanças em nossa vida. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: fala, escuta, pirulitos. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Devido à escala reduzida o grupo foi 

realizado no dia 15/04/2020, com 9 participantes. Foram impressos trechos de 

diversos livros e cada usuário escolheu um para ler, depois foi feita uma reflexão 

sobre cada um deles, ao termino da discussão os usuários escolheram colar pela 

casa os trechos lidos para que todos tenham acesso. Foram distribuídos pirulitos. 
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GRUPO:     GERAR 

DATA/HORÁRIO: 13/04/2020 as 10: 00h   

TEMA:  Dia Nacional da Educação de Surdos 

ATIVIDADE NÃO  REALIZADA: Exibição do Documentário Mãos que Falam a 

Inclusão Surda. Depois será realizado um debate sobre o documentário. 

OBJETIVO:  Sensibilizar os usuários sobre o tema da Inclusão das Pessoas com 

Deficiência em especial neste momento os surdos. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Datashow, Caixa de som, pipocas. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Não foi realizado o grupo, devido a 

escala   reduzida, dinâmica de entrada dos diaristas extensa, além de que  no dia a 

educadora Aparecida também precisava realizar seu grupo. 

 

 

DATA/HORÁRIO: 20/04/2020 as 10: 00 h 

TEMA: Saúde Mental.  

ATIVIDADE NÃO REALIZADA:  Exibição do Filme Nise da Silveira e construção de 

um painel com a temática. 

 

OBJETIVO: Trazer compreensão aos usuários sobre o que é saúde mental e 

problematizar a luta antimanicomial. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Datashow, Caixa de som, pipoca, cartolinas, 

lápis de cera e lápis de cor.    

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Grupo não realizado , ficou 

agendado para ser   dia 27/04, devido demandas da casa e por ter sido responsável 

pela entrada dos usuários na casa, neste dia entraram   27 usuários o que levou 
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muito tempo para encerrar e após a conclusão precisei realizar a inclusão dos PIAs 

Online e atendimento a alguns usuários. 

 

 

GRUPO:     GERAR 

DATA/HORÁRIO: 27/04/2020 as 10: 00 h 

TEMA: Qualidade de Vida 

ATIVIDADE REALIZADA: Realizaremos uma roda de diálogo sobre o que é 

Qualidade de Vida e depois construiremos um painel para ficar exibido. 

OBJETIVO: Refletir sobre as diversas possibilidades de momentos que podem 

trazer qualidade de vida e uma melhor saúde para os usuários. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS:  fala, escuta, balão de festa, TNT, pilotos, 

fitilhos. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Grupo foi realizado no dia 

23/04/2020. A atividade precisou ser alterada pois não estava com o material 

solicitado no momento, então só realizamos uma roda de diálogo, sobre o que é 

Qualidade de Vida, discutimos sobre alimentação saudável, praticar atividade física, 

preservar bons momentos, estar com quem se ama, ter uma boa noite de sono e ser 

otimista, como possibilidades de qualidade de vida.  

 

 

GRUPO TRANSFORMAÇÃO 

Facilitadora: Marinete Cabral 

OBJETIVO GERAL: Fomentar reflexões acerca dos temas abordados, levando os 

usuários a perceberem seus direitos e deveres enquanto seres sociais, 

possibilitando a luta e busca por esses direitos, bem como a mudança de 

comportamentos inadequados inerentes à ausência ou escasso conhecimento sobre 
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direitos e deveres sociais. O grupo ainda, busca trabalhar a desconstrução de 

preconceitos e enfrentamento às discriminações diversas. 

 

DATA/HORÁRIO: 02/04/2020 – 10:00h 

TEMA: Dia nacional do livro 

ATIVIDADE REALIZADA: Construção de livro personalizado  

OBJETIVO: Trabalhamos com os usuários a reflexão de que todos nós podemos 

construir algo, inclusive um livro, a partir da criatividade e das vivências cotidianas 

de cada um. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Folhas de papel ofício A4, 3 folhas de EVA, 

lápis hidrocor, régua, tesoura sem ponta, lápis e borracha. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Os usuários construíram os livros de 

forma criativa e com diversão. Alguns deram títulos aos seus livros, além de terem 

escrito algumas linhas no interior do mesmo. A atividade foi bem produtiva e 

realizada com bastante esmero. 08 usuários participaram da atividade.  

 

DATA/HORÁRIO: 12/04/2020 – 10:00h 

TEMA: Sua vida é importante para mim 

ATIVIDADE REALIZADA: Roda de diálogo sobre o cuidar do outro 

OBJETIVO: Fortalecer vínculos entre os usuários, levando-os a refletir sobre a 

importância de estarem se apoiando nesse momento de reorganização pessoal e 

social no atual contexto da pandemia do coronavírus. A roda visou ainda, dialogar 

sobre como pequenas ações e cuidados, que não nos custam muito, podem 

proteger e salvar vidas. 
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FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Fala, escuta. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Os usuários contribuíram com suas 

falas, demonstraram refletir sobre a temática e ao final da atividade, informaram que 

o tema é importante de ser discutido no espaço. 12 usuários participaram da 

atividade. 

 

DATA/HORÁRIO: 14/04/2020 – 10:00h 

TEMA: Saúde mental 

ATIVIDADE REALIZADA: Roda de diálogo sobre o conceito do tema 

OBJETIVO: Levar os usuários a refletirem sobre o conceito de saúde mental, sobre 

a relação entre o uso de drogas e a ausência da mesma, além de estratégias para 

consegui-la ou mantê-la no momento atual. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Fala, escuta.  

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Os usuários participaram ativamente 

da conversa, expondo suas ideias e vivências voltadas ao tema. Acredito ser 

importante recorrermos à temática em outros momentos. 09 usuários participaram 

da atividade. 

   

DATA/HORÁRIO: 23/04/2020 – 10:00h 

TEMA: Acesso à qualidade de vida 

ATIVIDADE NÃO REALIZADA: Concurso de contação de piadas 

OBJETIVO: Levar os usuários a refletirem sobre que o conceito de qualidade de 

vida é amplo e que existem diversas estratégias para alcançá-la. 
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FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: 2 caixas de chocolates 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: A atividade não foi realizada devido 

à dinâmica da entrada dos usuários que atualmente dura até as 16h, portanto, não 

houve tempo hábil. 

 

GRUPO FOMENTAR 

Facilitadora: Fernanda Melo 

OBJETIVO GERAL: Trabalhar a formação política junto aos usuários de 

dependência química, estimulando a participação social e consciência sobre o 

espaço que podem ocupar na sociedade. 

 

DATA/HORA: 03/04/2020 15:00 às 16:30 

TEMA: Aprendendo a construir qualidade em sua vida 

ATIVIDADE REALIZADA: Apresentação de slide sobre qualidade de vida e roda de 

diálogo.  

OBJETIVO: Contextualizar o conceito de qualidade de vida, assim como, provocar 

uma reflexão acerca do universo do usuário, o que entendem por qualidade de vida 

e se sonham em ter/fazer alguma mudança em sua vida para ter qualidade e ter 

prazer em viver? 

FERRAMENTA METODOLÓGICA: Notebook, projetor, cadeiras, mesa, pendrive, 

pirulito.  

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Grupo realizado dia 16/04 com a 

participação dos usuários pernoites. O tema foi trabalhado a partir da apresentação 

de slide a fim de contextualizar o conceito de qualidade de vida e provocar uma 

reflexão. Mediante questionário em roda de diálogo os usuários apresentaram um 

entendimento amplo sobre o termo, indo além de está bem fisicamente, relatando o 
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que gostariam de fazer para ter qualidade de vida, reconhecendo a exclusiva 

responsabilidade neste processo, como os desafios do percurso, fragilidades, 

frustrações, inseguranças e padrão de uso como fator desorganizador. 

Nº Participantes: 10. 

 

DATA/HORA: 09/04/2020 15:00 às 16:30h 

TEMA: Nise- O coração da loucura 

ATIVIDADE REALIZADA: Cine debate a partir da exibição do filme Nise- O coração 

da loucura 

OBJETIVO: Apresentar de forma crítica uma análise do filme, correlacionando com 

as diferentes concepções da loucura ao longo da história humana, bem como, os 

tratamentos aos quais os indivíduos acometidos por alguma psicopatologia eram 

submetidos e uma breve sinopse do filme acompanhada por uma exposição dos 

aspectos históricos, culturais e sociais abordados na obra. 

FERRAMENTA METODOLÓGICA: Notebook, pendrive, TV/projetor, pipoca e 

refrigerante.  

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Atividade realizada dia 26/04 com a 

participação dos pernoites, com exibição do filme Nise- o coração da loucura, um 

filme de 2015 que retrata como era visto e tratado ( com choque elétrico) os ditos 

loucos no período de 1950 no Centro psiquiátrico nacional, localizado no bairro do 

Engenho de dentro no Rio de Janeiro. Após Dr. Nise assumir o setor de terapia 

ocupacional- STO introduzindo a arte terapia como processo terapêutico permitindo 

manifestar emoções e experiências inconscientes, provocando a discussão sobre os 

tratamentos realizados nos indivíduos encarcerados e através da arte a T.O ganha 

visibilidade e coloca a saúde mental sob nova ótica. Os usuários participaram de 

forma atenta, expressando inquietação sobre o método de tratamento e vivência 

desumana, bem como, uma menoria relaciona ao antigo hospital da tamarineira. Nº 

Participantes: 10. 
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DATA/HORA: 16/04/2020 15:00 às 16:30 

TEMA: Necessidade de cada profissional no funcionamento da casa e a importância 

do respeito ao trabalho dos mesmos. 

ATIVIDADE NÃO REALIZADA: Roda de diálogo a fim de problematizar as relações 

estabelecidas de forma negativas “pelos usuários” com parte da equipe, entraves 

tidos e desrespeito no ato das intervenções. Assim como construção de cartões 

feitos em papel de carta para presentear pessoas da equipe a fim de expressar o 

respeito mútuo pelo profissional e reconhecimento do seu papel nesse processo ou 

até mesmo se retratar. 

OBJETIVO: Problematizar as relações estabelecidas de forma negativas “pelos 

usuários” com parte da equipe, entraves tidos e desrespeito no ato das intervenções, 

como construir cartões com objetivo de fortalecer a vinculação e propagar o respeito 

mútuo.   

FERRAMENTA METODOLÓGICA: Cadeiras e pirulito, papel de carta, tintas, pincel, 

lápis, lápis de pau e hidrocor, brilho 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Diante da pandemia, adaptação ao 

novo fluxo adotado com acesso restrito e demandando um certo desdobramento da 

equipe teve plantões que devido às demandas no processo de trabalho não foi 

possível realizar grupo. 

 

 

DATA/HORA: 23/04/2020 15:00 às 16:30h 

TEMA: Leitura ao ar livre 

ATIVIDADE REALIZADA: Grupo de leitura ao ar livre, sendo feito uma rodada de 

leitura do livro Preto zezé da Cufa com os usuários.   

OBJETIVO: Fomentar o interesse pela leitura, a fim de criar um hábito entre os 

usuários. 

FERRAMENTA METODOLÓGICA: Livro Preto Zezé/Cufa, pipoca. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Atividade realizada dia 28/04 com os 

pernoites, sendo realizado ao ar livre uma roda de leitura do livro preto Zezé da 
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Cufa, que conta sua história de vida, diante dos desafios, luta, resistência, 

superação e reafirmação. O autor é um modelo de representatividade, pois, 

apresenta recorte tidos pelos usuários: juventude negra e periférica. Neste primeiro 

capítulo dialogamos sobre sua trajetória na infância, adolescência e família nuclear. 

Nº Participantes: 09. 

 

DATA/HORA: 30/04/2020 15:00 às 16:30h 

TEMA: Soletração, através do alfabeto manual 

ATIVIDADE NÃO REALIZADA: Trabalhar com os usuários a apostila didática de 

libras, da Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência- SEAD, 

tópico 09. A fim de trabalhar o alfabeto manual, utilizado para expressar uma palavra 

que não tenha sinal específico como nomes e lugares e dá início a uma 

comunicação inicial e inclusiva.  

OBJETIVO: Promover uma comunicação inicial, respeitando e conhecendo os 

valores e a cultura surda, assim como, a interação entre os surdos e ouvintes, a fim 

de construir um espaço mais inclusivo.  

FERRAMENTA METODOLÓGICA: Cadeiras, figuras com alfabeto manual e pirulito 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Diante da pandemia, adaptação ao 

novo fluxo adotado com acesso restrito e demandando um certo desdobramento da 

equipe teve plantões que devido às demandas no processo de trabalho não foi 

possível realizar grupo. 

 

 

GRUPO QUALIDADE DE VIDA 

Facilitadora: Antônia Edislânia Silva 

OBJETIVO GERAL: Estimular os usuários a mudarem seu estilo de vida, a 

adotarem hábitos mais saudáveis e à valorizarem a prevenção de doenças. 

Sensibilizá-los quanto aos cuidados na saúde e conscientizá-los que a redução do 

uso diminui os danos provocados à saúde pelas drogas lícitas e ilícitas. Também 
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foram trabalhadas questões relacionadas a auto estima, para se ter uma melhor 

convivência coletiva. 

 

Relativo a este mês de abril, em razão da situação do enfrentamento à pandemia do 

Covid-19, a equipe está em escala reduzida e o meu horário foi direcionado para 

atender preferencialmente ao Intensivo Jaboatão, todavia tenho ido também ao 

Apoio para atender as demandas dos usuários e realizar os cuidados de Qualidade 

de vida, no tangente ao atendimento de saúde, para verificação de sinais vitais, e 

sintomas de alguma queixa de infecção respiratória. E em razão de apenas ir um 

dia, no sentido de evitarmos a excessiva exposição social, por esta razão, 

conseguimos realizar apenas um grupo, especificamente naquele dia, com poucos 

pernoites no serviço. Temos mantido o atendimento aos diaristas que necessitarem, 

mas a prioridade neste momento é dada aos participantes dos pernoites. Nestes 

dias que compareço ao Apoio atendo e articulo junto a equipe todas demandas 

necessárias de saúde.  

 

DATA: 24/04/20 08:00 as 14:00h 

TEMA: Imunização da equipe e usuários diaristas /pernoites contra o vírus da gripe, 

hepatite e antitetânica  

OBJETIVO GERAL: Proporcionar cuidado, imunização, além de sensibilização 

acerca das medidas de segurança diante da pandemia que estamos vivenciando.  

ATIVIDADE REALIZADA: Ação articulada com a Secretaria de Saúde do município, 

tivemos a presença de uma profissional da saúde, realizada a imunização dos 

usuários diaristas, pernoites e funcionários do serviço. 
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AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Atividade executa com êxito, alguns 

usuários que se mostraram resistentes a vacinação foram sensibilizados e aderiram , 

tivemos a média de 13 usuários pernoites vacinados, 09 diaristas , 14 profissionais. 

 

DATA: 29/04/2020 

TEMA: “ Hábitos  de Higiene pessoal e coletiva e os Sintomas do Covid-19”  

OBJETIVO GERAL: Levar o conhecimento e as informações sobre o tema 

abordado, salientando para os usuários da importância sobre esses cuidados 

básicos que atualmente todos devemos ter. Focando principalmente os usuários, 

pois estão em ambiente coletivo, onde os cuidados devem ser maiores para 

evitarem a contaminação das doenças infecciosas e principalmente, a virose 

transmitida pela pandemia do novo Corona-vírus (Covid-19). 

ATIVIDADE REALIZADA: Apresentação do tema através da exibição de um vídeo 

sobre a incidência destas doenças quando não se tem os devidos cuidados de 

higiene. O vídeo também mostrou a importância do banho e da lavagem das mãos, 

sendo elas, a maior disseminadora de vírus e bactérias. Fizemos juntos os passos 

corretos de lavagem das mãos, para que o grupo possa memorizar e aprender na 

pratica, a forma correta. Realizado esta atividade também devido a rotatividade do 

grupo na unidade. Estamos sempre lembrando os métodos de etiquetas 

respiratórios, cuidados de lavarem as mãos e do afastamento social. Principalmente 

quando da entrada dos diaristas no serviço, para que eles não fiquem aglomerados, 

pois não sabemos se há alguém naquele momento, sem ou com sintomas 

respiratórios. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Método audiovisual com a utilização da TV, 

exibição de um vídeo e após realizamos uma Roda de Conversa onde o tema 

abordado foi debatido e esclarecidas todas as dúvidas que surgiram no grupo. 

Realizamos com o grupo na prática a forma correta de lavagem das mãos e fizemos 
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todos juntos no refeitório. E utilizamos cartolina bem lúdico para mostrar a 

importância de lavar as mãos com agua e sabão, sintomas do novo Corona-vírus.  

AVALIAÇÃO: Os usuários que estavam no momento quiseram participar e ouvir 

falar no covid-19. Pontuei que hoje esse assunto é de suma importância para todos, 

porque esta doença atualmente se tornou uma pandemia e está em todos lugares, 

que qualquer um de nós estamos expostos, por  isso a importância de debaterem o 

assunto e ouvirem mais sobre o que está ocorrendo no mundo, no Brasil e no nosso 

Estado, pois desta forma vão aprender a lidar e saber diferenciar também dos 

sintomas de uma gripe comum, da infecção do covid-19. Mas para isso o grupo 

precisa conhecer todas as formas de prevenção, razão pela qual, abordamos o tema 

sobre os cuidados de higiene pessoal, coletivo e social. O conceito de higiene e 

como devemos fazer, para ter os cuidados corretos, com a higienização do corpo, do 

cabelo, das unhas e das mãos.  Pontuei que essa recomendação é para resguardá-

los de qualquer exposição. Também afirmaram sobre a preocupação que têm com 

os familiares. Um dos usuários afirmou que precisam aumentar os cuidados, pois 

está com medo de contrair o novo corona-vírus, devido não saber como vai agir no 

seu organismo, então está sempre tomando banho e lavando as mãos. Outros falam 

que agora lavam mais as mãos e que antes eles não faziam. Todos se mostraram 

bem conscientes dos cuidados com eles e com os colegas, com a higiene da casa 

também. Finalizamos o grupo com eles mostrando a forma certa de lavagem das 

mãos e montando o cartaz para que os diaristas tenham acesso para lerem no 

refeitório.  Número de participantes: 5 

 

 

 GRUPO/OFICINA: Esporte 

Objetivo Geral: Promover através das atividades esportivas e recreativas uma 

melhoria da qualidade de vida dos usuários, pois além de proporcionar ganhos 
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fisiológicos também contribui para o bem estar mental associado a uma série de 

benefícios como tenacidade, determinação e superação além de trabalhar limites, 

respeito, cuidado com o outro, vivenciar outros espaços e a troca de experiência. 

FACILITADOR: Maria Aparecida 

 

DATA/HORÁRIO: 05/04/2020 Tarde (15:30 ás 17:00)                                                                                                                                               

TEMA: Exercitar a saúde mental através do Esporte     

ATIVIDADE REALIZADA: Torneio Futebol de Barrinha 

OBJETIVO: Trazer para dentro do espaço mais dinâmicas de exercitar o corpo e a 

mente usando as atividades esportivas como forma de desprender energias. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Coletes, Apito, Cartões (A/V), Bola de futsal, 

Barrinhas e a Premiação (Pipocas, Chocolates, Bombom, Biscoito Treloso e 

Pirulitos).                     .                                                                                                                 

AVALIAÇÃO/NUMERO DE PARTICIPANTES:  Participaram desse Torneio 06 

Usuários numa tarde de domingo onde posso avaliar muito produtiva em que a 

equipe interagiu de forma bem dinâmica participando também do jogo e os demais 

Usuários que não estavam jogando ficaram na torcida dando alegria ao evento.  

 

GRUPO/OFICINA: Esporte 

DATA/HORÁRIO: 13/04/2020 Tarde (16:00 às 17:30) 

TEMA: Circuito de brincadeiras Lúdicas   

ATIVIDADE REALIZADA: Releitura de atividades Lúdicas e Prazerosas.                     

OBJETIVO: Foi trazer a ludicidade, nesse contexto os indivíduos foram sujeito de 

direito participantes e protagonistas de sua história com brincadeiras hoje 

esquecidas. 
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FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Bola de futsal, Apito, Cones, Sacos de nylon 

vazio, Corda, Cadeiras, Cabo de Vassoura e os Brindes (chocolate, Pipoca, Pirulito, 

Bombom, Biscoito). 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Participaram 09 Usuários desta tarde 

com diversas brincadeiras hoje esquecidas como pula corda, Barra bandeira, Caça 

ao Tesouro, Doidinho, Cabo de Guerra, Adivinhação, Passa o anel e muitas outras.  

Todos (as) se integraram de forma muito espontânea vivenciando as brincadeiras 

como crianças, excelente participação. 

 

GRUPO/OFICINA: Esporte 

DATA/HORÁRIO: 25/04/2020 Manhã (10:30 às 12:00) 

TEMA: Testando meu Raciocínio  

ATIVIDADE REALIZADA: Jogos de Tabuleiro 

OBJETIVO: Propiciei aos Usuários (as) uma manhã divertida com jogos em que eles 

exercitaram e provocaram a atenção, raciocínio logico e o trabalho em equipe. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Mesa para o Dominó, Dama e Xadrez, as 

peças dos Jogos, Som, Cadeiras e a Premiação (Chocolates, Biscoitos, Bombom, 

Pirulitos, Pipoca) 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: 10 Usuários participou do Torneio 

com excelente envolvimento, disciplina e harmonia no evento proposto e nas 

competições dos jogos individuais o respeito pelos seus adversários. Prevaleceu de 

forma tranquila. 
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DATA/HORÁRIO: 27/04/2020 Manhã (10:30 às 12:00) 

TEMA: De olho na Qualidade de Vida 

ATIVIDADE REALIZADA: Construção de Cartazes (como sobreviver a esta 

Pandemia garantindo minha qualidade de vida de forma saudável)  

OBJETIVO: Conduzir os Usuários para uma auto Reflexão sobre o tema tema 

proposto. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Folhas de papel oficio, Lápis colorido e 

grafite, Lápis hidrocor, Borracha e o Som.             

