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Secretaria de Políticas de Prevenção à 
Secretaria Executiva de

Rua Carlos Chagas, 136

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO

NÚCLEO: CABO 

 

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

Acolhimento e Apoio durante o mês de abril. Trata

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

profissional, qualificando o serviço ofertado.

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO

Endereço: Rua Prefeito José Alberto de Lima n° 38 

Agostinho – PE, Telefones de Con

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

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO

FUNÇÃO 
COORDENAÇÃO TÉCNICA
SUPERVISORA TÉCNICA 

TÉCNICOS SOCIAS EM SERVIÇO 
SOCIAL 

TÉCNICOS SOCIAIS EM 
PSICOLOGIA 

TÉCNICA EM QUALIDADE DE 

EDUCADORES SOCIAIS DIURNOS

EDUCADORES NOTURNOS
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CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

           MÊS/ANO: ABRIL/2020

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 

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

profissional, qualificando o serviço ofertado. 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

Endereço: Rua Prefeito José Alberto de Lima n° 38 – Santo Inácio– Cabo de Santo 

PE, Telefones de Contato: (81)3521-9684 / 98923-6080. 

atitude.apoio.cabo@gmail.com 

EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

NOMES 
COORDENAÇÃO TÉCNICA Juliana de Arruda Falcão 

Nathália Maria Moura Vieira de Souza

TÉCNICOS SOCIAS EM SERVIÇO Juliana Ávila Prado

Adelina Maria de Souza Farias

Caline Izabella do Nascimento

Luciana Gonçalves Ferreira Silvano

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Maria do Livramento da Silva Irmã 

EDUCADORES SOCIAIS DIURNOS 

Elaine Cristina da Silva

Amanda Martins Selva Santos

Alexsandro Dias Coelho

Rosineide Felício da Silva

EDUCADORES NOTURNOS 

Adriana Maria da Silva (Licença médica)

Cícera Moura Limeira (Substituta de 
Adriana) 

Francisca Silva do Nascimento
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MÊS/ANO: ABRIL/2020 

Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

se de uma estratégia de dar 

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

Cabo de Santo 

Juliana de Arruda Falcão  
Nathália Maria Moura Vieira de Souza 

Juliana Ávila Prado 

Adelina Maria de Souza Farias 

Caline Izabella do Nascimento 

Luciana Gonçalves Ferreira Silvano 

Maria do Livramento da Silva Irmã  

Elaine Cristina da Silva 

Amanda Martins Selva Santos 

Alexsandro Dias Coelho 

Rosineide Felício da Silva 

Adriana Maria da Silva (Licença médica) 

Limeira (Substituta de 

Francisca Silva do Nascimento 
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4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS

 

EQUIPE  

I 

TÉCNICO SOCIAL

EDUCADOR SOCIAL

MOTORISTA

II 

TÉCNICO SOCIAL

EDUCADOR SOCIAL

MOTORISTA

 

 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIARES DE COZINHA 

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS

VIGIAS 
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NAS RUAS 

FUNÇÃO  NOME 

TÉCNICO SOCIAL Élida  Mariana dos Santos

EDUCADOR SOCIAL Beltrand Gouveia Lins

MOTORISTA Cleison Cavalcanti da Silva

TÉCNICO SOCIAL Ana Carolina Pessoa da Silva

EDUCADOR SOCIAL Alessandra Alves Barros Silva

MOTORISTA Erivan Lira do Nascimento

Roge Willyam Silva da Costa

Maria Luciana da Silva

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Juliana Maria de Carvalho Leitão

AUXILIARES DE COZINHA  

Ana Marta dos Santos Oliveira

Cleide Maria da Silva Santos 
(Substituta de Maria Josineide)

Maria Josineide de França Santos 
(Afastada devido a Pandemia)

Solange Cordeiro do Nascimento Silva

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS 
Maria Claudia de Oliveira Silva

Lucidalva Pereira da Silva

Alexandre Davi Rodrigues de Morais

 Manuel Luiz de Almeida

José Antonio da Silva

 Lúcio José da Silva
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NOME  

Élida  Mariana dos Santos 

Beltrand Gouveia Lins 

Cleison Cavalcanti da Silva 

Ana Carolina Pessoa da Silva 

Alessandra Alves Barros Silva 

Erivan Lira do Nascimento 

Roge Willyam Silva da Costa 

Maria Luciana da Silva 

Juliana Maria de Carvalho Leitão 

Ana Marta dos Santos Oliveira 

Cleide Maria da Silva Santos  
(Substituta de Maria Josineide) 