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: 07 Usuários participou dessa 

atividade foi possível visualizar o interesse de cada um fazer seu cartaz com seu 

sonho/desejo como também de querer falar e expressar sua preocupação e a 

vontade de voltar a viver um dia normal ou seja diferente do que estão vivendo na 

atualidade, deram como exemplo ir à praia, poder sai e ver seus familiares, visitar 

um parque. 

 

 

GRUPO/OFICINA: Circo 

Objetivo Geral: Repassar o aprendizado da técnica circense de perna de pau, 

malabares, rola-rola, acrobacia de solo e slackline através da metodologia da 

pedagogia do circo social. 

Facilitador: Jaqueson Santana 

 

DATA/HORÁRIO: 03/04/2020, das 15:30 às 16:30  

TEMA: A leitura de fazer o domínio do malabares.  
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ATIVIDADE REALIZADA: Atividade aconteceu dentro do serviço na parte externa 

da casa. Iniciou com uma roda para explicar o conteúdo da atividade, puxei o 

alongamento breve (mexendo com todo corpo), em seguida dei continuidade ao 

processo de aprendizagem da técnica circense de malabares de argola de acordo 

com a dificuldade de cada usuários, para o encerramento da atividade, foi feita uma 

roda final onde eles puderam avaliar a atividade, a minha forma de repasse, o seu 

próprio desempenho escrevendo ou desenhando no papel e lápis, finalizamos com a 

leitura de suas avaliações feito por cada usuários.  

OBJETIVO: Trabalhar a técnica individual e coletivo, a coordenação motora, 

percepção, inscrever e a leitura. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Argolas de malabares, papel oficio, lápis, 

lápis de cor, caneta e 01 pacote de bombom. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: A técnica de malabares ao ver para 

muitos, é uma coisa impossível de fazer, mas quando eles começam a interagir com 

as argolas, começam a quebrar a impressão de ser chato e difícil, fazendo eles 

perderem noção do tempo – achando que tinha se passado 30 minutos, onde já 

íamos para mais de uma hora. Na hora da avaliação foi visto a dificuldade de muitos 

para se expressar com escrita ou em desenho o seu sentimento com relação a 

atividade, mesmo assim foi positivo fazer eles perceberem que “nunca é tarde voltar 

atrás”. 

Foi contabilizado um total de 10 usuários presentes participando ativamente da 

atividade.  

 

 

DATA/HORÁRIO: 11/04/2020, das 15:20 às 16:20 

TEMA: Comicidade da páscoa – “Quem sou eu, qual é a música e o nome do filme?  
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ATIVIDADE REALIZADA: Atividade aconteceu dentro do serviço na parte externa 

da casa. Iniciamos com uma roda para explicar como acontecerá a brincadeira. Foi 

dividido em dois grupos (A e B), um componente do grupo teve que tentar deixar 

claro em menos tempo para a sua equipe acertar o que ele quer dizer, que pode ser 

um nome de um filme, personagem ou uma música. O grupo que acertou mais, 

ganhou o prêmio final. 

OBJETIVO: Proporcionar diversão aos usuários junto com a equipe, trazendo 

elementos que retrate a páscoa como: objeto, músicas e filmes, além de ser uma 

atividade atrativa, também trabalharemos agilidade de cada usuário, atividade em 

grupo e a competitividade de forma harmoniosa. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: 01 Caixa amplificador, 01 microfone, 01 

quadro branco (lousa), 03 piloto, 05 caixa de chocolate, 02 pacote de pipoca, 01 

pacote de bombom, 01 pacote de pirulito e 10 unidade de biscoito recheado de 

chocolate. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Como sempre tem aqueles usuários 

que participam mais pelas premiações/brindes, do que aproveitar o momento de 

descontrações e deixar se levar pela dinâmica/brincadeira. Podíamos ver os 

usuários que se jogavam na brincadeira usando sua criatividade com os seus corpos 

para seu grupo se saírem bem durante a competição. Foi contabilizado um total de 

12 usuários presente participando ativamente da atividade. 

 

DATA/HORÁRIO: 13/04/2020, das 10:30 às 11:30 

TEMA: Perfeita, é a nossa Saúde Mental. 

ATIVIDADE A SER REALIZADA: Atividade acontecerá dentro do serviço na parte 

externa da casa. Iniciaremos com uma roda para explicar o conteúdo da atividade, 

puxando a dinâmica “Caneta dentro do Garrafão” – onde todos em círculos, estarão 
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com barbante amarrados em sua cintura e a ponta do barbante estará amarrado na 

caneta, assim como de todos os outros usuários, no centro terá uma garrafa-pet e 

eles terão que colocar a caneta dentro da garrafa sem derrubar a garrafa. Ao meu 

comando irei está dificultando o processo deles. Conseguindo todas as etapas, 

faremos uma roda para o encerramento, onde eles terão o momento para que 

possam avaliar atividade, o educador e seu próprio desempenho diante do que 

fizemos, puxando para a discussão da saúde mental. 

OBJETIVO: Trabalhar liderança, autonomia, equipe, o preconceito respeitando o 

limite e o tempo de cada usuário.  

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Barbante, tesouras, 01 garrafas pet de 2litros 

vazia e 01 pacote de pirulito. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Não foi possível realizar a atividade ,  

devido a dinâmica do serviço. 

 

GRUPO/OFICINA: Percussão/Oficina de percussão para jovens em vulnerabilidade 

FACILITADOR: Anderson Costa dos Santos  

OBJETIVO GERAL: Proporcionar uma formação básica em percussão, oferecendo-

lhes conhecimentos e técnicas de instrumentos de percussão possibilitando a 

ampliação de seus conhecimentos musicais. Aproximar nossos usuários da música 

de nossas raízes culturais, fazendo com que percebam a importância de valorizar   

nossas origens. Oferecer conhecimentos e técnicas a partir de matérias de fácil 

aquisição e assim abrir espaço para que esses jovens possam entrar no meio da 

arte musical. 
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DATA/HORÁRIO: 14/04/20   14h00min às 15h00min  

TEMA: Dia Nacional da Educação de Surdos. 

ATIVIDADE REALIZADA: Realizado grupo de percussão de forma vibratória da 

mesma forma que é realizada as oficinas para surdos e mudos.  

OBJETIVO: Mostrar como é que os surdos e mudos fazem para entender a 

percussão. Através das vibrações passamos os baques do maracatu. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Instrumentos percussivos e Biscoitos. 

AVALIAÇÃO/NÚMEROS DE PARTICIPANTE: Participaram da atividade 09 

Usuários com avaliação positiva.  

 

 

DATA: 18/04/2020 HORÁRIO: 10h00min às 11h30min 

TEMA: SAÚDE MENTAL.  

ATIVIDADE REALIZADA: Foi realizada atividades lúdicas como: Brincadeira de 

Pião, Bola de Gude e Queimado também teve atividade de Jardinagem e 

Musculação. Foi realizada atividades de lazer e esportiva para deixar os Usuários 

mais descontraídos e amenizar as demandas de saída por conta do pagamento do 

auxilio Emergencial.  

OBJETIVO: Tornar o dia dos Usuários mais leve e relaxado de acordo com a 

situação que estamos passando no mundo. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: 01 saco de Pirulito, 01 de confeito, Pião, Bola 

de Gude, material de Jardinagem e Esportivo (musculação).  

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: 8 Usuários participaram com 

avaliação positiva. 
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DATA: 24/04/2020 HORÁRIO: 14h00min  

TEMA: Acesso a qualidade de vida 

ATIVIDADE NÃO REALIZADA: Atividade remanejada para dia 26/04 , porém, não 

foi possível realizar devido a atestado médico. 

 OBJETIVO:  Através da musicalidade proporcionar qualidade de vida. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS:  Fala, escuta, instrumentos musicais 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Atividade não realizada 

 

 

 

GRUPO/OFICINA: Fotografia Sensitiva 

OBJETIVO GERAL: Perceber o que está ao redor através da experimentação 

sensorial utilizando a metodologia lúdica que reflete o cotidiano. 

FACILITADOR: Cidicleiton Luiz da silva 

 

DATA/HORÁRIO: 07/04/2020 

TEMA: A importância do lúdico nas vivencias  

ATIVIDADE REALIZADA: Produção de pipa: Foram disponibilizados material como 

paletas, linha, ceda e cola. Os participantes confeccionarão as pipas como 

desejavam e sabiam, ao concluir alguns conseguiram subir suas pipas.  

OBJETIVO: Desenvolver atividade lúdica que pudesse entreter os participantes.  
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FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Ceda, cola, linha, paletas, tesoura,, saco 

plástico. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Os sete participantes interagiram e 

alguns trouxeram que foi muito importante a atividade para que se lembrassem das 

vivencias quando criança relacionada à pipa/papagaio.  

 

DATA/HORÁRIO: 20.04.2020/10h30min às 11h30min 

TEMA: Saúde mental 

 

ATIVIDADE REALIZADA: Os participantes foram convidados a vendarem os olhos, 

em seguida formaram uma fila onde a guia foi uma das participantes que os levou 

para um passeio pelo quintal da casa. Ao final cada participante foi posto em uma 

posição que fez incitação ao controle e saúde mental, e quando tiraram as vendas 

perceberam como cada um estava e após este momento refletimos sobre como 

cada pessoa se sentiu durante a atividade, como cada um cada uma interpreta a 

confiança no outro e assim exercita a saúde mental. 

 

OBJETIVO: Relaxamento trabalhando as percepções.  

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Vendas, pipocas, refrigerantes. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Durante a atividade os nove (9) 

participantes interagiam entre se e fizeram boas reflexões relacionadas ao tema. 

 

DATA/HORÁRIO: 28/04/2020 

TEMA: Acesso a qualidade de vida 
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ATIVIDADE REALIZADA: Os participantes foram convidados para em circulo cada 

um trazer um movimento de alongamento do corpo e membros, desta forma cada 

participante se alongou e pode perceber como o corpo reagia a cada movimento. Ao 

final foi feito exercício de respiração com a soltura dos braços e tórax.  

OBJETIVO: Refletir sobre a importância de se exercitar para uma melhor qualidade 

de vida, mesmo estando dentro do serviço. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Aparelho de som. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Os sete participantes fizeram boa 

participação e aderiram a metodologia, trazendo que tais exercícios fazem bem a 

saúde e bem estar.   

 

 

GRUPO/OFICINA: Grupo Boa noite  

FACILITADOR:  Marina e Wanessa 

 

GRUPO/OFICINA: Boa Noite 

DATA/HORÁRIO: 02.04.2020 – Das 19:30h ás 20:30h.  

TEMA: Cuidados com o Corona vírus  

ATIVIDADE A SER REALIZADA: Roda de Diálogo.  

OBJETIVO: Proporcionar momento de informação e cuidado 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Fala Qualificada. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Ofertamos orientações para os 

usuários sobre os cuidados necessários em relação a pandemia. 
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GRUPO/OFICINA: Cine ATITUDE. 

DATA/HORÁRIO: 04.04.2020 – Das 21:00h ás 23:00h.  

TEMA: Kung fu futebol club. 

ATIVIDADE  REALIZADA: Passar filme de comedia. 

OBJETIVO: Trazer descontração, alegria e suavidade diante da pandemia Covid-19. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Computador, datashow, pipoca e 

refrigerante. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Filme trocado pelo filme (Jogada de 

rei), pois o filme previsto não conseguimos achá-lo nos sits de busca. O grupo teve 

09 participantes. 

 

 

GRUPO/OFICINA: Ligações dos Usuários. 

DATA/HORÁRIO: 06.04.2020 – das 20:00h ás 22:00h.   

TEMA: Fortalecer vínculo com a Família. 

ATIVIDADE REALIZADA: Ligações dos usuários. 

OBJETIVO: Fortalecimento de vinculo dos usuários com os familiares, trazendo a 

importância da família nessa nova construção pessoal do usuário. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Aparelho celular e fala qualificada. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: No grupo participaram 08 usuários, 

porém apenas 04 usuários conseguiram se comunicar com seus familiares. 



 
           
 
 
 
 

Secretaria de Políticas de Prevenção a Violência e as Drogas – SPPVD 
          Secretaria Executiva de Políticas Sobre Drogas - SEPOD 

  Rua Dr. Carlos Chagas, nº 136 - Santo Amaro, Recife - PE 
CEP: 50.100-080 

                            
NÚCLEO JABOATÃO 

 

34 
 

 

GRUPO/OFICINA: Boa noite. 

DATA/HORÁRIO: 08.04.2020 – Das 20:30h ás 21:00h. 

TEMA: Planejamento do mês de Abril. 

ATIVIDADE REALIZADA: Passar vídeo interativo como abertura, em seguida 

apresentação das atividades do mês Abril. 

OBJETIVO: Trazer as atividades que irá ocorrer durante o mês de Abril. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Computador e um pacote de Chiclete. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: A atividade ocorreu com 12 usuários 

participantes, onde foi passado o vídeo (Menino que chega atrasado na escola) o 

vídeo fala dos pré julgamento ou atenção, que não se é dada para as pessoas de 

maneira geral. 

 

 

GRUPO/OFICINA: Ligações dos Usuários. 

DATA/HORÁRIO: 10.04.2020 – Das 20:00h ás 22:00h.  

TEMA: Fortalecer vínculo com a Família. 

ATIVIDADE REALIZADA: Ligações dos usuários. 

OBJETIVO: Fortalecimento de vinculo dos usuários com os familiares, trazendo a 

importância da família nessa nova construção pessoal do usuário. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Aparelho celular e fala qualificada. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: No grupo participaram 08 usuários, 

porém apenas 05 conseguiram se comunicar com seus familiares.  
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GRUPO/OFICINA: Amigo doce. 

DATA/HORÁRIO: 12.04.2020 – Das 20:00h as 21:00h.  

TEMA: Bem vindo á páscoa. 

ATIVIDADE REALIZADA: Dinâmica lúdica com troca de chocolate. 

OBJETIVO: Comemorar o dia da páscoa. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: 03 caixas de chocolate, papel crepom e fita 

para decorar. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Participaram 11 usuários onde foi 

feita troca de chocolates entre os usuários trazendo uma mensagem da páscoa e 

um lanche especial.  

 

 

GRUPO/OFICINA: Jogo da mímica. 

DATA/HORÁRIO: 14.04.2020 – Das 20:20h ás 21:00h.  

TEMA: Dia Nacional da Educação de Surdos. 

ATIVIDADE REALIZADA: Momento de adivinhação, dividir os usuários em dois 

grupos para um adivinha a mímica do outro. 

OBJETIVO: Fortalecimento do cuidado a pessoa que possui a deficiência auditiva, e 

sensibilização dos usuários para importância do tema. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Aparelho de som e 02 pacotes de 

salgadinho. 
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AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Desafio de adivinhação trabalhando 

as dificuldades de pessoas com demandas especiais, grupo fortalecido com um dos 

participantes apresentando o alfabeto em libras. Tivemos 11 participantes. 

 

 

GRUPO/OFICINA: Cine ATITUDE. 

DATA/HORÁRIO: 18.04.2020 – Das 21:00h as 23:00h.  

TEMA: Filme: Depois da terra. 

ATIVIDADE A SER REALIZADA: Passar filme para os usuários. 

OBJETIVO: Trazer o lazer por ser fim de semana. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Computador, Datashow, pipoca e 

refrigerante. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Não foi possível realizar o filme do 

planejamento, pois estávamos com equipe reduzida. 

 

 

GRUPO/OFICINA: Ligação dos Usuários. 

DATA/HORÁRIO: 20.04.2020 – Das 20:00h as 22:00h.  

TEMA: Fortalecer vínculo com a Família. 

ATIVIDADE REALIZADA: Ligações dos usuários 

OBJETIVO: Fortalecimento de vinculo dos usuários com os familiares, trazendo a 

importância da família nessa nova construção pessoal do usuário. 
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FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Aparelho celular e fala qualificada. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: No grupo participaram 10 usuários, 

porém apenas 08 conseguiram se comunicar com seus familiares e 01 desistiu de 

fazer a ligação. 

 

 

GRUPO/OFICINA: Dia do cuidado Mental. 

DATA/HORÁRIO: 22.04.2020 – Das 20:00 ás 22:00. 

TEMA: Meditação. 

ATIVIDADE A SER REALIZADA: Ofertar momento de relaxamento para reflexão da 

saúde da mente . 

OBJETIVO: Trabalhar importância da Saúde mental e nas necessidades de se 

manter bem. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Colchonete, Som e técnicas de relaxamento. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Não foi possível realizar o grupo do 

planejamento, pois foi feita uma roda de diálogo sobre o funcionamento do 

fumódromo e outras normas do serviço, pois usuários estavam quebrando bastante 

e sendo intolerante com relação a isso. 

 

 

GRUPO/OFICINA: Ligação dos usuários. 

DATA/HORÁRIO: 24.04.2020 – Das 20:00h ás 22:00h.   

TEMA: Fortalecer vínculo com a Família. 
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ATIVIDADE REALIZADA: Ligações dos usuários 

OBJETIVO: Fortalecimento de vinculo dos usuários com os familiares, trazendo a 

importância da família nessa nova construção pessoal do usuário. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Aparelho celular e fala qualificada. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: No grupo participaram 06 usuários, 

porém apenas 04 conseguiram se comunicar com seus familiares. 

 

 

GRUPO/OFICINA: Grupo. 

DATA/HORÁRIO: 26.04.2020 – Das 20:00h as  

TEMA: Acesso a Qualidade de vida. 

ATIVIDADE REALIZADA: Passar o Filme: O exótico hotel marigold. 

OBJETIVO: Abordar o tema (acesso a qualidade de vida), através do Filme: O 

exótico hotel marigold. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Datashow, computador, Biscoito recheado e 

refrigerante.  

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Os usuários gostaram do filme,  

participaram do grupo 10 usuários onde foi trabalhado o tema qualidade de vida.  

 

 

GRUPO/OFICINA: Jogo da forca. 

DATA/HORÁRIO: 28.04.2020 – Das 20:30h as 21:00h.  

TEMA: Dia nacional do Livro. 
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ATIVIDADE   REALIZADA: Jogos de perguntas e respostas. 

OBJETIVO: Buscar conhecimento e conscientização dos usuários trazendo a 

importância da leitura e do conhecimento. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Cartolinas 04 unidades, piloto, bolinho de 

goma e confeito. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: A atividade foi muito boa, 

participaram 07 usuários onde interagiram bastante. 

 

 

 

GRUPO/OFICINA: Boa noite  

FACILITADOR: Renato, Paulo  

 

DATA/HORÁRIO: 01/04/2020 - 20h 30 ás 21h 00 

TEM: Dispor o planejamento  

ATIVIDADE REALIZADA: junto os usuários para apresentar a programação do mês 

com esse período bem complicado. 

OBJETIVO: Mostrar para todas as atividades do plantão referente. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Fala qualificada. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Foi realizada uma roda de dialogo 

sobre como seria as atividades do mês conforme o planejado os usuários gostaram 

bastante das atividades e no final foram realizadas atividades esportivas como 

futevôlei e futebol para finalizar a noite trazendo uma proposta de melhoria da saúde 

tivemos a participação de 10 usuários  



 
           
 
 
 
 

Secretaria de Políticas de Prevenção a Violência e as Drogas – SPPVD 
          Secretaria Executiva de Políticas Sobre Drogas - SEPOD 

  Rua Dr. Carlos Chagas, nº 136 - Santo Amaro, Recife - PE 
CEP: 50.100-080 

                            
NÚCLEO JABOATÃO 

 

40 
 

 

GRUPO/OFICINA: Grupo informativo  

DATA/HORÁRIO: 03/04/2020 – 20h 00 ás 22h 00  

TEMA: Reflexão sobre limpeza pessoal. 

ATIVIDADE REALIZADA: Através de alguns vídeos trazerem a importância da 

higiene pessoal nesse período da Covid 19  

OBJETIVO: Fortalecer o conhecimento sobre a importância da limpeza dentro desse 

período  

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Aparelhos de áudio e vídeo, pipoca, guaraná 

ou suco. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Foi realizado o grupo e foi bem 

positivo mesmo sem termo os vídeos conforme o planejado, pois a grande maioria 

dos usuários participaram e gostaram e concordaram com a equipe por ser um tema 

que trazia uma boa reflexão sobre os cuidados com a saúde e a higiene pessoal que 

e o que temos que estar bem atentos nesse momento de pandemia , tivemos a 

participação de 12 usuários.  

 

 

GRUPO/OFICINA: Grupo roda relaxamento. 

DATA/HORÁRI: 05/04/2020 – 20h 00 ás 21h 00 

TEMA: Relaxar. 

ATIVIDADE REALIZADA: Trazer todos os usuários para a areia da piscina solicitar 

que todos fechem os olhos e escutem uma musica bem relaxante com a equipe 

trazendo pontos que venha complementar o momento de relaxamento. 
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OBJETIVO: Mesmo com esse momento complicado trazer um pouco de 

relaxamento para os participantes. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS:  Musicas relaxante e a fala qualificada. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Foi realizado o grupo com uma roda 

de reflexão para proporcionar o relaxamento aos 10 participantes perante esse 

momento que esta sendo bem complicado psicologicamente para todos depois foi 

liberado o som com uma proposta de dar continuidade ao relaxamento através da 

musica.  

 

GRUPO/OFICINA: Oficina de bolas de gude. 

DATA/HORÁRIO: 07/04/2020 – 20h 00 ás 21h 00  

TEMA: Resgate a infância. 

ATIVIDADE REALIZADA: Trazer os participantes pra areia da piscina e despertar a 

infância de cada um através do jogos com as bolas de gudes. 

OBJETIVO: Proporcionar um momento que retrate um resgate da infância com as 

bolas de gudes. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Bolas de gudes, pirulitos e pipoca 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Trouxemos em primeiro lugar a 

grande importância do distanciamento e higienização repetitivamente e depois 

demos inicio a atividade que tinha por objetivo realizar um resgate a uma atividade 

de rua da infância de todos os participantes que foi algumas disputas de bola de 

gude com o formato de triangulo com todas as suas regras e técnicas os usuários 

gostaram bastante que ficaram jogando ate depois do horário combinado que era 

das 20h00min horas ate as 21h00min, mas eles ficaram ate as 22h30min jogando e 
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no final foi entregue pirulitos para todos que estavam na casa tivemos a participação 

de 10 usuários.  

    

GRUPO/OFICINA: Grupo de arte  

DATA/HORÁRIO: 09/04/2020 – 20h 00 às 22h 00 

TEMA: Pintura com arte  

ATIVIDADE REALIZADA: Através da arte trazer um momento de criatividade dentro 

do espaço. 

OBJETIVO: Trabalhar a criatividade dos participantes em trabalhos artísticos.  

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Fala qualificada, sprays, TNT. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Foi um período de produção artística 

para os 09 usuários que contribuíram de forma positiva. 

 

GRUPO/OFICINA: Cine ATITUDE  

DATA/HORÁRIO: 11/04/2020 – 20h 00 ás 2h 00 

TEMA:  Cuidados higiene pessoal. 

ATIVIDADE REALIZADA: Apresentação do filme, na plataforma do Netflix 

OBJETIVO: Trazer os cuidados para o espaço e não deixar que ninguém se 

esqueça da higiene pessoal. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Material de áudio e vídeo, pipoca e guaraná. 
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AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Foi realizado o grupo com um filme 

que os 09 usuários escolheram pela Netflix que foi bem avaliado pela equipe ao 

andamento do filme foi disponibilizado pipocas para todos que estavam na sala.  

 

GRUPO/OFICINA: Ligação dos usuários. 

DATA/HORÁRIO: 13/04/2020 – 20h 00 ás 22h 00  

TEMA: Fortalecer vínculo com a Família. 

ATIVIDADE REALIZADA: Ligações dos usuários. 

OBJETIVO: Fortalecimento de vinculo dos usuários com os familiares, trazendo a 

importância da família nessa nova construção pessoal do usuário. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Aparelho celular. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Os 7 usuários que conseguiram falar 

com seus familiares tiveram diálogos positivos e aproveitaram bastante os tempos 

de cada ligação. 

 

 

 

GRUPO/OFICINA: Grupo musical. 

DATA/HORÁRIO: 15/04/2020 – 20h 00 ás 21h 00 

TEMA: percussão corporal. 

ATIVIDADE REALIZADA: Oficina de percussão corporal. 

OBJETIVO: Mostrar para os usuários que existem outras formas de musica e que o 

nosso corpo e um instrumento de percussão. 
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FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Fala qualificada e confeitos. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Por conta do som que a noite é bem 

complicado e termos um grupo de usuários que gosta da prática esportiva. 

Trocamos a atividade planejada por uma esportiva de futebol que foi bem aceito 

pelos 10 usuários.  

 

GRUPO/OFICINA: Ligação dos usuários. 

DATA/HORÁRIO: 17/04/2020 – 20h 00 ás 22h 00  

TEMA: Fortalecer vínculo com a Família. 

ATIVIDADE A SER REALIZADA: Ligações dos usuários. 

OBJETIVO: Fortalecimento de vinculo dos usuários com os familiares, trazendo a 

importância da família nessa nova construção pessoal do usuário. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Aparelho celular. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES:  Momento importante para os 08 

usuários que conseguiram contato com seus familiares. Todos com diálogos 

tranqüilos. 

 

GRUPO/OFICINA: Boa noite 

DATA/HORÁRIO: 19/04/2020– 20h 00 ás 22h 00 

TEMA: Guerra de bexiga  

ATIVIDADE A SER REALIZADA: Trazer uma disputa sadia de tintas com bexigas 

aonde separamos o grupo em duas equipes com a proposta de acerta o líder com a 

bexiga ou eliminar todos os componentes do outro time. 
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OBJETIVO: Trazer um momento de descontração para o espaço com uma atividade 

histórica dos tempos de carnavais antigos um resgate histórico da nossa historia.  

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: 200 bexigas de festa e tintas que não afete a 

saúde e saia rápido (tinta guache) 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Foi trocada a atividade por motivo   

da falta das materiais. Realizada uma roda de dialogo para que todos os 09 

participantes refletissem sobre o momento que estamos vivenciando mundialmente.  

 

GRUPO/OFICINA: Oficina esportiva  

DATA/HORÁRIO: 21/04/2020 - 20h00 às 22h 00  

TEMA: Esporte e saúde  

ATIVIDADE A SER REALIZADA: Através das duplas trazer o esporte para o espaço 

com as suas regras e normas mesmo respeitando os espaços determinados. 

OBJETIVO: Trazer a saúde com as regras do esporte. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: bola, cones e salada de fruta.  

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Foi realizada a atividade esportiva 

programada que esta sendo bem positiva dentro desse momento bem complicado 

que temos que sempre estar buscando atividades que busque uma melhoria na 

saúde e fortaleça a nossa imunidade. Contamos com a participação de 10 usuários. 

 

GRUPO/OFICINA: Grupo roda de dialogo  

DATA/HORÁRIO: 23/04/2020 - 19h 30 ás 20h 30  

TEMA: Geração de saúde. 

ATIVIDADE REALIZADA: Torneio de Futevôlei  
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OBJETIVO: Trabalhar o alinhamento dos plantões noturnos e discutir demandas que 

venham a melhorara as atividades do espaço. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Material esportivo, fala, escuta. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTES: Momento de geração saúde com a 

presença de 10 usuários. Tornéio de Futvôlei. 

 

 

GRUPO/OFICINA: Grupo de saúde. 

DATA/HORÁRIO: 25/04/2020 - 20h00 às 22h 00  

TEMA: Alongar pra relaxar. 

ATIVIDADE A SER REALIZADA: Juntamos todos os usuários respeitando as 

distancia determinadas para um momento de alongamento para relaxar o corpo de 

toda a movimentação do dia. 

OBJETIVO: Trazer um momento de relaxamento ao espaço. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: som e musicas relaxante. 

momento de geração saúde com a presença de 10 usuários. Tornéio de Futvôlei. 

AVALIAÇÃO/NÚMERO DE PARTICIPANTESFoi um momento positivo, pois 

contamos com a colaboração de 10 usuários. Eles demonstraram interesse e 

gostaram da atividade. 

 

GRUPO/OFICINA: Ligação dos usuários. 

DATA/HORÁRIO: 27/04/2020 – 20h 00 ás 22h 00  

TEMA: Fortalecer vínculo com a Família. 

ATIVIDADE A SER REALIZADA: Ligações dos usuários. 
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OBJETIVO: Fortalecimento de vinculo dos usuários com os familiares, trazendo a 

importância dos famíliares nessa nova construção do usuário. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: Aparelho celular. 

AVALIAÇÃO/ NUMERO DE PARTICIPANTES: Foi um momento positivo, pois 06 

usuários conseguiram contatos com seus familiares, todos tiveram diálogos 

tranqüilos.  

 

GRUPO/OFICINA: Grupo boa noite 

DATA/HORÁRIO: 29/04/2020 – 20h 00 ás 21h 00  

TEMA: Fechamento do mês e reflexão sobre os trabalhos executados. 

ATIVIDADE A SER REALIZADA: Roda de conversa sobre as atividades 

desenvolvidas no mês. 

OBJETIVO: refletir sobre as atividades desenvolvidas no mês. 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS: texto e fala qualificada. 

AVALIAÇÃO/ NUMERO DE PARTICIPANTES: Tivemos outro momento positivo, os 

08 usuários que participaram, falaram que foi um mês bastante proveitoso, mesmo 

vivendo um período tão difícil com a pandemia.  
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QUANTITATIVO DOS GRUPOS 

 

 

 

 

 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

 

6.1. FAMÍLIA 

GRUPO REALIZADO QUANTITATIVO MENSAL 

Grupo Expressivo 03 

Grupo Gerar 02 

Grupo Transformação 03 

Grupo Fomentar 03 

Grupo Qualidade de Vida 02 

Grupo Família 03 

Total de grupos realizados 16 

Oficinas Realizadas Quantitativo  

Oficina de Culinária 00 

Oficina de Artes, Jogos e 

Brincadeiras 

06 

Oficina Esportiva 06 

Oficina de Fotografia Sensitiva 03 

Oficina de Percusão 02 

Oficina Técnicas Circenses 02 

Oficina Informativa 10 

Oficina de Filmes  04 

Oficinas de Passeios Culturais  00 

Oficinas de Capoeira 00 

Total de Oficinas 33 
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Diante da orientação das autoridades competentes de saúde, do governo 

federal e do governo estadual para que as pessoas se mantenham em suas 

residências devido a pandemia do novo coronavírus e da iminência de uma 

contaminação devido ao contato físico entre as pessoas, nesse mês obtivemos uma 

redução nas visitações por parte dos familiares dos usuários. A equipe incentivou as 

pessoas pertencentes aos grupos de risco a de fato evitarem comparecer ao serviço, 

porém, permanecemos realizando contatos telefônicos na tentativa de fortalecer 

e/ou manter os vínculos entre usuários e seus familiares, embora tenhamos recebido 

a visita de alguns familiares e tenhamos orientado antes, durante e ao final das 

visitas quanto aos protocolos de higiene fixados pelas autoridades em saúde.  

 

6.2. SAÚDE  

 

Os encaminhamentos para o Centro de Testagem e Acolhimento (CTA) nos 

dias iniciais do mês não ocorreram normalmente devido ao serviço não estar 

funcionando, o que se pontua como algo negativo diante da vulnerabilidade e 

exposição a que os usuários de nosso serviço se coloca cotidianamente 

possibilitando uma contaminação por IST’s, todavia, preservativos continuaram a 

serem distribuídos aos mesmos como forma de incentivá-los a evitarem a 

contaminação por IST’s. 

Os encaminhamentos para desintoxicação aos hospitais de Carpina estão 

suspensos. 

 De acordo com a técnica em qualidade de vida, foram realizados os 

atendimentos pertinentes ao eixo saúde de modo reduzido em apenas um dia na 

semana, diante da mudança na escala de serviço da profissional, sendo verificados 

os sinais vitais e exames físicos dos usuários através de diagnósticos de 

enfermagem, além de serem realizados encaminhamentos específicos a cada 
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usuário. Além disso, foram administradas diariamente, as medicações prescritas 

com receitas médicas aos usuários do serviço. Houve também a administração de 

medicações próprias para cefaleia, odontalgia, pirose, dentre outros. Os usuários 

foram conduzidos aos serviços de saúde conforme demandas. 

Tivemos ainda este mês uma articulação realizada pela Técnica de Qualidade de 

Vida com a Secretaria de Saúde do município para imunização da equipe e usuários 

pernoites/diaristas para o vírus da gripe, hepatite e antitetânica ,  ação realizada com 

muito êxito e muito bem recebida pelos usuários. 

 

 

6.3. INSERÇÃO SÓCIO-PRODUTIVA 

  

  A inserção no mercado de trabalho informal cessou diante da pandemia e os 

usuários foram inscritos no auxílio-emergencial do Governo Federal, conforme 

demandas, para terem acesso ao benefício supracitado. Trabalhamos a questão da 

adequação com relação ao uso do auxílio colaborando assim para a evolução e 

sucesso com relação a seus respectivos Planos Individuais de Atendimento (PIA’s). 

Infelizmente os usuários que já estavam inseridos no mercado de trabalho informal 

tiveram que cessar suas atividades devido a pandemia e suas consequências, e isso 

se configurou como uma dificuldade a se superar tanto para os usuários quanto para 

os técnicos de referência que tiveram que postergar planos e reconstruir 

planejamentos que já estavam em andamento, o que sabemos, para a pessoa que 

utiliza substâncias psicoativas é um grande desafio, porém, a reconstrução dos 

planos teve continuidade dentro das possibilidades. 
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6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

 Durante esse mês de abril, as atividades físicas tiveram um grande incentivo 

por parte dos educadores diurnos e noturnos, que realizaram diversas atividades, 

além de levar informações quanto a higiene pessoal e o cuidado com a higiene, na 

busca por melhorar a imunidade dos usuários fortalecendo a saúde física e mental, 

com a perspectiva de evitar uma possível contaminação pelo novo coronavírus. 

Diante da pandemia e orientações da OMS as atividades externas, visitas, passeios, 

grupos com a presença de profissionais visitantes não foram realizadas. 

 

  

6.5. EDUCAÇÃO  

 

 Diante da pandemia o eixo educação não foi trabalhado de modo 

intensificado, porém, houve o incentivo aos usuários para buscarem retornar à 

escola quando houver a estabilização da situação atual que o país enfrenta, embora 

os mesmos se preocupem mais com a questão de terem suas necessidades 

financeiras imediatas atendidas, o que em muitos casos, não os permitem refletir 

sobre a importância da educação para a emancipação do ser social e que a 

educação é um investimento que nos traz resultados à longo prazo. Todavia, 

continuamos trabalhando essas questões através da sensibilização dos usuários, no 

sentido de incentivá-los a serem inseridos na escola no futuro.  

 

 

6.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

A pandemia do novo coronavírus possibilitou aos usuários o acesso ao auxílio 

emergencial, benefício ofertado às pessoas em vulnerabilidade social. Diante disso, 
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houve o cuidado de inscrevermos os usuários do serviço para que eles pudessem 

ter acesso ao citado benefício. Além disso, houve uma demanda maior por parte dos 

mesmos, para que fossem emitidas suas documentações com o objetivo de facilitar 

o recebimento do auxílio, o que foi realizado. Viabilizamos a emissão de certidões de 

nascimento e de RG’s (identidades) nos cartórios de origem e no Instituto Tavares 

Buril (ITB). As demandas foram providenciadas conforme a necessidade e 

possibilidades. 

Ainda com relação ao auxílio emergencial, pudemos construir nos planos 

individuais de atendimento, juntamente aos usuários, estratégias para utilizarem o 

dinheiro obtido com responsabilidade, realizando pactuações que pudessem 

beneficiá-los, no sentido de reconstruírem novos caminhos, seja pagando alguma 

dívida, ou seja comprando objetos pessoais que os mesmos estejam necessitando. 

Dessa forma, pudemos visualizar a reorganização social dos usuários que de fato se 

comprometeram em cumprir com as pactuações. 

 

6.7. AVANÇOS E DESAFIOS 

 

AVANÇOS 

Como importantes avanços, podemos citar o sucesso obtido nos eixos 

socioprodutivo devido ao recebimento do auxílio emergencial, pois o mesmo 

possibilitou a construção de planejamentos junto aos usuários e pudemos concluir 

alguns planos individuais de atendimento de modo adequado e dentro do que foi 

construído. Também podemos visualizar o interesse de alguns usuários em emitir 

suas  

documentações para receber o citado auxílio e nosso esforço em viabilizar essas 

emissões. Esses são avanços que estamos sempre atentos em realizar.  

Em relação ao eixo saúde, realizamos alguns encaminhamentos que foram 

concluídos com a entrega das medicações de usuários soropositivos, portanto, 

também obtivemos sucesso nesse eixo, principalmente pela continuidade da 
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utilização das medicações pelos usuários em questão. Quanto ao CAPS/AD, mesmo 

diante da pandemia, pudemos realizar articulações onde os usuários puderam 

acessar o serviço sem se expor a possíveis contaminações pelo coronavírus.  

Outro avanço considerável é o fato de que alguns usuários, mesmo diante de 

uma situação extrema, conseguiram se manter focados em sua reorganização 

social, mantendo-se no espaço, mesmo com as limitações que a pandemia impôs e 

que o serviço necessitou seguir para a preservação de suas saúde e vidas.  

 

 

DESAFIOS 

 

A pandemia do novo coronavírus e as consequências da mesma nos levou a 

vivenciar enormes desafios conforme já citado acima e que com absoluta certeza, 

em nenhum momento da existência do Programa foram vivenciados, dada a 

especificidade e seriedade da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.  

Um desses desafios foi o fato de termos que reconfigurar todo o 

funcionamento da casa, tendo a modificação na escala de trabalho da equipe 

técnica. Outro desafio foi a mudança do atendimento aos usuários diaristas, que não 

puderam mais acessar o serviço durante todo o dia, gerando  questionamentos 

realizados pelos usuários e que necessitam de nossa mediação em busca da 

comunicação não-violenta na tentativa de não haver conflitos gerados por parte dos 

mesmos.  

Mais um desafio enfrentado nesse mês de abril foi o fechamento de alguns 

serviços pertencentes à rede de atendimento, o que de modo intenso interferiu no 

cotidiano dos usuários e da equipe técnica gerando a necessidade de dialogarmos 

para levar as informações adequadas sobre a situação, além de mediarmos as 

tensões geradas pela desorganização dos usuários, que estão interligadas às 

diversas vulnerabilidades sociais vividas por eles.  



 
           
 
 
 
 

Secretaria de Políticas de Prevenção a Violência e as Drogas – SPPVD 
          Secretaria Executiva de Políticas Sobre Drogas - SEPOD 

  Rua Dr. Carlos Chagas, nº 136 - Santo Amaro, Recife - PE 
CEP: 50.100-080 

                            
NÚCLEO JABOATÃO 

 

54 
 

Outro desafio foi a redução nas visitações dos familiares, o que interfere na 

reorganização pessoal e social dos usuários.  

Ainda, estamos sem um telefone celular adequado às demandas do serviço, 

pois diante da pandemia, o atendimento realizado pela psiquiatra do CAPS/AD aos 

usuários do serviço, tem sido através de chamada de vídeo pelo aplicativo whatsapp 

e nós profissionais estamos utilizando nossos próprios aparelhos para atender a 

essas demandas. 

Outro desafio não menos importante, é o fato de termos vivenciado alguns 

casos de usuários que receberam o beneficio emergencial do governo e mesmo com 

toda a sensibilização por parte da equipe para o cuidado , solicitaram desligamento 

da modalida pernoite, sem remeterem nenhuma critica a pandemia , outro desafio 

que diz respeito a pandemia , se da pelo fato dos usuarios diaristas não 

demonstrarem cuidado,critica diante das recomendações de afstamento social, 

cuidados de higiene, o que causa a intensificação das sensibilizações por parte da 

equipe, vindo a tornar-se parte fundamental nos grupos ,  bom dias, 

acompanhamento da fila na hora da entrada no serviço, com o objetivo de 

proporcionar cuidado e informação aos usuários acompanhados pelo serviço.  

 

7. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

Durante o mês de ABRIL, o equipamento do ATITUDE nas Ruas esteve no Centro 

de Acolhimento e Apoio e nos territórios realizando suas atividades específicas e 

burocráticas. Enfrentando diversas dificuldades e restrições por causa da pandemia 

do novo coronavírus declarada pela OMS, melhor detalhadas ao longo deste 

relatório. 

1.1. Atendimento individual 

Usuário: J. I. G. 
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Nascimento: 20/11/1954 

 O usuário é acompanhado pelo ATITUDE nas Ruas desde 18/01/2019. 

Possui residência, se mantendo em situação de rua na maior parte do tempo, é 

autônomo e artista carnavalesco. Faz uso de nicotina e álcool, sendo o último de 

forma desorganizada e abusiva. Ele possui documentação e boa vinculação com 

parte da família, que costuma participar das avaliações e encaminhamentos 

realizados pela equipe.  

 A equipe disponibilizou um encaminhamento para o CAPS AD Recanto dos 

Guararapes no dia 16/07/2019, mas o usuário não acessou o equipamento para 

iniciar o acompanhamento. Recebeu avaliação para desintoxicação química no 

Hospital das Clínicas de Carpina.  

 Em 15/08/2019, a equipe realizou o deslocamento do usuário para a 

desintoxicação, ele apresentou desejo de permanecer mais tempo no local. Foi 

encaminhado no dia 21/08/2019 para o Hospital Ferreira Lima, a fim de realizar um 

tratamento para dependência química de no mínimo 3 meses, estava mais orientado 

e fisicamente bem. 

Foram realizadas visitas familiares e acompanhamento do usuário durante o 

período de internação, que durou até 06/02/2020 quando a equipe realizou o 

deslocamento de retorno ao seu território de origem.  

Em 13/03/2020 o usuário solicitou alguma documentação que comprove sua 

estadia no Hospital Ferreira Lima, a equipe teve dificuldades de dar continuidade a 

possíveis encaminhamentos devido à pandemia do COVID-19. Conseguimos o 

documento solicitado por digitalização e comunicamos à família que estaremos 

entregando ao retornar no território e reforçamos os cuidados da saúde pela 

pandemia. 