Maria Josineide de França Santos 
(Afastada devido a Pandemia) 

Solange Cordeiro do Nascimento Silva 

Maria Claudia de Oliveira Silva 

Lucidalva Pereira da Silva 

Alexandre Davi Rodrigues de Morais 

Manuel Luiz de Almeida 

José Antonio da Silva 

Lúcio José da Silva 
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5. PROGRAMA DE ATIVIDADES

Horário Segunda Terça 

7h30 
Entrada dos 

usuários 

Entrada dos 

usuários 

8h Café da manhã Café da manhã Café da manhã

9h 
GRUPO BOM 

DIA 

GRUPO BOM 

DIA 

10h 

Grupo Informe-

se  

(Juliana A.) 

Grupo/ Oficina 

(Educador 

Plantonista) 

Grupo/ Oficina 

12h Almoço Almoço 

13h LIVRE LIVRE 

15h LANCHE LANCHE 

16h 

Grupo 

Qualidade de 

VIDA 

(Livramento) 

Grupo 

Cidadania 

(Adelina) 

18h Jantar Jantar 

20h30 Grupo / Oficina Grupo / Oficina 
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PROGRAMA DE ATIVIDADES 

Quarta Quinta Sexta Sábado

Entrada dos 

usuários 

Entrada dos 

usuários 

Entrada dos 

usuários 

Entrada 

dos 

usuários

Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
Café da 

manhã

GRUPO BOM 

DIA 

GRUPO BOM 

DIA 

GRUPO BOM 

DIA 

GRUPO 

BOM DIA

Grupo/ Oficina 

(Educador 

Plantonista) 

Grupo Gênero 

e Sexualidade 

(Caline) 

Grupo / Oficina 

(Educador 

Plantonista) 

Mutirão de 

Limpeza

Almoço Almoço Almoço Almoço

LIVRE LIVRE Assembléia LIVRE

LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE

LIVRE 

 

Grupo 

Redução de 

Danos 

(Luciana) 

 

Grupo / Oficina 

(Educador 

Plantonista) 

Grupo 

Família

(Técnico de 

Plantão)

Jantar Jantar Jantar Jantar

Futebol na 

telinha 

Grupo / 

Oficina 
Grupo / Oficina LIVRE
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Sábado Domingo 

Entrada 

dos 

usuários 

Entrada dos 

usuários 

Café da 

manhã 

Café da 

manhã 

GRUPO 

BOM DIA 

GRUPO BOM 

DIA 

Mutirão de 

Limpeza 

Jogos (Dama e 

Dominó) 

Almoço Almoço 

LIVRE LIVRE 

LANCHE LANCHE 

Grupo 

Família 

(Técnico de 

Plantão) 

Atividades 
lúdicas 

diversas 

(Educador e 
Técnica de 

plantão) 

Jantar Jantar 

LIVRE LIVRE 
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Grupo Bom Dia 

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

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

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

Objetivo geral: Proporcionar aos 

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

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

pode vir a fazer diferença. E informar 

 

Grupo Informe-se  

Facilitadora: Juliana Ávila (Técnica

Objetivo Geral: Trazer para os

consciência de manterem-se antenados

pertinentes aos interesses de 

 

Data: 12/04/2020  

Tema: Combate ao câncer 

Objetivo: Promover a reflexão

Atividade realizada: Foi desenvolvida

participantes a refletirem seus

prevenção da doença, tais como

regularmente. 

Ferramentas metodológicas:

Avaliação: Foi percebida na

relação à temática proposta 

prevenção a doenças. 

Quantidade de participantes:

 

Data: 17/04/2020  

Tema: Páscoa. 
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Juliana Ávila (Técnica Social em Serviço Social), Maria do Livramento 

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

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

Proporcionar aos usuários um momento de interação e integração, no 

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

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

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

(Técnica Social em Serviço Social) 

os usuários conhecimento geral sobre temas

antenados com as informações importantes

 cada um.  

reflexão sobre o dia mundial de Combate ao Câncer.

desenvolvida uma técnica de grupo, buscando

seus hábitos e mudanças de estilo de vida que

como adotar uma dieta saudável e praticar exercícios

metodológicas: Papel A4 e caneta. 

na execução do grupo, as reflexões dos participantes

 e alguns usuários sinalizaram aderir a ter

es: 13 pessoas 
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Juliana Ávila (Técnica Social em Serviço Social), Maria do Livramento 

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

usuários um momento de interação e integração, no 

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

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

   

temas diversos e a 

importantes do dia a dia e 

Câncer.  

buscando motivar os 

que ajudam na 

exercícios físicos 

participantes em 

ter praticas de 
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Objetivo: Promover reflexão sobre

Atividade realizada: O grupo

páscoa na ótica cultural, respeitando

Ferramentas metodológicas:

Avaliação: Na execução do grupo

construíram com o debate acrescentando

no momento da realização do

Programa.  