Não estão sendo possíveis novas articulações com os hospitais supracitados 

por estarem com restrição de acesso à Região Metropolitana de Recife. 



 
           
 
 
 
 

Secretaria de Políticas de Prevenção a Violência e as Drogas – SPPVD 
          Secretaria Executiva de Políticas Sobre Drogas - SEPOD 

  Rua Dr. Carlos Chagas, nº 136 - Santo Amaro, Recife - PE 
CEP: 50.100-080 

                            
NÚCLEO JABOATÃO 

 

56 
 

 

1.2. Abordagem nas ruas 

Realizamos abordagens durante as ações diurnas e noturnas nos territórios 

tidos como áreas quentes, durante participações em ações de impacto e quando 

percebemos grupos de usuários de drogas em nossas ações de mapeamento em 

pontes, mercados, terrenos baldios, praças e outras áreas. As abordagens 

consistem em: apresentação do Programa, escuta qualificada para identificar perfis 

da média e alta complexidade da Assistência Social com a especificidade do uso da 

droga e ameaça à pessoa relacionada ao consumo.  

Nessas abordagens, distribuímos panfletos, preservativos e lubrificantes na 

perspectiva de informar e reduzir riscos e danos, visto que algumas drogas 

promovem uma desinibição e perda da capacidade crítica levando a 

comportamentos sexuais de risco. Além disso, temos que levar em conta que alguns 

usuários recorrem à prostituição como forma de obtenção da droga de predileção. 

Também ofertamos água como estratégia de redução de danos. 

No mês de ABRIL não foram realizadas abordagens de rua porque o 

ATITUDE nas Ruas esteve com suas atividades limitadas por causa da pandemia, 

sendo consideradas medidas de segurança para evitar possíveis contágios. 

Entretanto, continuamos com a distribuição de preservativos, água e outros insumos 

para reduzir riscos e danos causados pelo consumo de drogas e pela 

vulnerabilidade advinda da situação de rua. 

 

1.3. Mapeamento do território (12) 

Todos os mapeamentos realizados no mês de ABRIL tiveram por objetivo o 

diagnóstico dos territórios prioritários eleitos pelas equipes para identificar as atuais 
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necessidades dos usuários e novas dinâmicas territoriais diante da pandemia, as 

recomendações de distanciamento social e fechamento do comércio. 

Equipe I (07): Piedade, Barra de Jangada, Candeias, Massangana, Prazeres, 

Curado e Cavaleiro. 

Equipe II (05): Piedade, Candeias, Ibura, Prazeres e Massangana.  

 

1.4. Articulação com a rede (03) 

As articulações são no intuito de fortalecimento com a rede SUS/SUAS e as 

demais instituições de caráter público ou privado. As equipes continuam a dialogar 

com os equipamentos visando articulações e prospectar novas atividades, lidando 

com as dificuldades com o fechamento/limitações dos equipamentos por causa da 

pandemia supracitada. No mês de ABRIL foram promovidos contatos e parcerias 

com os seguintes serviços:  

 

Equipe I (03): Articulado com o Hospital Ferreira Lima (02) para conseguir 

informações de usuário anteriormente internado; Instituto de Identificação Tavares 

Buril (01) para retirada de documentação. 

Equipe II (0): Não foram realizadas articulações. 

 

1.5. Palestra/Seminário/Oficina 

 Não houve participação em atividades grupais por orientação dos órgãos de 

saúde para reduzir a possibilidade de contágio diante da pandemia. 

 

1.6. Ações Integradas de Impacto  
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Não houve no mês de ABRIL. 

 

 

ENCAMINHAMENTOS (0): Não houve encaminhamentos. 

 

OUTRAS AÇÕES:  

 Ações Noturnas consistem em mapear pontos de uso em horário atípico para 

encontrar usuários que só são vistos naquele momento. São oferecidos 

preservativos, lubrificantes, orientações sobre Redução de Danos, apresentação do 

Programa, atendimentos individuais, em grupo e encaminhamentos. Não houve por 

causa da pandemia. 

 
Os territórios realizados nas proximidades do Apoio Jaboatão e que atende em 

sua maioria Usuários que também frequentam a Casa Apoio( Candeias , Piedade, 

Barra de jangada, Prazeres e Massangana), encontram-se esvaziados no horário da 

tarde e com usuários pela manhã. Massangana, mais especificamente o terminal de 

ônibus, tem se tornado local de moradia dos Usuários por ter uma área coberta. 

 Diante da diminuição do fluxo de pessoas e instituições e comércios fechados 

as pessoas em situação de rua estão contando com o Centro Pop, que fornece uma 

refeição e banho pela manhã, com o Apoio Jaboatão e alimentação fornecida por 

grupos voluntários. 

Os territórios do Curado e Cavaleiro apresentaram grande movimentação da 

comunidade em aglomerações e espaços públicos, também havendo presença de 

usuários nas ruas. As equipes avaliaram distribuir insumos que auxiliem na 

higienização das mãos e roupas sob avaliação. 
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As equipes ainda não avaliam com segurança o retorno às suas atividades 

normais, frequentes e nem a realização de grupos. 

 
  

 
8. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 

      

Neste mês foi necessário de aproximar de alguns profissionais com objetivo de 

instrumentaliza-los. .  

  

No referido mês houve reuniões com a coordenação regional, Priscila Linhares, para 

avaliação do funcionamento do serviço e novos direcionamentos.   

 

Salientamos os cuidados com a higiene da casa e dos usuários como estatégia de 

prevenção ao Covid-19.   

 

 Houve reunião com o administrativo e supervisão para avaliação e alianhamento  

das atividades  do serviço.  

  

  Foram realizadas reuniões técnicas, reuniões de supervisão e reuniões com as 

equipes do ATITUDE nas Ruas em novo formato diante da pandemia.  

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 

PAUTA DA 

REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

08/04 Reunião Apoio 
Priscila Linhares, 
Raíza Simas     

Funcionament
 Avaliação da 
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o; 

Auxilio 
Emergencial; 

Encaminhame
ntos.  

 

dinâmica; 

Levantamento de 
quantos usuários 
inscritos; 

Usuários que 
passaram a 
quarentena e não 
apresentam sintomas 
serão transferidos;  

16/04 

 

Reunião 

 

Video 

coferência.  

 Priscila Linhares, 
Raíza Simas e 
Alana Lima.   

Auxilio 
emergencial; 

Funcionament
o; 

 

Saídas para receber 
o auxilio serão 
organizadas 
conforme calendário; 

Avaliação da 
dinâmica; 

 

 

 

24/04 Reunião Apoio  

Raíza Simas, 
Patricia Portugal, 
Cicicleiton e 
Anderson.  

Processo de 
trabalho.  

 

29/04 Reunião  Apoio  
Priscila Linhares e 
Raíza Simas .     

Anvisa; 

 Direcionamentos da 
Vigilância sanitária  
para acolhimentos 
institucionais.  
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a. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE) 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 

PAUTA DA 

REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

01/04 
Reunião 

De equipe 
Apoio JB 

Raíza Simas, 
Patrícia Portugal e 
equipe.  

 

 

 

Estudo de 
casa (03) 

 

 

  

08/04 

 

Reunião 

De equipe 

 

Apoio 

Jaboatão 

   Raíza Simas, 
Patrícia Portugal e 
equipe 

 

Estudo de 
caso (02) 

 

15/04 

Reunião 
de  

Equipe 

 

Apoio  

Jaboatão 

Apoio  

Jaboatão 

 

Estudo de 
caso (02) 

  

22/04 

Reunião 
de  

Equipe 

 

Apoio  

Jaboatão 

Apoio  

Jaboatão 

 

Estudo de 
caso (01) 
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9.DESCRIÇÃO     QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO 

CENTRO DE ACOLHIMENO E APOIO 

 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES 

INTERNAS 
00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 08 

REUNIÃO INTERSETORIAL 00 

ESTUDO DE CASO 13 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

EXTERNOS 
00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 00 

TOTAL 21 

  

 

 

29/04 

Reunião 
de  

Equipe 

 

Apoio  

Jaboatão 

Apoio  

Jaboatão 

 

Estudo de 
caso (02) 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

COLEGIADO  02 00 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 05 
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1.1. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / 

PERNOITES:  

AÇÕES 
META 

MÍNIMA 
METAS EXECUTADAS 

Acolhimento dia (total de atendimentos no mês) 

900 

atend. 

Mês 1078 

Acolhimento Noturno (pernoites Mês) 

450 

atend. 

Mês (15 

por 

noite) 364 

 

10.DETALHAMENTO QUANTITATIVO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

 

TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 

25 93 118 

 

 

Sex Usuários por Sexo e Faixa Etária 

0 a 11 12 a 17 18 a 23 24 a 29 30 a 40 41 a 59 60 em diante Não informado Total 

M 00 00 12 32 40 20 00 00 104 

F 00 00 03 06 17 03 00 00 29 

Tota
00 00 15 38 57 23 00 00 133 
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TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

 

Orientação Sexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

112 11 10 133 

Identidade de Gênero15 

Travesti Transexual Total 

00 12 12 

 

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

 

 Cor/Raça Total 

Preta Branca Parda Amarela Indígena Não informado 
133 

38 24 67 02 02 00 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

 

Situação Socioeconômica Qtd 

SEM RENDA 84 

1/4 SALÁRIO MÍNIMO 32 

1/2 SALÁRIO MÍNIMO 02 

1/3 SALÁRIO MÍNIMO 00 

1 SALÁRIO MÍNIMO 13 

2 SALÁRIOS MÍNIMOS 02 

3 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

NÃO INFORMADO 00 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

00 00 00 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

01 00 01 
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TOTAL 133 

 

 

TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

Grupos Operativos Meta Mínima – 04 

Grupo Psicólogo 05 

Grupo de Serviço Social 06 

Grupo de Qualidade de Vida 02 

Total 13 

Atendimento Individual Meta Mínima – 50 

Atendimento Assistente Social 207 

Atendimento Psicólogo 128 

Atendimento Qualidade de Vida 45 

Total 380 

Demanda de Atendimento TOTAL 

Atendimento de Triagem: Acolhimento de novos 
Usuários  

05 

Atendimentos de Usuários Re-acolhidos/Retriagem 14 

Atendimento Individual à Família 29 

Visita Domiciliar 00 

Assembleia 01 

Atendimento no Território (em conjunto com o 
ATITUDE nas Ruas) 

00 

Outros/Quais? 00 

TOTAL GERAL 49 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas em horas 

Oficinas 15 33,8 

Atendimento à Família 50 29 
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TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

Motivação Total 

Crack 106 

Álcool 16 

Maconha 06 

Cocaína 04 

Outros (01 Inalantes)  01 

TOTAL GERAL 133 

 

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

 

TABELA IX – ORIGEM DAS DEMANDAS DE ACORDO COM AS ÁREAS 

INTEGRADAS DE SEGURANÇA – AIS 

 

Grupo Família 02 03 

Tipo Total 

Espontânea 91 

Aproximação de rua 00 

ATITUDE nas Ruas 05 

Rede SUAS 12 

Rede SUS 00 

Segurança Pública 01 

Conselho Tutelar 00 

Ministério Público 00 

Mídia 00 

Outro Usuário 23 

Outra Origem 00 

0800 (OUVIDORIA) 00 

Poder Judiciário 01 

Total Geral 133 

Áreas Integradas de Segurança Quantidade 

AIS 01 15 

AIS 02 04 

AIS 03 10 

AIS 04 00 

AIS 05 01 

AIS 06 99 
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TABELA X - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO 

 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 00 

AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO 01 

AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL 00 

AFASTAMENTO USO DE DROGAS 01 

AFASTAMENTO POR AVALIAÇÃO TÉCNICA 03 

ABANDONO 00 

CONCLUSÃO DE PIA 09 

TOTAL 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIS 07 01 

AIS 08 00 

AIS 09 00 

AIS 10 00 

AIS 11 00 

AIS12 00 

AIS 13 00 

AIS 14 03 

AIS 15 00 

AIS 16 00 

AIS 17 00 

Total Geral 133 
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TABELA XI – POTENCIAL DE RISCO 

 

 

 

 

 

 

 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO TOTAL 

SIM 91 

NÃO 42 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 133 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 82 

NÃO 51 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 133 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 91 

NÃO 42 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 133 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 65 

NÃO 68 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 133 
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TABELAXII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 REDE SUAS QUANT. 

CRAS 00 

CREAS 00 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

PARA POPULAÇÃO DE RUA 
00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 03 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 07 

CONSELHO TUTELAR 00 

CENTRO DA JUVENTUDE 00 

OUTROS / CENTRO POP 00 

TOTAL 10 

 REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/USB 00 

CTA 00 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 01 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 00 

POLICLINICA 02 

HOSPITAL GERAL 06 

UPA 01 

OUTROS ( Regional 6 ) 00 

TOTAL 10 
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TABELA XII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 01 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 19 

AGÊNCIA DO TRABALHO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 00 

INSS 00 

ONG 00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA Catsma 03 

OUTROS 00 

TOTAL 23 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 00 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 

TRABALHO INFORMAL 00 

TRABALHO FORMAL 00 

OUTROS 00 

TOTAL 00 

  

 

 

 

11. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS 

AÇÕES 
META 

MÍNIMA 
METAS EXECUTADAS 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 100 18 
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   12. CONSIDERAÇÃOES FINAIS 

 

Em Abril usuários e equipe participaram da campanha de vacinação. Foram 

ofertadas imunizações contra gripe, hepatite e tricípite.  

ABORDAGEM NAS RUAS (PESSOAS) 400 01 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 10 12 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 10 03 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 06 00 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 06 00 

AÇÕES METAS EXTRAS EXECUTADAS 

BUSCA ATIVA 02 

VISITA DOMICILIAR 00 

ABORDAGEM DE RUA 00 

REUNIÕES 01 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 00 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 00 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 03 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 00 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 18 

OUTRAS AÇÕES 04 

AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO 

REALIZADAS 
00 

TOTAL 28 
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No referido mês continuamos com as modificações no funcionamento dos serviços 

em decorrência pandemia: o Centro de Acolhimento e Apoio seguiu as 

recomendações do OMS e ANVISA. Houve ajustes na entrada dos usuários diaristas 

com o intuito de evitar  aglomerações: os usuários entraram no serviço de três em 

três, tomaram banho se alimentaram e saíram.  O Atitude nas Ruas retomou as 

atividades de forma paulatina.  

 

Diante da pandemia o serviço funcionou em escala reduzida com objetivo de atender 

as orientações do Ministério da Saúde.  

 

Durante este mês algumas profissionais foram substituídos temporariamente por 

questões de saúde conforme orientação médica.   

 

Destacamos a parceria importante Instituto Tavares Buril  que garantiu a retirada de 

RG para usuários que precisaram dar entrada do auxilio emergencial.  

 

Reiteramos a parceria forte e continua com a Polícia Militar e Civil. Em todos os 

momentos necessários são parceiros presentes.  

  

Neste mês foi necessário se aproximar de alguns profissionais com objetivo de 

cuidar e alinhar processos de trabalho.  

    

 A equipe do ATITUDE nas Ruas, no referido mês, realizou  as intervenções nos 

território indicados como pontos quentes, contudo, de forma tímida considerado a 

pandemia.  

                   

            Destacamos que o Apoio Jaboatão, no desenvolvimento do seu trabalho vem 

conseguindo alcançar as metas de atendimentos estabelecidas, em contrapartida, o 
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Atitude nas Ruas não alcançou  em consequência da diminuição da atuação em 

campo.   

 

             O Centro de Acolhimento e Apoio seguiu o trabalho, no que se refere, ao 

compromisso social, a garantia de direitos e ao cuidado das pessoas acolhidas. 

 
 
 

 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Geral IEDES 
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ANEXOS 
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Grupo Fomentar 

 

 

Grupo Circense  
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Grupo Boa Noite 
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Vacinação da Equipe e Usuários contra a gripe, hepatite  e tétano  
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CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 NÚCLEO: Jaboatão                 MÊS/ANO: Abril / 2020 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de Acolhimento 

Intensivo durante o mês de Abril. Trata-se de uma estratégia de dar visibilidade ao 

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

qualificando o serviço ofertado.  

 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

Endereço: Avenida Santa Lúcia, nª 238. Candeias - Jaboatão dos Guararapes. 

CEP: 54.430-040. 

Telefones de contato: 3468-0058 / 98923-5524/ 98923-5888 

E-mail da instituição: atitudeintensivo.jaboatao@gmail.com 

Executora: IEDES 

 
 
 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA 
ALANA CRISTINA DE ALMDEIDA LIMA 

ESTANISLAU  

SUPERVISÃO DENISE DE FARO FERNANDES 

TÉCNICA SOCIAL EM 
PSICOLOGIA 

MARTINÉLLYA DENISE MARTINS 

TÉCNICA SOCIAL EM 
PSICOLOGIA 

ANA RACKEL DE PAULA QUINTAS 

TÉCNICA SOCIAL EM 
SERVIÇO SOCIAL 

ELISANGELA VICTOR DA SILVA 

TÉCNICO EM QUALIDADE DE 
VIDA 

ANTÔNIA EDISLÂNDIA DA SILVA  

CUIDADORA ANA MARIA DE AZEVEDO 

CUIDADORA IVANEIDE MARIA DOS SANTOS  
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EDUCADOR SOCIAL CLOVES MIGUEL DA SILVA 

EDUCADORA SOCIAL   ELIZABETH SANTOS CHAGAS 

EDUCADORA SOCIAL 
DAYANE PATRÍCIA BOYER OLIVEIRA DE 

MORAES  

EDUCADORA SOCIAL PATRICIA ROBERTA ALVES DA SILVA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRISCILA OLIVEIRA DE BENEVIDES SANTOS  

AUXILIAR DE COZINHA KÁTIA CILENE GOMES DO NASCIMENTO 

AUXILIAR DE COZINHA EDIVANIA GABRIEL DO NASCIMENTO 

AUXILIAR DE COZINHA HANA LUCIA RAMALHO DE JESUS  

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

TAILAN LUNA DA SILVA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

JÚLIO CÉSAR MENEZES DE ARAÚJO  

MOTORISTA JOSÉ ALVES BARBOSA IRMÃO  

MOTORISTA  CARLOS ROGER ALVES DA SILVA  

VIGIA ALLAN CLEBER LAGO DOS SANTOS 

VIGIA JOSÉ ALBERTO PEREIRA  

VIGIA EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE 

VIGIA AMÍLTON FRANCISO GONÇALVES  

4. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 

 

FUNÇÃO NOME 
TÉCNICA SOCIAL EM SERVIÇO 
SOCIAL 

MÁRCIA CRISTINA DA SILVA 

MOTORISTA CLEBSON DO NASCIMENTO SILVA 
 

5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 
 

 
HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO 

06:30 às 7:30 Acordar Acordar Acordar Acordar Acordar Acordar Acordar 

7:40h  às 8:00h 
 

Bom Dia 
Educador 

Bom Dia 
Educador 

Bom Dia 
Educador 

Bom Dia 
Técnico 

Bom Dia 
Técnico 

Bom Dia 
Educador/Téc

nico 

Bom Dia 
Educador/Técn

ico 

8:00h às 8:30h Café da manha Café da manha Café da manha 
Café da 
manha 

Café da manha 
Café da 
manha 

Café da manha 

8:30h às 10h  
Mutirão de 
Limpeza 

ASG e Usuários 
08:30h às 10h 

------ 

 

 
 
 
 
 

Grupo Qualidade 
de Vida - Téc  

Social – Antônia 

 
 

Reunião 
Técnica 

9h às 12h 
 

------- 
 

Grupo no 
Expressivo 
Téc. Social – 

Rackel 
09h às 10h 

 
 

Oficina 
Educador (a) 

09:00h às 
10:00h 

 
------- 

 
Reunião 

 
 
 
 

Oficina 
Educador (a) 

09:00h às 
10:00h 

 
 
 
 

Oficina 
Educador (a) 

09:00h às 
10:00h 

 
10h às 10:30h 

 
 

10:30h às 
11:30h 
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Horário Livre 09:00h às 10:00h 
 
 
 
 
 

Oficina de 
Culinária 
9h às 12h 

 
 

Supervisão 

11:00h às 

12:30h 

 
 
 
 

 

12h às 14h Almoço 
 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

14h às 15:00h Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre 

 
15:00h às 

15:30h 

 
Lanche 

 
Lanche Lanche Lanche 

 
Lanche 

 

Lanche 
Lanche 

 
 
 
 
 

15:30h às 
17:30h 

 
Grupo 

Informativo 
Téc. Social – 

Elisângela 
15:30h às 16:30 h 

 
Oficina Educador 

(a) 
15:30h às 16:30h 

 
 

Assembléia 
Quinzenal 

Toda equipe e 
usuários 

15:45h às 
16:45h 

Grupo 
Família - Téc 

Social – 
Martinéllya 
15:30h às 

16:30h 
 

 
Oficina  

Educador (a) 
15:30h às 

17:30h 
 

Visita 14h às 

17h 
Visita 14h às 

17h 

17:30h às 18h Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre 
18h às 19h Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 
19h às 20h  

Oficina de 
Pedagogia 19h ás 

21h 

------- 

Reunião com 
Coordenação 

20:00h às 21:00h 

Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre 
 
 

20h ás 21:0h 

Oficina Saúde em 
Movimento 

20h às 21:00h 

 
Oficina 

Comissão de 
Limpeza 

20h às 21:00h 

Reunião 
Supervisão 
Turno Noite 

20h às 21:00h 

 
 

Oficina 
Educadora 

20h às 21:00h 
Cine Atitude 
20h às 22:00h 

Oficina 
Educadora 

20h às 21:00h 

21:00h às 
21:30h Lanche  Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

 
23h 

Recolher 
00:00h 

Recolher 
23:00h 

Recolher 
00:00h 

Recolher 
23:00h 

Recolher 
00:00h 

Recolher 
00:00h 

Recolher 
23:00h 

 
 

6. GRUPOS 

6.1. GRUPO BOM DIA  

Facilitadores: Antônia Silva, Clóves Miguel, Elisângela Victor, Martinéllya Martins, 

Patrícia Roberta e Rackel Quintas. 

Objetivo geral: Refletir com os usuários sobre o início das atividades diárias da 

unidade e proporcionar um momento de descontração para todos.  

6.2. ASSEMBLÉIA 
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Facilitadora: Equipe Técnica e Usuários 

Objetivo geral: Estimular a participação dos usuários nas discussões sobre o 

funcionamento e organização do serviço, problemas e situações vivenciadas, que 

interfiram na convivência grupal, bem como, nas decisões e encaminhamentos 

sobre as discussões elencadas.  

Data: 30/04/2020 

Pautas/Encaminhamentos 

 Inicialmente foi frisado que as atividades de grupos e oficinas estavam 

suspensas, por enquanto, visto que não pode haver nenhum tipo de 

aglomeração no serviço. Frisado ainda que eles foram chamados em 

assembleia apenas porque a equipe precisava dar algumas orientações e que 

foi avaliado que seria melhor dá-las a todos do que em pequenos grupos. Foi 

pedido que tentassem se sentar o mais afastado possível de seus colegas 

 Informe para os usuários sobre a Nota Técnica Pública 

CSIPS/GGTES/ANVISA Nº 01/2020 

 Pontuado para todos que a partir deste momento iremos tomar as medidas 

citadas na referida nota acima. 

 A temperatura e sinais e sintomas dos usuários serão verificados diariamente, 

no horário após o lanche da manhã. 

 Aqueles que precisarem sair (saúde, banco) serão acompanhados da equipe 

e usarão máscara. Ao retornar precisaram tomar banho e trocar de roupa 

 Todos devem realizar a higiene das mãos com água e sabonete várias vezes 

ao dia e usar álcool 70% 

 Todos devem adotar a etiqueta da tosse, cobrindo a boca com o braço ou 

lenço de papel. Lavar aos mãos após tossir e evitar tocar olhos, boca e nariz 

 Devem evitar aglomeração, tentando manter distanciamento de 01 metro dos 

colegas 
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 Jogo de dominó está permitido pra o uso exclusivo dos usuários e deve ser 

higienizados com álcool 70%. Já o jogo de baralho foi suspenso devido a 

impossibilidade de higienização das cartas.  

 Após as refeições todos devem lavar seus pratos e talheres e entregar a 

equipe da cozinha que irá colocá-los em uma solução com água e água 

sanitária por 15 minutos. 

  Ao acordar cada usuária deverá retirar sua roupa de cama e guardar em uma 

bobina. Os colchões serão higienizados pelos ASG com álcool 70%. 

 Não é permitido compartilhar objetos pessoais e por isso a máquina de cortar 

cabelo e a caixa de maquiagem foram guardadas e o uso está suspenso. 

 Saídas para compras estão suspensas, permitidas apenas para cigarro na 

companhia da equipe. Terão que escolher um usuário para este fim. 

 Visitas de familiares somente com dia e hora agendada juntos as Técnicas, 

sendo permitido apenas um familiar por visita. 

 Familiares com sintomas de gripe e/ou febre não poderão entrar na unidade. 

 Familiares seguirão protocolo de higiene: lavar mãos, verificar temperatura, 

colocar máscara, trocar blusa e manter distanciamento. 

6.3 GRUPO DE USUÁRIOS DE REFERÊNCIA 

Facilitadora: Rackel Quintas 

Objetivo geral: Refletir temas diversos com o grupo de usuários de referência de 

cada Técnica de Referência. 

Data: 30/04/2020 

Objetivo geral: Buscar trabalhar o planejamento financeiro com renda de Auxílio 

Emergencial. 

Atividade realizada: Roda de diálogo sobre planejamento financeiro. 
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Ferramentas metodológicas: Roda de diálogo.  

Avaliação: O grupo trouxe diversas angústias relacionadas à obtenção do auxílio e 

ao tempo em isolamento social. Referiram dificuldades em conduzir os sintomas de 

síndrome de abstinência e colocaram o planejamento financeiro como uma dúvida 

futura. Duas usuárias fizeram falar reforçadas a respeito das reflexões acerca da 

relevância do eixo família em seus PIAs.  Realizados acolhimento de angústias e 

ansiedades presentes. Pontuadas também algumas limitações a respeito de 

encaminhamentos – especialmente de documentações – considerando o 

fechamento dos serviços temporariamente, devido à pandemia. Usuários trouxeram 

ainda um conteúdo latente de sonhos que tem vivenciado, sendo orientado o 

exercício de anotação dos conteúdos e a abertura para trabalhá-los em 

atendimentos individuais.  

Número de participantes: 05 

6.4. GRUPO FAMÍLIA 

Facilitadora: Martinéllya Martins 

Objetivo geral: Favorecer o processo de integração entre família e usuários do 

Programa ATITUDE com estímulo ao cuidado, prevenção e a melhoria da qualidade 

de vida. 

Data: 04/04/2020 

Objetivo: Fazer com que cada usuário perceba que, além dos defeitos, cada pessoa 

tem qualidades diversas e que devem ser valorizadas.  

Atividade realizada: Grupo realizado com a temática “Qualidades Positivas do 

Colega”. Foram distribuídas folhas de papel A4 com lápis grafite e coloridos. 

Formadas duplas em que, cada um, citava, até cinco qualidades, que percebia ou 
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que acreditava ter o colega. Foi dado um tempo para cada usuário refletir sobre a 

sua dupla e escrever as qualidades no papel. Em seguida foi pedido que cada 

usuário falasse o que visualiza no colega. 

Ferramentas metodológicas: Folhas de papel A4, lápis grafite, lápis colorido e roda 

de conversa. 

Avaliação: Houve um bom feedback sobre o objetivo do grupo, foi divertido e até 

mesmo emocionante. Os usuários falaram que realmente estavam acostumados a 

citar os defeitos do colega, esquecendo de elogiar e exaltar as qualidades que o 

colega apresentava. Houve o momento em que alguns agradeceram por 

perceberem certas características no outro e que muitas vezes nem a própria 

pessoa acreditava ter. Os usuários presentes foram bem participativos. 

Número de participantes: 18 

Data: 13/04/2020 

Objetivo: Refletir com os usuários sobre a importância de aproveitar o dia e até 

mesmo a vida, objetivando ter um dia produtivo de aprendizagens e ensinamentos.  

Atividade realizada: Foi realizada a reflexão sobre a expressão “Carpe Diem”. Foi 

questionado aos usuários se os mesmos já ouviram essa expressão e se sabiam o 

que significava. Foi dada uma explicação histórica sobre o termo com o intuito de 

favorecer a reflexão. Pontuado que o termo não se referia somente a aproveitar o 

dia de forma irresponsável, mas sim aproveitar o dia de forma saudável, dando o 

seu melhor. Por fim, frisado que todos deveriam procurar ser leves, principalmente 

nesse momento de isolamento social. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 
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Avaliação: Os usuários gostaram da expressão. Alguns se posicionaram, afirmando 

que pensar no futuro lhe causava ansiedade. Outros trouxeram que compreendiam 

que era importante fazer coisas corretas sempre, porque entendiam que aquilo que 

faziam no hoje, repercutiria no amanhã. 

Número de participantes: 20 

Data: 23/04/2020 

Justificativa: Não foi possível realizar o grupo nesta data, porque os usuários 

estavam bastante agitados e indisponíveis para qualquer atividade, visto que muitos 

estavam ansiosos para saber se haviam sido aprovados no benefício do Auxílio 

Emergencial.  

Data: 30/04/2020 

Justificativa: Não foi possível realizar atividade neste dia, porque os participantes 

estavam agitados para sair com a equipe para sacar o benefício do Auxílio 

Emergencial e realizar algumas compras, como cigarros.  

6.5. GRUPO INFORMATIVO E REFLEXIVO 

Facilitadora: Elisângela Victor 

Objetivo geral: Trabalhar temas contemplando questões da atualidade, mídia, datas 

comemorativas. Temas também reflexivos e ainda temas sugeridos pelos 

participantes, na perspectiva de que seja acentuado o senso crítico através da busca 

pelo conhecimento. 

Data: 01/04/2020  

Objetivo: Sensibilizar os usuários sobre a questão atual em que estamos vivendo.   
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Atividade realizada: Realizado uma roda diálogo, onde foi abordada a superação 

diante do confinamento e a importância do planejamento financeiro. Os usuários 

foram parabenizados por estarem firmes e fortes dentro do equipamento em busca 

de seus objetivos.    

Ferramentas metodológicas: Roda de diálogo.    

Avaliação: Os usuários puderam falar sobre como estavam se sentindo frente a 

essa crise do COVID-19. Muitos relataram sentir medo de adoecer nesse momento.  

Número de participantes: 14 

Data: 03/04/2020 

Objetivo: Realizar trabalhos manuais com os usuários a fim de minimizar a 

ansiedade.   

Atividade realizada: Foi possível trabalhar as confecções de rosas de papel 

crepom. Com esta atividade muitos puderam minimizar a ansiedade que estavam 

sentindo frente a toda essa pandemia.   

Ferramentas metodológicas: Papel crepom, palito para churrasco, cola e fita floral.  

Avaliação: Foi observado que durante o grupo dois usuários não conseguiram 

confeccionar as flores por conta da ansiedade e impaciência, chegando a ficar 

desmotivados por não conseguirem atingir o objetivo. Após um bom tempo e com 

insistência conseguiram concluir a tarefa. No desenvolver do grupo, foi possível 

fazer boas observações quanto ao pessimismo e desmotivação tornando o grupo 

muito produtivo por trabalhar as questões expostas.  

Número de participantes: 19 

Data: 07/04/2020  
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Objetivo: Desenvolver os limites e desafios referentes à confecção de um brinquedo 

pedagógico, usando a mente e a coordenação motora.   

Atividade realizada: Foram confeccionados vários quebra-cabeças. Onde os 

próprios usuários conseguiram realizar a técnica de pintura e colagem no 

emborrachado.  

 Ferramentas metodológicas: Cola branca, papel ofício, emborrachado, lápis de 

cor e tesoura.   

Avaliação: O grupo foi realizado com a participação de 10 usuários, que 

conseguiram confeccionar vários quebra-cabeças, trabalhando a coordenação 

motora, atenção e criatividade, bem como puderam relembrar momentos da infância.  

Número de participantes: 10 

Data: 11/04/2020 

Objetivo: Confeccionar quebra cabeças.  

Atividade realizada: Nesta atividade os usuários foram convidados a dar 

continuidade ao grupo iniciado no dia 07/04/2020. Cada participante recortou o 

quebra cabeça que criou.    

Ferramentas metodológicas: Cola branca, papel ofício, emborrachado, lápis de cor 

e tesoura.   

Avaliação: O grupo foi realizado com a participação de 14 usuários. Se empenham 

e conseguiram cortar todos os quebras cabeças e então puderam se divertir 

montando-os  

Número de participantes: 14 
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Data: 23/04/2020 

Objetivo: Trabalhar com os usuários a importância da concentração e da 

criatividade em trabalhos manuais.  

 Atividade realizada: Foram confeccionados jogos da concentração, tipo jogo da 

velha. Dito a todos que esta poderia ser uma fonte de renda. 

Ferramentas metodológicas: Tesoura, feltro e cola.  

Avaliação: Todos conseguiram confeccionar o jogo da velha e em seguida se 

divertiram jogando uns com os outros. Trouxeram que a atividade lhes ajudou a 

trabalhar a ansiedade e impaciência. 

Número de participantes: 12 

Data: 27/04/2020 

Objetivo: Repassar informações atuais para os usuários sobre a pandemia do 

COVID-19.   

Atividade realizada: Foi explanada uma matéria retirada do G1, onde revelava os 

índices de transmissão positiva, mortes, cura e localidade mais afetada pelo 

coronavirus. Após esse momento de informação, buscando oferecer relaxamento 

para os usuários à facilitadora propôs a dinâmica da pintura com pés. Cada usuário 

foi convidado a criar um desenho com seus pés, utilizando tintas.  

Ferramentas metodológicas: Roda de diálogo, papel cartolina e tinta guache.  

Avaliação: Os participantes ficaram atentos a matéria do G1 e em seguida 

trouxeram que foi muito divertido e relaxante confeccionar a pintura com os pés, em 

especial porque nunca acharam que fossem capazes desse feito.  
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Número de participantes: 24 

6.6. GRUPO EXPRESSIVO  

Facilitadora: Rackel Quintas 

Objetivo geral: Possibilitar a expressão e o cuidado de temas que emergem no 

contexto da unidade, através de recursos artísticos.  

Data: 02/04/2020 

Objetivo: Abordar o tema da Saúde Mental em tempos de crise. 

Atividade realizada: Roda de diálogo – dinâmica de leitura 

Ferramentas metodológicas: Cadeiras, papel e roda de diálogo.  

Avaliação: Os usuários foram convidados a realizarem leitura sobre o conceito de 

saúde mental e pensarem no conceito do termo. Pontuada a necessidade de pensar 

na saúde e qualidade de vida como um processo integral de bem-estar, 

considerando questões biológicas, psicológicas, sociais e espirituais. Uma usuária 

falou sobre algumas angústias que acompanhavam sua gestação para além da 

preocupação com o histórico de uso abusivo de crack e outras drogas – o 

sentimento de que não era capaz de prover cuidado.  

Número de participantes: 19 

Data: 12/04/2020 

Objetivo: Promover exercício de respiração consciente. 

Atividade realizada: Exercício de respiração consciente. 

Ferramentas metodológicas: Cadeias, som e material virtual. 
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Avaliação: Os usuários foram convidados a realizar exercício de respiração 

consciente inicial, com a proposta de aprender os exercícios para praticar no dia-a-

dia. Após o exercício, os usuários permaneceram um longo tempo em silêncio. Um 

usuário verbalizou ter sentido um pouco de tontura e que após controlar melhor o 

ritmo da respiração sentiu que o corpo “mostrou um monte de ansiedade” (sic), 

referindo que tem apresentado alguns sintomas de ansiedade generalizada, ou o 

que coloca como “pânico” (sic). Pontuada a necessidade de auto-observação nesse 

momento de crise, bem como a abertura para conversar com a equipe sobre como 

estavam se sentindo.  

Número de participantes: 14 

Data: 16/04/2020 

Objetivo: Dar seguimento ao exercício de respiração consciente. 

Atividade realizada: Exercício de meditação consciente e visualização.  

Ferramentas metodológicas: Cadeiras, som e material virtual. 

Avaliação: Os usuários foram convidados a realizar o exercício de meditação e a 

técnica de visualização, no sentido de promover relaxamento e consciência corporal. 

Os mesmos demonstram grande colaboração e proatividade no exercício, com 

melhor manejo das técnicas já exercitadas. Alguns usuários referiram o momento da 

meditação como “medicação” (sic), pois referiam relaxamento e clareza após 

exercícios.  

Número de participantes: 16 

Data: 22/04/2019 

Objetivo: Promover reflexão acerca da necessidade do exercício do 

autoconhecimento. 
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Atividade realizada: Meditação consciente.  

Ferramentas metodológicas: Cadeiras, som e material virtual. 

Avaliação: Os usuários, bastante participativos e mobilizados, trouxeram a 

compreensão acerca das dificuldades em reconhecer alguns sentimentos e 

emoções, além de exercitar a reflexão sobre a repetição de alguns padrões de 

comportamento, já conhecidos. Finalizado o momento destacando a importância 

desse exercício no convívio coletivo e na construção de um planejamento individual 

autoral e promotor de mudança. 

Número de participantes: 15 

Data: 30/04/2020 

Objetivo: Promover momento de descontração. 

Atividade realizada: Campeonato de Just Dance  

Ferramentas metodológicas: TV e internet. 

Avaliação: Diante do nível de tensão dos usuários e das solicitações de realizar 

atividades mais lúdicas, foi realizado o campeonato de Just Dance, pelo youtube. Os 

usuários se mostraram bastante participativos, havendo boa interação. O grupo 

apresentou boa auto regulação da presença de alguns conflitos que ocorreram em 

decorrência do fator competição. Refletido ao final do grupo como os ganhadores 

poderiam dividir seus prêmios com os demais, considerando a participação de todos. 

Número de participantes: 14 

6.7 GRUPO QUALIDADE DE VIDA 

Facilitadora: Antonia Silva 
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Objetivo geral: Estimular os usuários a mudar seu estilo de vida, adotando hábitos 

mais saudáveis e a valorizar a prevenção de doenças. Sensibilizá-los quanto aos 

cuidados da saúde e que, a prática de redução de danos, ajuda a diminuir os danos 

a saúde.   

Data: 02/04/2020  

Objetivo: Trazer o conhecimento sobre o funcionamento da chamada “Bomba” do 

corpo humano: o coração. A ideia era que os usuários pudessem conhecer as 

doenças mais comuns que atingem este órgão, como: infarto, insuficiência cardíaca, 

má circulação, arritmias e derrame cerebral. Um dos objetivos também era tentar 

sensibilizar o grupo para diminuir fatores de risco para essas doenças, que são: o 

uso abusivo do cigarro, pressão alta e sedentarismo. Pontuado ainda que, nesse 

momento de pandemia, acabava causando em muitos ansiedade e por este motivo 

aumentavam o uso do cigarro e da alimentação descontrolada.  

Atividade realizada: Realizada apresentação através de um documentário do 

Discovery Chanel (ciência sem fronteiras), onde o coração, através do sistema 

circulatório sanguíneo, faz toda troca de gás carbônico, para oxigênio.  O vídeo 

mostrou o funcionamento em uma atividade física, exigindo água e alimentação para 

o melhor suprimento. Mostrada a grande importância deste órgão e de seu bom 

funcionamento para uma saúde plena.  

Ferramentas metodológicas: Metodologia audiovisual com a apresentação e a 

exibição de um vídeo e roda de conversa.   

Avaliação: Os usuários relataram que o vídeo exibido foi muito bom, pois não 

sabiam como de fato funcionava, nem o quanto era importante verem e saberem 

sobre o funcionamento do coração. Falaram que não tinham ideia da quantidade de 

sangue correndo pelo corpo e nem que a maior parte do corpo humano era 
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composta por água. Por isso enfatizada a importância de beberem mais água. 

Também foi pontuada a necessidade de diminuir ou cessar o uso do cigarro.   

Números de participantes: 18  

Data: 06/04/2020 

Objetivo: Trazer o conhecimento e a instrução de como realizar atividades que 

melhorem a qualidade de vida nesse momento de pandemia.  

Atividade realizada: Apresentação do conceito de qualidade de vida e o que isso 

gera para a saúde atualmente. Também explanado sobre qualidade de vida mental. 

Falado sobre os cuidados nesse momento, um para com o outro, buscando manter a 

devida distância de afastamento social. Também explicado que é importante 

extravasar a ansiedade e o estresse através de práticas de saúde, como atividade 

física, de relaxamento, de ouvir o outro, dançar, ler, ou assistir a um filme.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa.  

Avaliação: Os usuários participaram da atividade, mas alguns trouxeram que 

preferiam assistir filme à roda de conversa. Alguns relataram ansiedade 

principalmente por estarem em quarentena. Também estão preocupados com seus 

familiares, por serem de grupos de risco.  Falado sobre a saúde mental e que nesse 

momento era mais difícil conversar sobre suas angústias com a equipe. Diante disso 

foi dito que quem sentisse essa necessidade deveria procurar qualquer membro da 

equipe. Falado da atividade de cuidar do outro, ouvir o colega, que às vezes não 

estava bem. Pedido que evitassem o bombardeio de informações e que tentassem  

manter a paciência e resiliência neste momento difícil para todos.   

Número de participantes: 15 

Data: 16/04/2020  
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Objetivo: Ofertar para o grupo um momento de relaxamento.   

Atividade realizada: Realizada a atividade pedindo inicialmente que seguissem as 

orientações do afastamento social recomendado, para que não ficassem muito 

juntos. Em seguida todos foram convidados a lavar os pés com água e sabão, 

porque para a atividade era necessário o pé limpo. Então a facilitadora esquentou o 

óleo para massagear os pês. No primeiro momento eles ficaram resistentes, porque 

seria um membro da equipe que faria a massagem. No entanto foi explicada a 

importância desta atividade para eles conseguirem relaxar. Foram mostrados para 

todos os pontos de pressão correta nos pés, objetivando aliviar dores, trazer 

benefícios para os diversos órgãos e partes do corpo. 

Ferramentas metodológicas: Óleo e roda de conversa.   

Avaliação: Eles ficaram bem surpresos com a proposta do grupo e em especial da 

equipe fazer a massagem nos pés deles. Gostaram muito e falaram que iriam 

continuar a cuidar dos pés. Afirmaram logo que nunca tinham feito massagem nos 

pés. Diante disso foi frisado que isso ajuda a diminuir dores de cabeça, coluna, dor 

muscular, doenças inflamatórias e etc.  