Quantidade de participantes:

 

Data: 23/04/2020  

Tema: Cuidado com suas escolhas.

Objetivo: Promover reflexão 

escolhas que direciona a relação

Atividade realizada: Foi apresentada

onde fala da essência do cuidado

entre os estudiosos da vida

discutiram sobre o planejamento

do “Corona voucher”.  

Ferramentas metodológicas:

Avaliação: Na execução do

temática, no processo de cuidado

Política sobre Drogas, Pacto

sobre o recebimento do auxilio

Quantidade de participantes:

 

Data: 28/04/2020  

Tema: Dia mundial da poesia.

Objetivo: Promover reflexão 

influenciadores da cultura nordestina.
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sobre a importância do período cultural da páscoa.

grupo foi desenvolvido com um debate sobre

respeitando o sincretismo religioso.   

metodológicas: Papel A4 e caneta. 

grupo os participantes puderam refletir sobre

acrescentando falas, onde deixou a discussão

do grupo e também repensaram sobre sua passagem

participantes: 10 pessoas 

escolhas. 

 sobre o cuidado e sua aplicabilidade, na perspectiva

relação que estabeleço comigo e com a sociedade.

apresentada uma exibição do vídeo sobre Fábula

cuidado e suas peculiaridades sendo motivo

vida humana posteriormente os participantes

planejamento individual de acompanhamento e sobre

metodológicas: Pen drive, TV, Papel A4 e caneta.  

do grupo os participantes perceberam a importância

cuidado dos usuários e suas famílias dentro

Pacto Pela Vida e da Assistência Social. Refletimos

auxilio emergencial e o planejamento deste dinheiro.

participantes: 13 pessoas.  

poesia.  

 sobre o Conhecimento acerca da poesia 

nordestina.  

6 

páscoa.  

sobre o período da 

sobre a temática e 

discussão bastante rica, 

passagem pelo 

perspectiva das 

sociedade.  

Fábula do Higino, 

motivo de interesse 

participantes refletiram e 

sobre o recebimento 

importância da 

dentro da ótica da 

Refletimos também 

dinheiro.  

 e seus artistas 
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Atividade realizada: Foi proposto

obras e poesia de artistas nordestinos.

poesia na contribuição cultural

Ferramentas metodológicas:

Avaliação: Foi percebida na 

trata à temática proposta e 

musicas, poemas e poesia na

Quantidade de participantes:

  

Grupo Cidadania 

Facilitador (a): Adelina Souza

Objetivo: Ler, conhecer e discutir

quais atitudes e ou ações que

cada um melhor e, por via 

humana, usando para isso diferentes

 

Data: 08/04/2020 

Objetivo: Refletir sobre o benefício

Atividade realizada: roda de 

COVID-19.  

Ferramentas metodológicas:

Avaliação: Usuários questionaram

benefícios que a política de assistência

no perfil dos beneficiários.  

Quantidade de participantes:

 

Data: 16/04/2020  

Objetivo: Refletir sobre os impactos

Atividade realizada: roda de 

Ferramentas metodológicas:
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proposto aos participantes um jogo de conhecimento

nordestinos. Comemorando e falando da importância

cultural da sociedade.  

metodológicas: Papel A4 e caneta.  

 execução do grupo, a reflexão dos participantes

 alguns usuários sinalizam da importância

na produção literária e cultural.  

participantes: 14 pessoas. 

Souza Farias (Técnica Social em Serviço Social)

discutir o que é cidadania, o que são deveres

que cabe a cidadão. Imprescindíveis para tornar

de conseqüência, uma sociedade mais igualitária,

diferentes suportes e formas de socialização. 

benefício assistencial  

 diálogo sobre o benefício emergencial devido

metodológicas: não houve  

questionaram bastante sobre o “coronavoucher”

assistência disponibiliza. Usuários demonstraram

participantes: 12  

impactos sociais da pandemia no contexto brasileiro.

 diálogo  

metodológicas: não houve  

7 

conhecimento das 

 importância da 

participantes no que 

importância de obras de 

Social) 

deveres e direitos e 

tornar a vida de 

igualitária, mais 

  

devido à pandemia 

“coronavoucher” e os outros 

demonstraram interesse 

brasileiro.  
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Avaliação: Atividade foi super

Os usuários relataram o que 

para a população durante a pandemia.