Números de participantes: 21  

Data: 22/04/2020  

Objetivo: Trazer o conhecimento e alertar os usuários sobre a importância dos 

cuidados básicos que todos devem ter.  

Atividade realizada: Apresentação do tema através de desenhos sobre cuidados de 

higiene. Em seguida feito um jogo da memória sobre todos os cuidados e materiais 

de higiene. Também foi mostrado a todos a importância do banho e da lavagem das 

mãos, sendo elas o maior disseminador de germes e bactérias. Foi feito o passo a 
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passo da forma correta de lavar as mãos, para que o grupo pudesse memorizar e 

aprender. As ilustrações estavam em um cartaz de cartolina.  

Ferramentas metodológicas: Lápis de cor, cartolinas e cola.  

Avaliação: A maioria relatou sobre a importância dos cuidados com a higiene. 

Pontuado que é preciso ter esses cuidados, em razão de sempre haver vírus e 

bactérias no ar, nos lugares onde nossas mãos tocam, por isso, é da maior 

importância a lavagem das mãos para evitar a contaminação, em especial pelo 

COVID-19. Um dos usuários afirmou que sempre teve esse cuidado, mas às vezes 

vê que tem outros que não têm, que às vezes não gostam nem de tomar banho, 

disse que alguns saem do banheiro sem lavar as mãos. Diante disso foi frisada a 

importância de lavar as mãos assim que entrar no banheiro e após usá-lo, pois, o 

banheiro, é um lugar onde possui grande quantidade de gemes. Salientada a 

importância da limpeza das camas, lençóis e do cuidado com as roupas pois 

também carregam vírus e germes.  

Número de participantes: 15 

  Grupos realizados Quantitativo mensal 

Grupo Assembleia 01 

Grupo de Usuários de Referência  01 

Grupo Família 02 

Grupo Informativo e Reflexivo 06 

Grupo Expressivo 05 

Grupo Qualidade de Vida 04 

Total de Grupos 19 

7. OFICINAS 

7.1. OFICINA DE ESPORTE E LAZER 
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Facilitadoras: Dayane Boyer e Patrícia Roberta 

Objetivo geral: Estimular a prática da atividade física e esportiva dos usuários, 

visando uma melhor qualidade de vida para os mesmos, bem como proporcionar 

momentos lúdicos e de lazer, buscando oferecer entretenimento.  

Data: 06/04/2020 

Facilitadora: Dayane Boyer 

Objetivo: Ofertar entretenimento para os usuários nesse momento de pandemia.  

Atividade realizada: Os usuários foram divididos em duplas e foi proposto cinco 

partidas de dominó até restar uma dupla vencedora, que foi premiada com a um 

caixa de chocolate.  

Ferramentas metodológicas: Dominó e caixa de chocolate. 

Avaliação: Foi trabalhada junto aos participantes a competitividade saudável. Eles 

gostaram da atividade e ficaram torcendo pelas duplas que ficavam na competição. 

No final aconteceu algo bastante positivo, pois a dupla que ganhou dividiu a caixa de 

chocolate com os demais.  

Número de participantes: 12  

Data: 10/04/2020  

Facilitadora: Patrícia Roberta 

Objetivo: Trabalhar com os usuários a respiração, o fôlego, o mergulho e o nado. 

Atividade realizada: Proposta como atividade uma “Caça ao tesouro”. Foi pedido 

que os usuários juntassem diversos objetos seguros e que afundassem na água da 

piscina. Dando sequência eles deveriam mergulhar para reunir os objetos, um de 
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cada vez e colocá-los dentro de um balde ou na borda da piscina. Ao final do tempo, 

aquele que conseguisse juntar mais objetos seria o vencedor.    

Ferramentas metodológicas: Garrafas pet e seixo. 

Avaliação: Deu pra perceber que os usuários fizeram sua própria avaliação em 

relação a atividade realizada. Eles trouxeram a importância da atividade física e o 

quanto foi ruim concluir a atividade, pois a maioria é fumante e por isso não 

conseguiram ser muito rapidos. Alguns se queixaram da atividade, porque não 

sabiam nadar.  

Numeros de partcipantes:  08 

Data: 12/04/2020  

Facilitadora: Patrícia Roberta 

Objetivo: Trabalhar a paciência e a concentração. 

Atividade realizada: Feita uma gincana. Foi pedido que participantes retirassem 

algumas garrafas pets que estavam amaradas com barbante. Em seguida deveriam 

tentar acertar uma bola dentro da garrafa. Dando sequência à gincana deveriam 

tentar, com uma colher na boca, tirar bolas de gude que estavam em um prato.  O 

vencedor seria o que fizesse essas tarefas em menor tempo.  

Ferramentas metodológicas: Garrafa pet, barbante, prato descartável, colher 

descartável e bola de gude.  

Avaliação: Os usuários participaram e trouxeram que a gincana os ajudou a reduzir 

a ansiedade que estavam sentindo por estarem confinados em virtude do COVID-19.  

Numeros de partcipantes: 17 
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Data: 18/04/2020 

Facilitadora: Patrícia Roberta 

Objetivo: Trabalhar  a respiração, o fôlego, o mergulho e o nado dos usuários.  

Atividade realizada: Campeonato dentro da piscina, praticando pólo aquático. 

Ferramentas metodológicas: Bola e barra. 

Avaliação: Diante de tudo que estava acontecendo, em relação ao coronavirus, os 

usuários solicitaram atividades na psicina para se divertirem. Foi positiva a 

experiência e todos se divertiram e competiram de forma saudável, se respeitando. 

Novamente alguns se queixaram porque não sabiam nadar.  

Números de participantes: 08 

7.2. OFICINA CULINÁRIA 

Facilitadora: Patrícia Barkokébas 

Objetivo geral: Desenvolver uma forma de geração de renda e capacitação 

profissional a partir dos conhecimentos adquiridos durante as oficinas de culinária. 

Justificativa: Em virtude do COVID-19 as oficinas de culinária encontram-se 

suspensas, como estratégia de cuidado e proteção para os usuários.  

7.3. CINE ATITUDE 

Facilitadoras: Dayane Boyer e Elizabeth Santos 

Objetivo geral: Desenvolver o interesse pelo cinema, filmes e documentários, 

inclusive os produzidos no Brasil. Este grupo pretende debater os conteúdos 
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cinematográficos e relacionar com o cotidiano dos usuários, bem como proporcionar 

um momento lúdico. 

Data: 04/04/2020 

Facilitadora: Dayane Boyer 

Objetivo: Oferecer entretenimento para os usuários.  

Atividade realizada: O filme exibido foi “Até o último homem”, de direção de Mel 

Gibson. Conta a história de Desmond T. Doss, um médico do exército americano 

que, durante a Segunda Guerra Mundial, se recusa a pegar em armas. Durante a 

batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva cerca  de 75 homens. Ao 

final roda de conversa com todos.  

Ferramentas metodológicas: TV, dvd, cd e roda de conversa. 

Avaliação: Nesse dia foi muito complicado realizar a oficina, pois os usuários 

passaram o dia todo assistindo filme. Sendo assim quando a facilitadora propôs 

realizar o cine atitude eles trouxeram que queriam escolher o filme, como não foi 

possível a maioria, como forma de boicote, ficou até receber a pipoca e então se 

retirou, restando somente dois até o final. Os dois que ficaram até o final trouxeram 

que às vezes os seres humanos são individualistas e só pensam em si mesmos.  

Número de participantes: 02  

Data: 18/04/2020 

Facilitadora: Dayane Boyer 

Objetivo: Exibir o filme Operação Fronteira.  
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Atividade realizada: O filme que foi exibido foi “Operação fronteira”, de direção de 

J.C Chandor. Traz em sua sinopse que um grupo de ex-agentes das forças 

especiais se reúne para planejar um golpe em uma zona pouco povoada em uma 

fronteira tripla da América do Sul. Ao final feita roda de conversa. 

Ferramentas metodológicas: TV, DVD, cd e roda de conversa.  

Avaliação: Antes da atividade foi pontuado que, em virtude da quarentena os 

usuários poderiam, junto com a equipe, escolher o filme, assim foi feito e foi muito 

positivo. Gostaram do enredo e parabenizaram a equipe por deixar que eles 

pudessem escolher o filme.  

Número de participantes: 14  

Data: 19/04/2020 

Facilitadora: Elizabeth Santos 

Objetivo: Realizar entretenimento junto aos usuários. 

Atividade realizada: Exibido o filme “A paixão de cristo” do diretor Mel Gibson.  Em 

sua sinopse traz a versão da crucificação baseada no Novo Testamento, onde Judas 

agiliza a queda de Jesus entregando-o aos oficiais do Império Romano escolhidos a 

dedo. Ao final roda de conversa. 

Ferramentas metodológicas: TV, netflix e roda de conversa.  

Avaliação: Os participantes ficaram surpresos com as cenas da crucificação de 

Jesus Cristo. Gostaram do filme e na roda de conversa puderam falar sobre seus 

sentimentos frente à pascoa e em especial por estarem longe da família.   

Número de participantes: 16 
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7.4.  OFICINA COMISSÃO DE LIMPEZA  

Facilitadoras: Ana Maria Azevedo e Ivaneide Moreno 

Objetivo geral: Incentivar o cuidado com o espaço de forma integrada a partir da 

divisão de atividades que possibilitem a manutenção da limpeza e organização do 

Serviço. 

Data: 01/04/2020 

Facilitadora: Ana Maria Azevedo 

Objetivo: Refletir sobre o cuidado com a limpeza do espaço e fazer a divisão das 

tarefas.  

Atividade realizada: Em grupo, divididos por quarto, foi abordado assunto de 

higiene do espaço, no qual deve-se manter limpeza, primando assim pela saúde e 

bem estar de todos.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, papel ofício e canetas.  

Avaliação: Foi positiva, não houve dificuldade no momento da divisão da limpeza 

por dormitório e na área externa da unidade.   

Número de participantes: 20 

Data: 08/04/2020 

Facilitadora: Ivaneide Moreno 

Objetivo: Mostrar aos usuários o quanto é possível manter o espaço sempre limpo. 

Atividade realizada: Roda de conversa para planejar a melhor forma de executar as 

tarefas diárias referentes à limpeza da unidade e dos dormitórios. 
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Ferramentas metodológicas: Canetas, computador, impressora, papel e roda de 

conversa. 

Avaliação: Todos se comprometeram em realizar suas tarefas diárias para manter o 

espaço sempre limpo.  

Número de participantes: 22  

 

Data: 15/04/2020 

Facilitadora: Ana Maria 

Objetivo: Alinhar os dias da limpeza nos quartos e espaço e refletir sobre os 

cuidados com a higiene.  

Atividade realizada: Em grupo, divididos por quarto, foi abordado o assunto da 

higiene dentro do serviço. Pedido que se empenhassem e que se unissem nessa 

tarefa, objetivando o bem-estar para todos.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, papel ofício e caneta.  

Avaliação: Foi uma oficina tranquila e participativa. Todos trouxeram a importância 

de organizar e cuidar da unidade.   

Participantes: 22 

Data: 22/04/2020 

Facilitadora: Ivaneide Moreno 

Objetivo: Proporcionar para todos ambiente limpo e livre de insetos. 
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Atividade realizada: Roda de conversa com os usuários para reflexão sobre a 

organização e limpeza da unidade.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, papel ofício, canetas, 

computador, impressora e fita durex. 

Avaliação: Todos se comprometeram em colaborar com a limpeza e a organização 

do serviço.  

Número de participantes: 19  

Data: 29/04/2020 

Facilitadora: Ana Maria Azevedo 

Objetivo: Conversar sobre a limpeza enquanto qualidade de vida.   

Atividade realizada: Foi feita uma roda de conversa com todos, tendo por finalidade 

enfatizar o quanto um ambiente limpo e organizado favorece o bem estar e interfere 

na qualidade de vida de todos.  

 Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Foi positiva a oficina e todos participaram com entusiasmo e se 

comprometendo a cuidar do espaço e mantê-lo limpo.   

Número de participantes: 24 

7.5. SAÚDE EM MOVIMENTO 

Facilitadora: Ivaneide Moreno   

Objetivo geral: Trazer uma boa qualidade de vida, através do conhecimento, com 

temáticas e debates, estimulando hábitos saudáveis. 
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Data: 14/04/2020 

Facilitadora: Ivaneide Moreno  

Objetivo: Fazer com que os usuários aprendam a interagir mais uns com os outros.  

Atividade realizada: Feita uma roda de conversa para explicar a todos como seria a 

atividade. Em seguida foi aplicada uma dinâmica de relacionamento. Dinâmica esta 

bastante divertida, tendo como finalidade mostrar como faz bem ter um bom 

relacionamento com todos que nos cercam. A facilitadora distribuiu bexigas entre os 

participantes. Dentro delas havia um papel com alguma palavra positiva como: 

harmonia, companheirismo e etc. Então foi pedido que cada participante enchesse a 

bexiga e que escrevesse, com piloto, uma palavra negativa. Cada um então foi 

convidado a ler a frase que escreveu por fora e então estourar o balão e ler a frase 

que tinha dentro.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, bexigas de festa e lápis piloto. 

Avaliação: Todos participaram e se divertiram muito com a dinâmica. Como 

esperado foi possível realizar uma maior integração e interação entre os 

participantes. Alguns chegaram a verbalizar como estavam se sentindo e outros 

aproveitaram o momento para pedir desculpas a algum colega com quem havia 

discutido.  

Número de participantes: 18  

Data: 28/04/2020 

Facilitadora: Ivaneide Moreno 

Objetivo: Mostrar para os usuários a necessidade de ajudar uns aos outros no 

tangente a organização do serviço.  
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Atividade realizada: Foi feita uma roda de conversa com todos, a fim de refletir 

sobe o quanto é importante auxiliar uns aos outros. Aplicada a dinâmica do pirulito, 

onde foi entregue a cada participante um pirulito. Em seguida foi pedido que cada 

um abrisse o pirulito usando apenas uma das mãos. Diante da dificuldade de todos 

foi pedido que os colegas auxiliassem. Assim puderam compreender o quanto 

receber e contar com ajuda é importante.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, dinâmica e pirulito. 

Avaliação: Eles gostaram bastante da dinâmica e trouxeram que conseguiram 

compreender o quanto era importante um ajudar o outro.  

Número de participantes: 17  

7.6. ARTESANATO  

Facilitadores: Clóves Miguel e Elizabeth Santos  

Objetivo geral: Ensinar para os usuários uma nova atividade, que lhes possibilite a 

oportunidade de uma geração de renda, bem como proporcionar momentos de 

reflexão, através de conversas informais pondo em prática a criatividade, por meio 

da arte educação. 

Data: 03/04/2020 

Facilitadora: Elizabeth Santos 

Objetivo: Confeccionar uma caixa em formato de coelho de pascoa. 

Atividade realizada: Caixa em formato de coelho. 

Ferramentas metodológicas: Caixa de leite, cartolina, tinta guache, feltro e cola. 
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Avaliação: Os participantes adoraram a ideia do artesanato, mas não conseguiram 

concluir, pois tiveram algumas dificuldades com o manejo dos materiais. Ficou para 

concluir em outra oficina.  

Número de participantes: 11 

Data: 09/04/2020 

Facilitadora: Elizabeth Santos 

Objetivo: Dar continuidade a confecção da caixa em formato de coelho de pascoa. 

Atividade realizada: Concluir a caixa em formato de coelho. 

Ferramentas metodológicas: Caixa de leite, cartolina, tinta guache, feltro e cola. 

Avaliação: Desta vez conseguiram concluir a confecção da caixa, mas não houve 

tempo hábil para finalizá-la. Por este motivo irão utilizar um outro dia de oficina 

apenas para concluir a ornamentação.   

Número de participantes: 11 

Data: 11/04/2020 

Facilitadora: Elizabeth Santos 

Objetivo: Ornamentar a caixa em formato de coelho de pascoa. 

Atividade realizada: Ornamentar a caixa em formato de coelho. 

Ferramentas metodológicas: Caixa de leite, cartolina, tinta guache, feltro e cola. 

Avaliação: Os usuários conseguiram concluir a atividade e ficaram satisfeitos com o 

resultado. Trouxeram que iriam presentear algumas pessoas queridas da equipe.  
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Número de participantes: 11 

Data: 17/04/2020 

Facilitador: Clóves Miguel 

Objetivo: Desenvolver habilidades artesãs com os usuários.   

Atividade realizada: Apresentação do instrumento a ser confeccionado, um tambor 

em miniatura. A ideia era poder transformá-lo em chaveiro.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, cabo de vassoura e tecido.  

Avaliação: Os usuários ficaram impressionados em conseguir confeccionar os 

tambores em miniatura. Alguns não conseguiram concluir sozinhos, apresentando 

dificuldade e por este motivo o facilitador os ajudou.  

Número de participantes: 14 

7.7. 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.   

Justificativa: Em virtude do COVID-19 as oficinas de pedagogia encontram-se 

suspensas, como estratégia de cuidado e proteção para os usuários.  

7.8 OFICINA CORPO E MENTE  

Facilitadora: Dayane Boyer 
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Objetivo geral: Estimular a prática de exercícios que trabalhem o corpo e a mente 

dos usuários.  

Data: 12/04/2020 

Facilitadora: Dayane Boyer 

Objetivo: Realizar um bingo como entretenimento para os usuários.  

Atividade realizada: Como no mês de abril se comemora a páscoa, a equipe 

pensou em fazer um bingo doce, ou seja, seria um bingo e a premiação seria com 

chocolates e doces. Cada usuário recebeu duas cartelas para jogar. Foi pactuado 

que somente poderia fazer bingo aquele que preenchesse toda a cartela.  

Ferramentas metodológicas: Caixa de chocolate, barra de chocolate, lanche e 

bingo.  

Avaliação: Todos os usuários que participaram interagiram e se divertiram bastante. 

Alguns foram bastante competitivos. Ao final, foi feita uma reflexão com todos de 

que o importante não é vencer, mas sim competir e se divertir. 

Número de participantes: 20  

7.9 OFICINA DE PERCUSSÃO 

Facilitador: Clóves Miguel  

Objetivo geral: Proporcionar aos usuários vivencia de cultura, música e ritmos, 

através da prática da percussão, fomentando a formação de grupos percussivos.  

Justificativa: Em virtude do COVID-19 as oficinas de percussão, que aconteciam na 

Praia de Candeias, encontram-se suspensas, como estratégia de cuidado e 

proteção para os usuários.  
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7.10 OFICINAS EXTRAS 

Objetivo geral: Realizar atividades de caráter extraordinário com os usuários. 

Facilitadores: Ana Maria Azevedo e José Lira 

Data: 11/04/2020 

Facilitadora: Ana Maria Azevedo  

Objetivo: Identificar e simbolizar a páscoa. 

Atividade realizada: Foram distribuídos os materiais e ensinado a todos os 

participantes como criar uma lembrancinha, objetivando presentear pessoas de 

referência. O tema foi a páscoa e por isso os usuários aprenderam a confeccionar 

um pequeno coelho, recheando-o com bombons e chocolates.   

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, filtro de café, fitas de cetim, lápis 

de cor, hidrocor, chocolate e bombons.    

Avaliação: Foi produtiva e positiva. Os participantes demonstraram interesse em 

produzir sua própria lembrancinha. Muitos trouxeram que queriam presentear os 

filhos.  

Número de participantes: 18 

Data: 23/04/2020 

Facilitador: José lira  

Objetivo: Obter boa memória ter conhecimento e aproximação dos seus colegas.   

Atividade realizada: Pedido que todos formassem um círculo no qual o facilitador 

utilizaria três bolinhas. Ao começar com a primeira bola o participante deveria passar 
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a bola chamando o nome de um colega e assim sucessivamente até passar as três 

bolas. Nesta dinâmica o objetivo primordial era a atenção.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa e bolas.   

Avaliação: Foi muito positiva a dinâmica e todos interagiram com atenção.  

Número de participantes: 16  

Data: 25/04/2020  

Facilitador: José lira 

Objetivo: Levantar a autoestima dos usuários.   

Atividade realizada: Foi apresentado um pequeno vídeo, retirado do youtube, sobre 

um adolescente que contava sua história de vida e o quanto havia trabalhado e 

adquirido autoestima.  

Ferramentas metodológicas: TV, youtube e roda de conversa.   

Avaliação: Nem todos os participantes ficaram até o final do vídeo. Porém aqueles 

que permaneceram até o final verbalizaram que a história era muito produtiva. 

Número de participantes: 05 

Data: 29/04/2020 

Facilitador: José lira 

Objetivo: Identificar e perceber as qualidades de seus companheiros. 
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Atividade realizada: Dinâmica “Esse presente não é seu”. Cada participante 

ganhou do facilitador um bombom sonho de valsa, mas deveria doá-lo para algum 

colega enfatizando uma qualidade do mesmo. 

Fer Avaliação: Excelente, muito produtiva com boa participação de todos. 

Número de participantes: 18 

Oficinas Realizadas Quantitativo - Mensal  Quantitativo – Horas 

Esporte e Lazer 04 05 horas 

Culinária 00 00 horas 

Cine Atitude 03 06 horas 

Comissão de Limpeza 05 05 horas 

Saúde em Movimento 02 02 horas 

Artesanato 04 06 horas 

Pedagógica 00 00 horas 

Corpo e Mente 01 02 horas 

Percussão 00 00 horas 

Extra 04 07 horas 

Total de oficinas 22 33 horas 

 

8. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

8.1. FAMÍLIA 

Neste mês de abril a equipe realizou contato com os familiares, objetivando 

solicitar que permanecessem em suas residências, evitando assim sair e se expor 

ao COVID 19.  