Quantidade de participantes:

 

Data: 19/04/2020  

Objetivo: Refletir sobre a população

Atividade realizada: Apresentação

da Floresta em Perigo e roda 

Ferramentas metodológicas:

Avaliação: Usuários dialogaram

importância do dia do índio.

participativos e questionaram 

Quantidade de participantes:

 

Data: 24/04/2020 

Objetivo: Refletir sobre as falácias

Atividade realizada: Roda de

vezes viam como boas e outras

vezes mentirem para os familiares,

Ferramentas metodológicas:

Avaliação: atividade bem construtiva,

situações e aprendizados com

Quantidade de participantes:

 

GRUPO GENERO E SEXUALIDADE

Facilitador (a): Caline Izabella

Objetivo Geral: Trabalhar 

desmistificação de diferenças 

 

Data: 09/04/2020   
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super positiva e a integração dos usuários foi 

 eles têm observado da importância das políticas

pandemia.  

participantes: 12  

população indígena no Brasil. 

Apresentação de documentário Ka'a Zar Ukyze Wà

 de diálogo com os usuários sobre o sentido

metodológicas: TV e pendrive 

dialogaram sobre o que sabiam da população 

índio. Refletiram sobre a cultura indígena. Usuários

 as informações que viram no documentário.

es: 16  

falácias e seu reflexo nas relações interpessoais.

de diálogo, os usuários relataram com viam

outras vezes ruins. Externalizaram sobre o 

familiares, para os pouparem de sofrimento.  

metodológicas: não houve 

construtiva, pois os usuários compartilharam

com as mentiras e da importância de falar a verdade.

participantes: 13 

SEXUALIDADE 

Izabella (Técnica Social em Psicologia)  

 com os usuários sobre as relações de

 e preconceitos em relação ao sexo.  

8 

 bem relevante. 

políticas públicas 

Wà – Os Donos 

sentido de amizade. 

 indígena e da 

Usuários foram 

documentário.  

interpessoais. 

viam falácias, às 

 fato de muitas 

compartilharam algumas 

verdade.  

de gênero para 
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Objetivo: Sensibilizar o grupo,

relação saudável, e uma potencialmente

Atividade realizada: Realizamos

jogando a bola uns para os

fizemos perguntas sobre a temática

Ferramentas metodológicas

pequeno e bola. 

Avaliação: O grupo foi bem

machismo ainda é muito forte,

questão.  

Quantidade de Participantes

 

Data: 15/04/2020 

Objetivo: Interagir entre os participantes

grupo. 

Atividade realizada: Iniciamos

círculo sentado, posteriormente

formando uma teia. Durante

integração para solução de problemas.

Ferramentas metodológicas

Avaliação: A questão da problematização

fácil de ser resolvida. Porque 

Quantidade de Participantes

 

Grupo Redução de Danos 

Facilitadora: Luciana Silvano

Objetivo Geral: Discutir sobre

primeiramente reduzir as conseqüências

do uso de drogas lícitas e ilícitas,

 

Data: 12/04/2020   

Tema: Quem sou eu? 
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grupo, para que eles possam refletir e distinguir

potencialmente abusiva e violenta.   

Realizamos a dinâmica “A bola”, onde os participantes

os outros enquanto uma musica tocava, quando

temática proposta. 

metodológicas: folhas de cartolinas, fita cola, lápis 

bem polêmico, na questão discutida, percebesse

forte, mas há uma tendência entre eles, a se

Participantes: 10  

participantes direcionando para uma maior

Iniciamos o grupo orientando os participantes a

posteriormente entregamos um rolo de barbante e fomos

Durante a atividade a temática central foi a importância

problemas. 

metodológicas: 01 rolo de barbante. 

problematização foi percebida que quando divi

 há uma interação maior entre todos.  

Participantes: 12. 

Silvano (Técnica Social em Psicologia) 

sobre as políticas, programas e práticas

conseqüências adversas para a saúde, sociais

ilícitas, sem necessariamente reduzir o seu consumo.

9 

distinguir entre uma 

participantes foram 

quando parava 

 hidrocor, saco          

percebesse que o 

se abrir mais a 

maior integração do 

a formarem um 

fomos jogando e 

importância da 

dividida é mais 

práticas que visam 

sociais e econômicas 

consumo.  
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Atividade Realizada: Dinâmica

Objetivo: Provocar reflexões 

Ferramentas Metodológicas

Avaliação: Antes de iniciar alguns

e foi orientado a não contar, o

ver sua imagem refletida no

conseguiram com muita dificuldade

não conseguiriam trazendo como

Foi trabalhado com o grupo que

temos nossas qualidades só

então no desenrolar da discussão

contribuições e com isso percebendo

tiveram atitudes das quais se

verdade. 

Quantidade de Participantes

 

Data: 29/05/2020  

Tema: Cine atitude. 

Atividade realizada: Exibição

diálogos provocando a reflexão

Objetivo: Provocar a reflexão

Ferramentas Metodológicas

Avaliação: Os usuários adoraram

Neto interpretado por Rodrigo

sobre a internação compulsória

maconha não trás danos na vida

círculo discutimos às pautas 

cultural em que a trama se passa,

justifique para que a família

acarretaram danos irreparáveis

em torno das drogas que 

possíveis motivos. 
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Dinâmica do espelho e roda de diálogo. 

 e desenvolver o autoconhecimento. 

Metodológicas: Espelho, caixa de papel. 

alguns usuários sinalizaram que já conheciam

o que foi acatado demonstrando o respeito 

no espelho a primeira reação de muitos 

dificuldade falar sobre quem eram e suas qualidades,

como justificativa a vergonha de não ter do que

que é sempre muito difícil falar de nós mesmos

só precisamos reconhecê-las e usar isso a

discussão os que não conseguiram falar, trouxeram

percebendo que em decorrência da dependência

se envergonham, mas que isso não define

es: 14  

Exibição do filme: bicho de sete cabeças, em seguida

reflexão em torno do filme.  

reflexão após o filme, com roda de diálogos. 

Metodológicas: Pendrive, tv, pipoca.  

adoraram o filme, alguns se reconheceram no

Rodrigo Santoro, no decorrer do filme fizeram vários

compulsória e a intolerância por parte da família, na

vida da pessoa que usa como o crack trás. 

 que o filme aborda, e foi dada ênfase ao 

passa, atentando para fatos que contribuíram

família do Neto tivesse tomado atitudes que

irreparáveis na vida do jovem, sendo as crenças e fatores

 carregam uma conotação muito negativ

10 

conheciam a dinâmica, 

 pelo grupo, ao 

 foi rir, alguns 

qualidades, outros 

que se orgulhar. 

mesmos e que todos 

a nosso favor, 

trouxeram algumas 

dependência química, 

define quem são de 

seguida roda de 

no personagem 

vários comentários 

na visão deles a 

 Ao término em 

 contexto sócio 

contribuíram ainda que não 

que claramente 

fatores culturais 

negativa, alguns dos 



 

Secretaria de Políticas de Prevenção à 
Secretaria Executiva de

Rua Carlos Chagas, 136

Quantidade de Participantes

 

Grupo Qualidade de Vida 

Facilitadora: Maria do Livramento

Objetivo Geral: Informar, clarificar

orientando-os desde a higiene

assim, diversos temas, desde

 

Data: 07/04/2020. 

Tema: Escabiose 

Objetivo: Explicar aos usuários

Atividade Realizada: Será 

Eduardo. 

Ferramentas Metodológicas:

Avaliação: Observamos que

interesse pela temática, participando

multiplicação de conhecimento.

Número de Participantes: 15

 

Data: 14/04/2020.  

Tema: Dinâmica da Ansiedade.

Objetivo: Explicar e mostrar 

que são de interesse dos usuários

Atividade Realizada: Foi realizado

usuário um chocolate e foi explicado

chocolate na testa e conduzi

chocolate não cair.  

Ferramentas metodológicas:

Avaliação: Observamos que

interesse pela temática, participando

Número de Participantes: 12
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Participantes: 12 

Livramento (Técnica Social em Qualidade de Vida).

clarificar e sensibilizar os usuários sobre questões

higiene pessoal, como da saúde mental e psíquica.

desde cuidados básicos de higiene pessoal a doenças.

usuários assuntos relacionado à escabiose. 

exibido um vídeo sobre o que é escabiose.