Para aqueles familiares que precisaram vir ao equipamento à equipe agendou 

os dias de visitas e informou sobre o protocolo de cuidado (lavar as mãos ao entrar 
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no serviço, verificar temperatura, trocar de blusa, utilizar máscara e por fim, manter 

distanciamento do usuário).  

Não houve visita domiciliar no período, por questão de cuidado e proteção 

aos usuários, familiares e também equipe. Assim que a situação da pandemia 

cessar as visitas serão agendadas.  

8.2. SAÚDE 

Neste mês de abril, a Técnica de Qualidade de Vida realizou atendimentos e 

verificou sinais vitais dos usuários e foram realizados atendimentos para suprir as 

demandas trazidas. Feitos diagnósticos de enfermagem e encaminhamentos 

específicos para cada usuário. Foram realizadas escutas e atendimentos de 

qualidade de vida.  

Foram administradas, diariamente, medicações prescritas com receitas 

médicas aos usuários do serviço e também administradas medicações paliativas 

para alguns usuários que chegaram ao serviço apresentando cefaleia, odontalgia, 

pirose e outros.  

A Técnica de Qualidade de Vida aferiu o peso dos usuários e calculou os 

respectivos IMC.  

Ressalta-se que como a pandemia permaneceu em evolução no Estado a 

TQV continuou atenta a qualquer sintoma de gripe nos usuários e semanalmente, 

realizou atendimentos, objetivando acompanhar o estado de saúde dos mesmos. Foi 

feito um instrumental para controle diário dos sinais e sintomas dos usuários, a fim 

de identificar algum sintoma característico do COVID-19.   

Destaca-se ainda que houve campanha de vacinação, onde os usuários 

puderam ser vacinados contra: Gripe H1N1, Tétano e Hepatite B.  
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Em relação aos encaminhamentos para as UBS – Unidades Básicas de 

Saúde, dois usuários foram para a UBS Galba Matos por questão de hipertensão 

arterial.  

No tangente aos encaminhamentos para Policlínicas, dois usuários foram 

encaminhados para consulta com pneumologista na Policlínica José Carneiro Lins. E 

um usuário conseguiu realizar exame de USG do abdômen total na Ultramed.  

Já no que se refere aos encaminhamentos para os Hospitais Gerais, dois 

usuários foram encaminhados para atendimento no Hospital Agamenon Magalhães, 

sendo um usuário com a especialidade otorrinolaringologista e uma usuária no 

Serviço de Apoio à Mulher Vítima de Violência (Wilma Lessa). E uma usuária foi 

encaminhada para o HJP porque estava com um abcesso no pescoço bastante 

inflamado.  

No que se refere aos encaminhamentos para o CAPS AD - Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e outras Drogas, em virtude da pandemia os atendimentos com 

a psiquiatra foram realizados por vídeo chamada. No total quatorze usuários 

realizaram esse atendimento com a profissional, utilizando telefones de membros da 

equipe que monitorava as chamadas.  

Em relação aos encaminhamentos para UPA´S – Unidades de Pronto 

Atendimento, não houve encaminhado no período, pois as UPA´S estão recebendo 

o público com suspeita e confirmação do COVID-19.  

E por fim, não foi possível que os usuários retirassem cartão do SUS, porque 

o setor encontra-se fechado em virtude da pandemia.  

8.3. INSERÇÃO SÓCIOPRODUTIVA 

 Nesse período em virtude da pandemia do coronavirus, os usuários não 

tiveram saídas para atividade laboral, buscando assim seguir o isolamento social.  
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Também não foram feitos encaminhamentos para a Agência de Trabalho, 

justamente pela necessidade de cumprir quarentena.  

Importante destacar que essa impossibilidade de trabalhar, mesmo que no 

mercado informal, deixou os usuários angustiados e em algumas situações 

intolerantes. Porém, conseguiram compreender que se tratava de uma 

recomendação nacional, pensando justamente em manter o bem estar de todos.  

8.4. ESPORTE, CULTURA E LAZER 

Neste mês em decorrência da pandemia todas as atividades externas 

precisaram ser suspensas, por medida de cuidado e proteção.   

Ressalta-se que a Oficina de Culinária, que havia sido suspensa no mês 

anterior, permaneceu em suspensão e somente deverá retornar após o período de 

quarentena e isolamento social.  

8.5. EDUCAÇÃO 

 Neste mês, a Oficina de Pedagogia, ministrada pela Pedagoga Luciene 

Tabosa, nas segundas-feiras à noite, permaneceu suspensa. Essa medida será 

mantida até o término da pandemia.     

Nenhum usuário realizou inscrição na educação formal ou em curso 

profissionalizante, pois todas as atividades referentes à educação estão suspensas 

por solicitação do Governo do Estado até dia 30/05/2020.   

8.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Em relação à documentação civil dois usuários retiraram Certidão de 

Nascimento. Um deu entrada no Cartório de Registro Civil do Poço da Panela, 

através de ofício e o referido cartório enviou o documento pelos correios. Já o outro 

usuário deu entrada, por ofício, no Cartório de Registro Civil Santo Antonio, situado 
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na Avenida Dantas Barreto e a equipe precisou se dirigir até o cartório para pegar o 

documento.  

  No tangente às questões sócio assistenciais, foi feito contato com o CRAS 

para retirar dúvidas sobre o cadastramento dos usuários para receber o Auxílio 

Emergencial disponibilizado pelo Governo Federal. 

No tangente às questões relacionadas ao eixo justiça, no período, em virtude 

do COVID-19, o judiciário suspendeu todas as atividades e por isso aqueles 

usuários que precisavam se dirigir para algum Fórum, Juizado ou Vara não 

puderam, no período. A previsão do judiciário é retomar suas atividades em junho.  

Em outras demandas do SUAS tivemos doze usuários que conseguiram se 

inscrever no site para receber o Auxílio Emergencial. Salienta-se ainda que seis 

usuários também foram contemplados com o Auxílio Emergencial pelo fato de serem 

beneficiários do Programa Bolsa Família.  

Houve uma usuária que foi inscrita no Auxílio Emergencial, mas necessitava 

ter documentação civil. Ela tentará se dirigir até a Delegacia de Campo Grande para 

realizar tentativa de busca de numeração de RG através de histórico de B.O.  

E um usuário se dirigiu até sua Agência Bancária Bradesco, em Olinda e 

conseguiu pegar seu cartão e então pode sacar o valor que recebe de Auxílio 

Saúde. Optou por entregar o valor ao genitor para este pagar dívida de drogas e 

pensão alimentícia. 

8.7. AVANÇOS E DESAFIOS 

Como avanço destacamos a doação de cigarros de nicotina que o 

equipamento recebeu, visto que ajudou na abstinência e ansiedade dos usuários. 

Infelizmente quando a quantidade recebida da doação acabou não foi possível 

continuar ofertando cigarro para os usuários. Porém alguns puderam suprir essa 

demanda usando o valor que receberam do Auxílio Emergencial e inclusive alguns 
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decidiram doar carteiras de cigarros para os colegas que estavam sem fonte de 

renda.  

No que se refere aos avanços nas questões de saúde, destacamos a 

campanha de vacinação que aconteceu dentro do CAI Jaboatão. E a aproximação 

com o CAPS AD Recanto dos Guararapes que tem realizado consultas com a 

psiquiatra por vídeo chamada, atendendo assim as demandas dos usuários.  

Já em relação aos desafios se destaca o contexto atual para todos aqueles 

que trabalham no SUS e no SUAS, considerando a necessidade de fornecer cuidado 

e evitar exposição de usuários e profissionais ao contágio do COVID-19. 

Destaca-se ainda que, como o contexto de pandemia acarretou isolamento e 

a suspensão de saídas dos usuários, eles têm sofrido não somente com a 

conjuntura, mas também com os sintomas de abstinência que aparecem ainda mais 

em contexto de isolamento social e total abstinência de uso – exceto nicotina.  

Salienta-se também como dificuldade as orientações em suspender os grupos 

e oficinas, neste momento, em virtude da importância de manter o distanciamento 

social e evitar aglomerações, seguindo assim a resolução dos conselhos de classe 

CRP e CRESS.  Todavia a equipe buscou realizar atividades lúdicas para entreter os 

usuários nesse período, sempre utilizando espaços aberto e respeitando o 

distanciamento entre os participantes.  

Outra dificuldade foi não poder realizar visita domiciliar no período também 

por orientação dos conselhos de classe (CRP e CRESS).   

Também se aponta como dificuldade a suspensão das Oficinas de Culinária e 

Pedagogia, que eram atividades bem quistas pelos usuários. E a impossibilidade de 

realizar atividades externas, devido à necessidade de cumprir quarentena.  
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Além disto, salienta-se que o planejamento dos usuários permaneceu 

estagnado durante todo o mês, pois devido à pandemia eles não puderam usufruir 

de saídas para atingir seus objetivos seguindo os eixos: educação, sócio 

produtividade, padrão de uso de substâncias, família e etc. Foram mantidas apenas 

saídas, para questões de saúde, que não tinham como ser remarcadas ou adiadas.  

Já no que se refere às dificuldades, no eixo saúde, a UBS Galba Matos está 

marcando atendimento somente de emergência e para aqueles que apresentam 

quadro de infecção respiratória. No período, profissionais desta unidade também 

estavam ausentes, porque estavam na campanha de vacinação da gripe. A farmácia 

da unidade continua aberta, mas somente no horário da manhã. 

A Coordenadora Cassia, da UBS Praia Sol, pontuou que no momento não 

estavam agendando médicos, porque eles estavam acolhendo as demandas de 

usuários que estavam apresentando sintomas de coronavirus.  

Importante frisar que as unidades básicas de saúde só estavam atendendo, 

segundo relato das equipes, casos urgentes, porque a orientação era evitar 

aglomeração. 

A Policlínica José Carneiro Lins encontra-se com falta de medicações. 

Relataram que tem recebido poucos medicamentos e que, assim que estes chegam 

acabam logo, principalmente psicotrópicos e antibióticos.  

9. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

  

Neste mês de abril, no dia 09 recebemos a visita da nutricionista Arícia 

Medeiros, que acompanhou a rotina das auxiliares de cozinha da unidade.  

No dia 13, recebemos um profissional da Compesa que veio verificar o 

funcionamento do hidrômetro, visto que a conta de água estava com valor alto. 

Observou-se funcionamento normal do aparelho.  
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Os usuários e equipe foram contemplados com a campanha de vacinação no 

serviço, no dia 28, pela manhã. Foram ofertadas vacinas de gripe H1N1, Hepatite B 

e Tétano. Foi uma ação em parceria com a Secretaria de Saúde de Jaboatão.  

No dia 29 recebemos, da Coordenação de Gestão, Priscila Linhares, a NOTA 

TÉCNICA PUBLICA CSIPS/GGTES/ANVISA Nº 01/2020 que traz orientações para 

prevenção e controle de infecções pelo novo coronavirus em instituições de 

acolhimento. Em virtude desta nota foi feita uma CI para a executora, com a 

finalidade de aquisição de objetos, EPI´s e matérias de higiene para iniciarmos o 

seguimento da nota.  

No tangente às questões relacionadas à reforma, dia 11 o responsável pela 

manutenção, Sr. Waldênio realizou a troca da bomba de água.  

Foi realizada dedetização no serviço no dia 07. Já no dia 08, o Sr. Waldênio 

realizou a limpeza da caixa de água e realizou a limpeza dos ventiladores da 

unidade.  

No dia 24, o Sr. Waldênio trocou a fechadura do banheiro do dormitório 

feminino, permitindo que as usuárias fechassem a porta e usufruíssem de maior 

privacidade.    

Já no dia 27 ele consertou o chicote da pia da lavanderia, facilitando assim 

que os usuários pudessem lavar suas roupas.  

No que se refere à parceria com o IEDES, o serviço recebeu, dia 01, 46 

máscaras de TNT. Tais objetos foram separados para o uso de visitantes e para uso 

de usuários que necessitassem de alguma saída ou que apresentassem sintomas e 

sinais de gripe.    
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No dia 02, o dispositivo recebeu, da executora, jogos (bingo e raquete de ping 

pong) e luvas.  Já no dia 06 recebemos 23 máscaras de tecido para serem 

distribuídas para os funcionários utilizarem no dia a dia.  

Destaca-se que, no dia 06 e no dia 09 foi feita nova doação de cigarros para 

os usuários, entregando respectivamente 45 e 69 carteiras, nesta unidade. 

Importante explicar que essas doações têm auxiliado os usuários a suportarem o 

período de quarentena e controlar a ansiedade.    

Nesta mesma data recebemos um profissional que veio fazer orçamento da 

geladeira que estava funcionando de forma inadequada. Ele retornou dia 09 e fez o 

serviço. Todavia alertou a equipe de que esse equipamento necessita ser trocado, 

pois brevemente falhará de novo.   

Dia 13, o transporte do serviço foi para a revisão, pela manhã. Já, no dia 23, a 

administrativa foi até o IEDES levar alguns documentos e trouxe para o serviço 

álcool gel.  

O serviço recebeu no dia 30 papel ofício e material para os usuários 

confeccionarem artesanatos e assim se entreter.  

No que se refere à equipe, é importante salientar que nesse período vários 

colaboradores adoeceram, dificultando assim a rotina e funcionamento do serviço. 

Em algumas categorias foi possível conseguir substituto, em outras não. Tivemos o 

Vigia Diurno Eduardo Gonçalves que permaneceu dois dias de atestado médico. Por 

este motivo foi pago extra para o Vigia Diurno Allan Santos, nos dias 01 e 03.  

O Educador Social Diurno, Clóves Miguel, que estava de atestado médico 

desde o mês de março, retomou suas atividades, no dia 09. Sendo assim nos dias 

01, 03, 05 e 07 contamos com a profissional Jacquecilene Maria Monteiro, paga por 

RPA. A referida foi novamente acionada para retirar plantões, a fim de cobrir o 
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atestado de 10 dias da Educadora Social Diurna Patrícia Roberta, que adoeceu no 

dia 20. Jacquecilene Maria retirou plantões nos dias 22, 24, 26 e 28.  

No dia 21 a Educadora Social Noturna Elizabeth Santos adoeceu e recebeu 

atestado médico de 14 dias, sendo assim foi contratado por RPA o profissional José 

Lira Lima, que retirou plantões nos dias 23, 25, 27 e 29 de Abril e nos dias 01 e 03 

de Maio. Já a Auxiliar de Serviços Gerais Tailan Luna, que também estava de 

atestado desde março, retomou suas atividades no dia 13.  

O Motorista Clebson Nascimento também adoece, no dia 16, e precisou se 

ausentar por cinco dias. E a Cuidadora Ivaneide Moreno que adoeceu no dia 24 e 

precisou se ausentar do dispositivo por três dias. Por este motivo contamos com 

Jacquecilene Maria que trabalhou no dia 26, à noite. 

No dia 27, o Motorista José Alves Barbosa adoeceu e recebeu atestado 

médico de 14 dias, necessitando se ausentar até o dia 10/05/2020. Por este motivo 

foi contratado o colaborador Cristiano de Amorim Farias para cobrir a ausência do 

referido profissional. E no dia 27 quem realizou hora extraordinária foi o Motorista do 

ANR Hallison de Souza Barbosa.  

Nesta mesma data a Auxiliar de Cozinha, Hanna Lúcia recebeu atestado 

médico de dois dias, se ausentando do serviço. A referida adoeceu novamente 

precisando se ausentar por mais 10 dias, a partir de 29.  

Já, no dia 29, o Vigia Diurno Eduardo Gonçalves recebeu atestado médico e 

precisou se ausentar por 14 dias de sua atividade laboral. Sendo assim, na referida 

data foi pago hora extra para o Vigia Diurno Allan Santos. E para cobrir a ausência 

do profissional foi contratado, por RPA o profissional Edmilton Gomes Barbosa. 

Por fim, pensando no bem estar de todos da equipe, a TQV conseguiu que os 

funcionários fossem atendidos na UBS Galba Matos para tomar vacina de gripe 

H1N1, visto que nem todos puderam comparecer ao Centro de Acolhimento 

Intensivo no dia da campanha de vacinação.  
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Em relação à parceria com a FBV e/ou FPS não houve atividade no período 

em virtude da pandemia do COVID-19.  

No que diz respeito às dificuldades, os motoristas permaneceram se dirigindo 

para a Padaria Pan Matheus, nas segundas-feiras, quartas-férias e sábados 

objetivando pegar pão francês, pão doce e ovos para o equipamento.   

Acreditamos que a maior dificuldade nesse período tenha sido o adoecimento 

de alguns profissionais, por motivos diversos, causando transtorno no 

funcionamento do equipamento. Visto que foi necessário contratar outros 

profissionais em caráter de emergência e que, em alguns dias, o serviço ficou 

descoberto sem a referida categoria. 

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

NÚCLEO E CAPACITAÇÕES) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

16/04/2020 
Reunião de 
Núcleo 

Vídeocoferência 
Alana Lima, 
Priscila Linhares 
e Ra´za Simas 

- Situação das 

unidades 

- Doação de 

cigarros 

- Auxílio 

emegencial 

- Solicitação de 

desligamento 

- Material de 

artesanato 

- Seleção de 

cuidador 

- Repassada o 

panorama de cada 

unidade 

- Possivelmente as 

doações de cigarros 

sejam cessadas com o 

recebimento do 

benefício emergencial 

- Trabalhar com os 

usuários o 

planejamento 

financeiro do auxílio 

emergencial 

- Fazer declaração do 

serviço para munir os 

usuários de 

documentação para 

recebimento do auxílio 

emergencial  

- Usuários que saírem 

não poderão acessar o 

pernoite dos apoios 

- Solicitar ao IEDES 
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material para 

distribuição com os 

usuários 

- O processo seletivo 

está em andamento. 

 

OBS: Não houve reunião de colegiado por conta da pandemia do COVID19. 

 

B. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS MEMBROS 

DA EQUIPE) 

  

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

08/04/
2020 

Reunião com 
Coordenação 
de Núcleo 

Intensivo 
Jaboatão 

Priscila Linhares, 
Alan Lima e 
Denise Faro 

- Vagas 

- Seleção cuidadora 

- Auxílio Emergencial 

- Vacinação gripe 

- Atividades de destaque 

- Álcool gel 

- Máscaras de tecido 

- Os Apoios estão com 
muitos diaristas e por 
isso os Intensivos 
precisarão acolher 
novos os usuários, que 
estiverem há mais de 15 
dias no pernoite e sem 
sinais de gripe 
- Recebemos 4 
currículos para 
Cuidadora e será 
marcada em breve a 
seleção com Edna 
- Que cada serviço faça 
o levantamento dos 
usuários que irão 
receber o auxílio para se 
pensar na logística de 
levar os usuários 
- A TQV conseguiu que 
a UBS Galba Matos 
liberou vacina para os 
profissionais, basta 
apenas que se dirijam 
até a UBS com 
documento e crachá 
- Priscila pede que 
sinalizemos qualquer 
atividade que mereça 
destaque  
- Tentar ver com a 
executora uma 
quantidade maior de 
álcool gel para o serviço 
- Iremos tentar procurar 
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locais que faça máscara 
de tecido e que forneça 
nota fiscal para o IEDES 
poder realizar a compra 

08/04/
2020 

Reunião com 
TQV  

Intensivo 
Jaboatão  

Supervisão, 
Técnica Social em 
Qualidade de 
Vida  

- Solicitar que verifique 

semanalmente os sinais e 

sintomas dos usuários, a 

fim de se certificar se 

estão com quadro de 

gripe e/ou virose  

- Discussão de caso de 

H.C (gestante)  

- Caso a usuária entre 
em trabalho de parto a 
orientação é levá-la para 
o HJP  

13/04/
2020 

Reunião 
Supervisão 
com Plantão 
Noturno 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisão, 
Cuidadora e 
Educadora Social 

- Processo de trabalho 

- Relação com os 

usuários 

- Oficinas 

- Feita reflexa com as 
profissionais sobre 
algumas dificuldades 
delas junto aos 
usuários. As 
profissionais 
apresentaram crítica e 
trouxeram que irão rever 
algumas atitudes 
- Pontuaram que a 
dificuldade com o grupo 
foi especificamente em 
uma oficina e que no 
plantão seguinte o 
tratamento dos usuários 
mudou, sendo mais 
receptivos 
- As oficinas 
permanecem 
acontecendo de forma 
tranqüila e com teor 
mais lúdico e de 
entretenimento. Os 
usuários têm participado 

17/04/
2020 

Reunião com 
Técnicas   

Intensivo 
Jaboatão  

Supervisão, 
Técnica Social em 
Serviço Social e 
Técnica Social do 
Aluguel Social 

- Discussão de caso de 

J.C.P 

- Discussão de caso de 

A.R 

- Discussão de caso de 

M.M 

- Discussão de caso de 

D.F 

 

22/04/
2020 

Reunião com 
Técnica  

Intensivo 
Jaboatão  

Supervisão, 
Técnica Social em 
Psicologia  

- Discussão de caso de 

D.B 

- Discussão de caso de 

F.R 

- Relação com os 

- Refletido com a 
mesma sobre sua 
dificuldade, frente 
alguns usuários, devido 
sua maneira mais 
contundente de falar 
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usuários 

- Processo de trabalho da 

profissional 

- Auxílio Emergencial  

com eles  A técnica 
apresentou crítica e 
pontuou que ficará mais 
atenta a seu 
comportamento 
- Conversado com a 
colaboradora sobre a 
necessidade de buscar 
ter mais autonomia e 
resolução dentro do 
serviço, ao invés de 
delegar suas atividades 
para os colegas, pois 
estes acabam se 
sentindo 
sobrecarregados  
- Conversar com os 
usuários que 
acompanha sobre a 
importância de fazer 
planejamento financeiro 
em virtude do Auxílio 
Emergencial que irão 
receber  

23/04/
2020 

Reunião com 
Técnica  

Intensivo 
Jaboatão  

Supervisão, 
Técnica Social em 
Psicologia  

- Discussão de caso de 

D.A para solicitar Certidão 

de Nascimento 

- Discussão de caso de 

G.S que precisa verificar, 

junto a equipe do CAA 

Cabo, se estão com a 

Certidão de Nascimento 

dele 

- Discussão de caso de 

M.S.M que precisa 

resolver questões 

bancárias na Agência 

Bradesco em Olinda 

- Auxílio Emergencial  

 

- Conversar com os 
usuários, que 
acompanha, e tentar 
frisar o quanto é 
importante se 
planejarem 
financeiramente para 
poder utilizar, da melhor 
forma, o Auxílio 
Emergencial que irão 
receber 

29/04/
2020 

Reunião com 
Coordenação 
de Gestão 

Intensivo 
Jaboatão 

Priscila Linhares e 
Denise Faro 

- Informe sobre a Nota 

Técnica da Anvisa e 

orientações 

- Discussão sobre 

processo de trabalho da 

Técnica Social em 

Psicologia Martinéllya 

Martins 

- Discussão sobre 

- Repassadas as 
orientações que 
deveriam ser 
implementadas no 
serviço e que foram 
citadas na assembleia 
com os usuários 
- Sobre os RG a 
Secretaria continua 
buscando realizar 
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processo de trabalho da 

Auxiliar de Serviços 

Gerais Tailan Luna 

- RG 

parceria e o serviço 
deve aguardar essa 
articulação  

  

 

C. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 
 
 
 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTO 

-- -- -- -- -- -- 

  

OBS: Não houve reunião com a executora conta da pandemia do COVID19. 