Metodológicas: Vídeo Dr. Cesar Eduardo 

que os usuários estavam bem atentos 

participando ativamente da discussão, o que

conhecimento. 

15 usuários.   

Ansiedade.  

 a importância de manter a calma diante dessa

usuários e do espaço.  

realizado o desafio do chocolate na testa, foi entregue

explicado como seria o desafio, ao final todos

conduzi-lo até a boca, sem por a mão. Com 

metodológicas: Roda de conversa, chocolate.  

que os usuários estavam bem atentos 

participando ativamente do desafio.  

12 usuários.  

11 

Vida). 

questões de saúde, 

psíquica. Abordando 

doenças.   

escabiose. Dr. Cesar 

 demonstrando 

que gerou uma 

dessa epidemia, 

entregue a cada 

todos colocaram o 

 calma para o 

 demonstrando 
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Data: 20/04/2020. 

Tema: Doenças relacionadas 

Objetivo: Esclarecer os usuários

higiene corporal. Que são de interesse

Atividade Realizada: Foi utilizada,

Ferramentas metodológicas:

Avaliação: Observamos que

interesse pela temática, participando

multiplicação de conhecimento.

Número de Participantes: 13

 

Data: 27/04/2020.  

Tema: Mitos X Verdades da Aedes

Objetivo: Explicar e esclarecer

que são de interesse dos usuários

Atividade realizada: Foi realizada

e sintomas da Dengue.  

Ferramentas metodológicas:

Avaliação: Observamos que

interesse pela discussão da temática.

Número de Participantes: 11

 

Grupo Família 

Facilitadores: Caline Izabela

Juliana Ávila (Técnica Social em

Objetivo Geral: Proporcionar

familiares dos usuários acompanhados

 

Data: 04/04/2020 

Tema: Superação em época de

Objetivo: Refletir com os 

isolamento, sem avaliação de
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 à falta de higiene corporal.  

usuários sobre assuntos das Doenças relacionadas

interesse dos usuários e necessidade do espaço.

utilizada, cartolina, lápis, cartazes e roda

metodológicas: Roda de conversa  

que os usuários estavam bem atentos 

participando ativamente da discussão, o que

conhecimento.  

13 usuários.  

Aedes Aegypte (Dengue).  

esclarecer assuntos relacionados os sinais e sintomas

suários e necessidade do espaço. 

realizada uma dinâmica com mitos e verdades 

etodológicas: Roda de conversa com mitos e verdades.

que os usuários estavam bem atentos 

temática. 

11 usuários. 

Izabela e Elida (Técnica Social em Psicologia), Adelina

em Serviço Social).  

Proporcionar um espaço de apoio, orientação e reflexão

acompanhados pelo Programa Atitude.   

de isolamento social. 

 usuários o quanto estão superando este

de saída. 

12 

relacionadas à falta de 

espaço.  

roda de conversa. 

 demonstrando 

que gerou uma 

sintomas da Dengue, 

 sobre os sinais 

verdades.  

 demonstrando 

Adelina Souza e 

reflexão às referências 

este período de 
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Atividade realizada: Realizamos

falar sobre este período que 

Por fim, parabenizamos a todos

saídas. 

Ferramentas metodológicas:

Avaliação: Os usuários ficaram

sem saída, conseqüentemente

não à nicotina. 

Quantidade de participantes:

 

Data: 11/04/2020 

Tema: Qual a importância da 

Objetivo: Promover reflexão 

usuário, assistido pelo Programa

Atividade realizada: Foi apresentado

estimulou nos participantes a 

são as dificuldades enfrentadas

familiares. 

Ferramentas metodológicas:

Avaliação: Na execução do 

trata à temática, sinalizando

usuário. 

Quantidade de participantes:

 

Data: 18/04/2020  

Objetivo: Refletir sobre a importância

Atividade realizada: desenhar

Ferramentas metodológicas

cola e tesoura.  

Avaliação: O hoje para eles têm

19, tem noção e a preocupação,
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Realizamos uma roda de conversa, onde cada participante

 estamos vivenciando e as dificuldades de

todos que permanecem na casa durante os

metodológicas: não houve 

ficaram emocionados quando falamos quantos

conseqüentemente sem fazer uso de outras substancias psicoativas

participantes: 15 pessoas 

 minha família no meu cuidado? 

 sobre o papel da família no seu processo 

Programa Atitude.   

apresentado ao grupo um vídeo “jantar com a

 perceberem a importância da família em sua

enfrentadas ou encontradas na aproximação 

metodológicas: Papel A4, pen drive, TV e caneta. 

 grupo foi percebida a reflexão dos participantes

sinalizando a importância da família no processo de

participantes: 14 pessoas. 

importância do planejamento e organização. 

desenhar percepções sobre como cada um se vê hoje,

metodológicas: marcadores, cartolinas, folhas de papel

têm uma percepção do que é real, por exemplo,

pação, entre eles. E quando saem da casa, 

13 

participante pode 

de não ter saída. 

os 18 dias sem 

quantos dias estavam 

psicoativas que 

 de cuidado do 

a família” onde 

sua vida e quais 

 dos vínculos 

participantes no que 

de cuidado do 

hoje, e amanhã. 

papel A4, revistas, 

exemplo, o Covid-

 não sabem ao 
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certo o que os aguardam. Sobre

ajuda financeira doada pelo governo

Quantidade de Participantes

 

Data: 25/04/2020  

Tema: As pedras no caminho

Atividade realizada: Dinâmica

Objetivo: Identificar as dificuldades

quando não compreendemos 

Ferramentas metodológicas

Avaliação: A dinâmica buscou

papel da família em seus diversos

familiar do usuário Álvaro, a

possibilitou que cada usuário

exercitasse a empatia para com

grupo que os vínculos estão

caracterizada por um grupo

integrante podem fortalecer ou

compreender as limitações e

desdobrar a cerca da temática,

dificuldade de se reaproximar 

Quantidade de participantes

 

Grupo de Alfabetização e Letramento

Facilitador (a): Rosineide Felício

Objetivo Geral: Proporcionar

alfabetização estimulando o seu

 

Data: 22/04/2020 

Tema: Leitura e Interpretação

Atividade realizada: Confecção

Quadrinhos com recortes.  
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Sobre o futuro, eles estão confusos como vão

governo federal, de R$ 600,00. 

Participantes: 13.  

caminho  

Dinâmica de grupo 

dificuldades existentes que nos impedem de

 que somos responsáveis pelas nossas escolhas.

metodológicas: Bexiga, chocolate.  

ou trabalhar o equilíbrio nas relações interpessoais

diversos contextos. Contamos com a participação

a sua esposa, que interagiu com o grupo.

usuário falasse o que é família no seu ponto

com seus entes queridos visto que muitos trouxeram

estão rompidos, buscando reconhecer que

grupo de pessoas, mas os problemas individuais

ou estremecer esses laços, mas a empatia

e responsabilidades de cada um. Ainda há

temática, visto que muitos se sentem abandonados,

 da família.  

participantes: 13 

Letramento 

Felício (Educadora Social) 

Proporcionar aos usuários o aumento do nível de

seu retorno escolar.  

Interpretação das Histórias em Quadrinhos.  

Confecção de Cartazes após a Leitura das

14 

vão gastar essa 

de ultrapassar, 

escolhas.  

interpessoais e o 

participação de um 

grupo. A reflexão 

ponto de vista e 

trouxeram para o 

que a família é 

individuais de cada 

empatia nós ajuda a 

há muito que se 

abandonados, com 

de letramento e 

das Histórias em 
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Objetivo: Estimular a Criatividade

Histórias em Quadrinhos.  

Ferramentas metodológicas

Avaliação: Avaliamos como 

próprias histórias em Quadrinhos,

Número de participantes: 15

 

Data: 24/04/2020.  

Tema: Tipos de Sujeito.   

Atividade realizada: Vídeo aula

Objetivo: Mostrar através do 

Ferramentas metodológicas

etc. 

Avaliação: A participação dos

sujeito e como se classificam 

Número de participantes: 15

 

Grupo Reflexão Noturna 

Facilitadoras: Maria Luciana 

Objetivo Geral: Proporcionar

ao mesmo tempo, induzindo-os

 

Data: 04/04/2020.  

Tema: Filme sobre a paixão de

Atividade realizada: Colocamos

Objetivo: Trazer para os usuários

cristo. 

Ferramentas metodológicas

Avaliação: Os usuários ficaram

história da paixão de Cristo.  

Números de participantes: 11
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Criatividade dos usuários através da leitura e Interpretação

metodológicas: Cartolina, Imagens de recortes, tesoura, cola,

 positiva a participação dos usuários onde

Quadrinhos, estimulando a criatividade leitura e a escrita.