 

11. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO - DETALHAMENTO 

QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 

 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES 
INTERNAS 

00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 03 

REUNIÃO INTERSETORIAL 00 

ESTUDO DE CASO* 10 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
EXTERNOS** 

00 

REUNIÃO EXECUTORA 00 

                        *Houve um número baixo de discussões de casos em virtude de não terem  
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sido realizadas Reuniões Técnicas e nem de Supervisão, no período, em  

virtude do COVID-19. 

           **Não houve atividade externa em virtude da pandemia, onde  

os usuários permaneceram em quarentena. 

 
  

AÇÕES META MINIMA METAS EXECUTADAS 

COLEGIADO 02 00 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE* 04 00 

* Em Virtude do COVID-19 não foi possível realizar Reuniões Técnicas, a fim de evitar aglomeração, 

assim como, reuniões de colegiado.  

 

 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020 

 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

SEXO 
POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

TOTAL 
12 A17 

18 A 
23 

24 A 
29 

30 A 
40 

41 A 
59 

60 EM 
DIANTE 

N.I. 

M 0 03 02 13 06 0 0 24 

F 0 01 02 03 0 0 0 06 

TOTAL 0 04 04 16 06 0 0 30 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 
00 02 02 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 
01 00 01 

AÇÕES META MÍNIMA META EXECUTADA 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 20 

adolescente 
30 



 
           
 
 
 
 

Secretaria de Políticas de Prevenção a Violência e as Drogas – SPPVD 
          Secretaria Executiva de Políticas Sobre Drogas - SEPOD 

  Rua Dr. Carlos Chagas, nº 136 - Santo Amaro, Recife - PE 
CEP: 50.100-080 

                            
NÚCLEO JABOATÃO 

 

129 
 

 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL / IDENTIDADE GÊNERO 

 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 

Heterossexual 

26 

Homossexual 

04 

Bissexual 

00 

Não informado 

00 30 

IDENTIDADE DE GÊNERO TOTAL 

Homem Trans 
00 

Mulher Trans 
00 

Homem Cis 
24 

Mulher Cis 
06 

Não Informado 
00 

Outros 
00 

TOTAL 
30 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 

 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

BRANCA 
05 

PRETA 
09 

PARDA 
16 

AMARELA 
00 

INDÍGENA 
00 

 
30 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 20 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 06 

½ SALÁRIO MÍNIMO 03 

1 SALÁRIO MÍNIMO 00 

2 SALÁRIOS MÍNIMO* 01 
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3 SALÁRIOS MÍNIMO 00 

ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMO 00 

NÃO INFORMADO 
00 

TOTAL 30 

 
 

TABELA VI – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 30 

ÁLCOOL 00 

MACONHA 00 

COCAÍNA 00 

OUTROS 00 

TOTAL GERAL 30 

 

TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 19 

NÃO 11 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 30 

 

 

 

 

 

 

     

                                                              

TABELA VIII - TIPOS 

DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 27 

NÃO 03 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 30 
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MOTIVOS QUANTIDADE 

AFASTAMENTO POR 
AGRESSÃO FÍSICA 

00 

DESLIGAMENTO POR 
SOLICITAÇÃO* 

06 

DESLIGAMENTO POR 
ABANDONO 

00 

RELAÇÃO SEXUAL 00 

USO DE DROGAS 00 

CONCLUSÃO DO PIA 00 

AVALIAÇÃO TÉCNICA 00 

OUTROS 00 

TRANSFERÊNCIA** 01 

TOTAL 07 

                               *Justifica-se esse quantitativo, porque os usuários não suportaram  
      permanecer em quarentena e isolamento social e se desligaram 

                               **Um usuário foi transferido para o Centro de Acolhimento Intensivo  
      Cabo em 18/04/2020. 
 
 
 

 
 

TABELA IX - ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 
        
    

 

GRUPOS OPERATIVOS 
META 

MÍNIMA – 04 

GRUPO PSICÓLOGO 06 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 06 
GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 04 
TOTAL 16 
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OBS: a equipe técnica tem intensificado os atendimentos individuais diante da 

demanda de quadro de ansiedade em virtude da pandemia.  

 

 

 

 

 

 

OBS: Não foi possível bater meta de oficinas, pois as oficineiras externas tiveram suas 

atividades canceladas. 

Não foi possível bater a meta de atendimento a família devido a recomendação de 

isolamento social e restrição de entrada das famílias nesse período de pandemia.   

                              

                               

AÇÕES TOTAL 

VISITA DOMICILIAR* 00 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO 
DE NOVOS USUÁRIOS 

11 

SAÍDA TERAPÊUTICA** 00 

ASSEMBLÉIA 01 

OUTROS/QUAL 00 

TOTAL  12 

*Não foi possível realizar visitas em virtude da pandemia, seguindo  

  orientações dos conselhos de classe CRP e CRESS 

**No período os usuários não usufruíram de saídas em virtude  

  da pandemia 

 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 
META 

MÍNIMA – 50 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 135 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 121 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 149 

TOTAL 405 

AÇÕES Meta Mínima 
Metas 

Executadas 

OFICINAS 50 33 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 25 16 

GRUPO FAMÍLIA 02 02 
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REDE SUAS QUANTIDADE 

CRAS 00 

CREAS 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
(TRANSFERÊNCIA) * 

01 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

OUTROS ** 13 

TOTAL 14 

  *Um usuário foi transferido para o Centro de Acolhimento Intensivo  
Cabo em 18/04/2020 
**Doze usuários se inscreveram no Auxílio Emergencial ofertado  
 Pelo Governo Federal e um usuário se dirigiu para sua Agência Bancária  
 Bradesco para receber o cartão de sua conta e sacar o Auxílio Saúde  
  

REDE SUS QUANTIDADE 

NASF 00 

PSF/UBS 02 

CTA 00 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 14 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 00 

POLICLÍNICA 03 

HOSPITAL GERAL 03 

UPA 00 

OUTROS 00 

TOTAL 22 

   

 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANTIDADE 

DELEGACIA 00 
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DHPP 00 

JUDICIÁRIO 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 
GOVERNO PRESENTE 00 
RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 02 
INSS 00 
AGÊNCIA DO TRABALHO 00 
COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 
ONG 00 
OUTROS 00 
TOTAL: 02 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS 

INCLUSÕES 

EDUCAÇÃO FORMAL* 00 

CURSO PROFISSIONALIZANTE* 00 

TRABALHO FORMAL** 00 

TRABALHO INFORMAL** 00 

OUTROS 00 

TOTAL: 00 

  *Não houve inserção, porque a rede de ensino e cursos estão  

  suspensos por orientação do Governo do Estado em virtude da pandemia.  

  **Não houve inserção, porque os usuários estão cumprindo quarentena e  

  isolamento social. 

 
 
 
 

11. Aluguel Social - Núcleo Jaboatão dos Guararapes – Abril 2020 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL 

No mês de abril, as ações desta modalidade seguiram associadas ao viés da 

assistência social, tendo em vista o processo de autonomia dos usuários. O 

comprometimento junto ao PIA continua sendo uma das condicionalidades do 

processo de inserção dos usuários.  

No mês corrente não houve participação da equipe do Aluguel Social em 

reuniões técnicas ou reuniões de turno com a Supervisão diante da suspensão das 

mesmas decorrentes da pandemia do COVID-19, por precaução, para evitar 
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aglomeração em espaço fechado. Houve apenas discussão de caso com a 

supervisão sobre os dois usuários inseridos na modalidade.  

Diante do caos instalado e as orientações da OMS e do Governo, o 

distanciamento social permaneceu, por este motivo, as visitas domiciliares 

continuaram acontecendo apenas uma vez na semana para atendimento técnico, 

contudo nosso contato permaneceu durante a semana através de ligação telefônica, 

principalmente porque os usuários Daniel Florêncio e Márcio Muniz inseridos na 

modalidade continuam com aparelho celular.  

Ressalta-se que Márcio ficou sem celular, por um curto período, visto que o 

aparelho apresentou problemas desde a compra. Todavia ele conseguiu outro 

aparelho no final do mês. Lembrando que durante o período sem celular, Márcio 

continuou mantendo contato com regularidade com a equipe, através de um orelhão 

que fica próximo de sua residência. 

 Ressalta-se que os atendimentos de pré inserção da usuária Elisabete 

Barbosa Santana, acompanhada pelo CAI - Centro de Acolhimento Intensivo 

Mulher, também foram suspensos e até o fechamento deste relatório, a equipe do 

CAI Mulher não trouxe novas informações sobre o caso da usuária em tela.  As 

saídas para prospecção de imóvel também ficaram suspensas em virtude da 

pandemia.  

Em relação ao acompanhamento do usuário Daniel Florêncio, existe a 

necessidade de troca urgente de imóvel diante das recorrentes infiltrações em sua 

residência quando chove, ainda mais porque neste período tem chovido com 

frequência. Tentamos conversar com o proprietário sobre tal problema, contudo o 

mesmo encontra-se em um sítio com a família e a informação é que retornará no 

final do mês, ficando difícil a comunicação através de celular por causa da área.  
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No dia 30 conseguimos conversar pessoalmente com o proprietário Aurino 

Costa sobre os vazamentos e infiltrações no imóvel e o mesmo prontificou-se em 

resolver tais questões.  

Pelos motivos já descritos acima, realizamos pesquisa de imóveis no último 

dia 24. Visitamos três imóveis no bairro de Barra de Jangada. Porém, o mesmo só 

realiza locação dos imóveis com o prazo de seis meses ou um ano, por este motivo, 

não foi possível fecharmos negócio. Importante ressaltar que Daniel também vem 

empenhado na busca de imóveis e nesta data nos acompanhou para avaliar o 

imóvel. Continuaremos na busca de novos imóveis para agilizarmos a mudança 

dele.  

Em relação ao acompanhamento do usuário Márcio Muniz, em atendimento 

do dia 24 ele informou que permanecia trabalhando como voluntario no Armazém do 

Campo, em projeto do MST e que a equipe do MST iria fornecer ajuda de custo 

(além das passagens) a partir do dia 16/05/2020. Atualmente ele está 

desenvolvendo a função de Auxiliar de Serviços Gerais.  

Diante da atividade laboral existe a necessidade de sua presença todos os 

dias, ficando disponível para atendimento da equipe do Aluguel social, nas sextas-

feiras de manhã.  

Ressaltamos que até o momento ainda está sendo disponibilizado 

semanalmente, aos dois usuários, diante da dificuldade de realização de trabalho 

formal ou informal carne, ovos, frutas e algumas verduras e quinzenalmente 

fornecemos materiais de limpeza e de higiene pessoal.  

No caso de Márcio, atualmente ofertamos também uma carteira de cigarros, 

pois o CAI - Centro de Acolhimento Intensivo Jaboatão recebeu uma doação de 

cigarros e foi possível disponibilizar também para os usuários da modalidade do 
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Aluguel Social. Contudo foi comunicado a Márcio que a partir do mês de Maio, não 

receberíamos mais a doação dos cigarros. 

11.1. FAMÍLIA  

Durante o mês, o usuário Daniel Florêncio permaneceu mantendo contato 

com a irmã e sobrinhos através de telefonemas, principalmente pelo distanciamento 

social por causa do Coronavirus. Contudo o supracitado realizou duas visitas na 

casa do filho. Diante da necessidade de isolamento, continuamos sem previsão para 

realização de visita domiciliar na residência de familiares. 

Segundo informações de Daniel, a família encontra-se bem e sem problemas 

relacionados à COVID-19. No último dia 24, o usuário trouxe que estava namorando 

uma amiga da igreja e que estavam pensando em formalizar a união. No momento, 

sinalizou que gostaria de ter, como testemunhas, as Técnicas Elisângela Victor e 

Márcia Cristina na cerimônia.  A primeira foi sua Técnica de Referência do CAI 

Jaboatão e o acompanhou em todo processo de cuidado e acolhimento e a segunda 

atualmente é sua Técnica de Referência do Aluguel Social. Informou que os planos 

são para um futuro próximo. Ainda ressaltou que conversou com a companheira 

sobre o Programa ATITUDE e todo seu processo de cuidado e uso de drogas, como 

também esclareceu sua “enfermidade” e tratamento para o CID10 B24.  

No caso de Márcio Muniz, as visitas e contato com o filho não estão 

acontecendo por causa do distanciamento social e seu voluntariado no Armazém do 

Campo. Em relação ao fortalecimento e resgate dos vínculos com o genitor, irmão e 

a cunhada também não vêm acontecendo pelos mesmos motivos. 

 11.2. SAÚDE 

Durante o presente mês Daniel, foi conduzido pelo transporte do serviço ao 

Hospital Universitário Osvaldo Cruz no dia 28 para pegar sua medicação retro viral 

para dar continuidade ao seu tratamento, conseguindo a medicação até o final do 
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mês de Junho. O hospital citado inclusive entrou em contato com o serviço no dia 24 

para cancelar uma consulta esse mês, remarcando para o mês de Junho. Usuário 

ciente.  

Diante da restrição de atendimento presencial do CAPS AD Recanto dos 

Guararapes, por causa da pandemia, o usuário Márcio Muniz não está 

frequentando o serviço, como também não está frequentando a psicoterapia na 

UNIFG, pois encontra-se suspensa em virtude da pandemia.  

11.3. INSERÇÃO SOCIO PRODUTIVA  

Daniel no momento não tem feito entregas de currículos ou procurado 

empregos diante da necessidade de isolamento social, tendo que permanecer em 

casa. Contudo sempre que surge a oportunidade de biscates como ajudante de 

pedreiro, toma os devidos cuidados e segue desenvolvendo o trabalho. 

Márcio Muniz continua desenvolvendo trabalho informal no Armazém do 

Campo como voluntário. Atualmente desenvolve a função de Auxiliar de Serviços 

Gerais e a partir do próximo mês foi informado que receberá um valor mensal, além 

das passagens de ônibus. 

11.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER 

Os inseridos continuam sendo orientados quanto à necessidade de cumprir 

isolamento social em virtude do COVID-19. Pontuado ainda que, caso precisem sair 

tomem os cuidados necessário, evitando locais com aglomeração de pessoas.  

11.5. EDUCAÇÃO 

Sem novas articulações para os usuários em relação ao eixo diante do 

fechamento das escolas. 

11.6. ASSISTENCIA SOCIAL 
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           O usuário Márcio Muniz realizou cadastro para recebimento do Auxílio 

Emergencial ofertado pelo Governo Federal. Contudo até o fechamento do relatório 

não havia conseguido receber o valor disponibilizado. A última verificação junto à 

Caixa Econômica aconteceu no dia 28. 

11.7. AVANÇOS E DESAFIOS  

Durante o mês de abril, a equipe do Aluguel Social ficou mais próxima dos 

usuários do CAI Jaboatão. Destaca-se atendimento a duas usuárias que queriam 

esclarecimentos e informações sobre a modalidade, inclusive solicitaram ajuda para 

realizar planejamento financeiro já que foram contempladas com o Auxílio 

Emergencial.     

Quanto aos desafios, voltamos a destacar a dificuldade da locação de novos 

imóveis com a inclusão de água e energia no valor de até R$ 600,00. Há ainda a 

dificuldade de realizar prospecção de imóveis, onde os proprietários aceitem fazer 

contrato inferior ao período de 06 meses.  

No que diz respeito aos avanços, destacamos todo cuidado e zelo aos 

usuários com o fornecimento semanal de frutas, verduras, carnes e ovos e 

quinzenalmente com material de limpeza e higiene pessoal.  

Ainda em relação no quesito avanços, ressalta-se as orientações da ANVISA 

– Agência Nacional de Vigilância Sanitária para com os serviços essenciais no 

intuito de cuidar e proteger tanto o público atendido como todos os profissionais, 

intensificando a vigilância da limpeza do serviço e higiene corporal dos usuários e 

utilização de EPI’s, além de outros direcionamentos. 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

 

AÇÕES 
META 

MÍNIMA 
META 

EXECUTADA 
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BENEFICIADOS  06 02 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 12 10 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 
SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 06 
Beneficiados 

01 

        *Articulação para levar um usuário no Hospital Universitário Oswaldo Cruz 

 

 

 

USUÁRIO INSERIDO DESDE 

(MÊS/ANO) 

MOTIVO DE 

DESLIGAMENTO 

Nº DE VISITAS 

REALIZADAS NO 

MÊS 

DANIEL 

FLORENCIO 

JANEIRO/ 2020  06 

MÁRCIO MUNIZ JANEIRO/ 2020  04 
 

 

11.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Gostaríamos de retomar o destaque em relação ao empenho e compromisso 

de toda equipe junto ao público vulnerável, principalmente por entender o caos do 

momento vivenciado. Toda equipe permanece trabalhando e tomando os devidos 

cuidados. 

Ressalto também a parceria com a Executora IEDES quanto aos desafios da 

modalidade, principalmente em todo processo de cuidado com os usuários no que 

diz respeito à manutenção da alimentação e materiais de limpeza e higiene pessoal 

nesse momento.  Destaco também o compromisso com o pagamento dos imóveis. 

Deixo registrado, por fim, meu agradecimento a todos que fazem parte do 

Programa ATITUDE. 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

  Diante da pandemia instalada, técnica de qualidade de vida monitorou os 

sinais e sintomas dos usuários característicos do COVID19. Destacamos a 

articulação com a Secretaria de Saúde de Jaboatão para a oferta de vacinação 

H1N1, Hepatite e Antitetánica para usuários e equipe.  Perante o quadro de 
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ansiedade dos usuários também foi articulado atendimento junto ao CAPS AD para 

triagem e consulta psiquiátrica.  

  No referido mês, houve dificuldade com algumas metas visto que, os serviços 

da rede socioassistencial estão fechados ou funcionando com atendimento remoto 

em situações emergenciais. Ainda assim, existe a orientação de isolamento social, 

onde não é indicada a circulação pelas ruas.   

  Destacamos o empenho e compromisso da equipe no atendimento e 

acolhimento dos usuários inseridos no Centro de Acolhimento Intensivo Jaboatão, 

que mesmo diante das dificuldades do momento continuam empenhados com afinco 

para o melhor atendimento aos usuários.  

 

 

 

 

 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Geral IEDES 

 

 

 

 

 

 



 
           
 
 
 
 

Secretaria de Políticas de Prevenção a Violência e as Drogas – SPPVD 
          Secretaria Executiva de Políticas Sobre Drogas - SEPOD 

  Rua Dr. Carlos Chagas, nº 136 - Santo Amaro, Recife - PE 
CEP: 50.100-080 

                            
NÚCLEO JABOATÃO 

 

142 
 

13. ANEXOS 

 

 
  GRUPO FAMÍLIA 
 

 
 
GRUPO EXPRESSIVO 
 

 
 
GRUPO INFORMATIVO E REFLEXIVO 
 

 
 
GRUPO TQV 
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VACINAÇÃO H1N1 
 

 
 
PÁSCOA 
 

 
 
OFICINA DE COMISSÃO DE LIMPEZA 
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OFICINA DE SAÚDE E MOVIMENTO 
 

 
 
BINGO 
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CINE ATITUDE 
 

 
 
 
ESPORTE E LAZER 
 

 
 
TORNEIO DE DOMINÓ 
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ALUGUEL SOCIAL JB 
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