15 usuários.  

aula com o Tema: Tipos de Sujeito.   

 vídeo aula os tipos de sujeitos e como se classificam.

metodológicas: Televisão, Pen Drive, Folha de Oficio, Lápis,

dos usuários foi positiva, onde aprenderam

 nas frases.  

15 usuários.  

 e Adriana (Educadoras Sociais) 

Proporcionar aos usuários do pernoite atividades de descontração

os à reflexão e discussão sobre os temas propostos.

de cristo.  

mos um filme sobre a paixão de cristo. 

usuários um pouco da história da morte e 

metodológicas: Sala, sofá e TV.  

ficaram impressionados e muito emocionados 

 

11 usuários. 

15 

Interpretação das 

cola, lápis, etc.   

onde criaram suas 

escrita.  

classificam.   

Lápis, Borracha, 

aprenderam o conceito de 

descontração e, 

propostos.  

 a ressurreição 

 ao relembrar a 
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Data: 08/04/2020  

Tema: Texto sobre o símbolo 

Atividade realizada: Apresenta

Objetivo: Trazer para os usuários

Ferramentas metodológicas

Avaliação: Os usuários entenderam

significado (Uns religiosos e outros

Número de participantes: 14

 

Data: 12/04/2020  

Tema: Entrega de ovos da páscoa.

Atividade realizada: Fazer entrega

Objetivo: Mostrar aos usuários

páscoa.  

Ferramentas metodológicas:

Avaliação: Os usuários se sentiram

dos ovos de Páscoa.  

Número de participantes: 13

 

Data: 16/04/2020  

Tema: Karaokê  

Atividade realizada: Fazer um

Objetivo: Trazer para os usuários

redução de danos.  

Ferramentas metodológicas

Avaliação: Os participantes 

afinações.  

Número de participantes: 11

 

Data: 20/04/2020  

Tema: Cine pipoca (Tela quente)

Atividade realizada: Filme exibido
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 da páscoa.  

Apresentamos um texto que fala sobre o símbolo da

usuários a importância e o significado simbólico

metodológicas: Ilustrações, sala, cadeiras e guloseimas.  

entenderam que cada símbolo da páscoa 

outros por tradição).  

14 usuários.  

páscoa. 

entrega dos ovos de páscoa com os coelhinhos.

usuários de uma forma divertida a importância

metodológicas: Sala, cadeiras e ovos da páscoa.  

sentiram felizes e agradecidos pela organização

13 usuários.  

um karaokê com músicas divertidas.  

usuários momentos de entretenimento com 

metodológicas: Som, microfone e guloseimas. 

 se divertiram, soltando a voz e caprichando

11 usuários.  

quente)  

exibido pela rede globo de televisão.  

16 

da páscoa. 

simbólico da páscoa. 

 

 possui vários 

coelhinhos.  

importância do ovo da 

organização e a entrega 

 perspectiva de 

caprichando em suas 
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Objetivo: Trazer para os 

Ferramentas metodológicas

Avaliação: Ao assistirem o filme,

na história fictícia.  

Número de participantes: 13

 

 Data: 24/04/2020  

Tema: Dinâmica (Tudo com a

Atividade realizada: Os usuários

pelas educadoras.  

Objetivo: Teremos a oportunidade

dos participantes. 

Ferramentas metodológicas

Avaliação: Os usuários foram

dando suas respostas.  

Número de participantes: 10

 

Grupo Cultura/Lazer 

Facilitador: Alexsandro Dias 

Objetivo Geral: Proporcionar

e estadual, através da exibição

importância deste.  

 

Data: 22/04/2020 

Tema: Multiculturalidade  

Objetivo: Discutir junto aos usuários

manifestações. 

Atividade realizada: Os participantes

papel. Solicitamos que cada

manifestações. Ao final, cada 

Ferramentas metodológicas
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 usuários momentos de descontração e

metodológicas: Sala, TV e pipoca 

filme, os participantes interagiram, com discurso

13 usuários. 

a mesma letra) 

usuários irão responder perguntas com a mesma

oportunidade de analisar a criatividade e a agilidade

metodológicas: Sala, cadeiras e guloseimas.  

foram atenciosos e competitivos, participando de

10 usuários.  

 (Educador Social) 

Proporcionar aos usuários do Apoio conhecimento da cultura

exibição de filmes. Assim como, momentos 

usuários as diversas formas de cultura e respeito

participantes foram divididos em grupos e distribuímos

cada grupo as diversas expressões culturais

 grupo apresentou seu trabalho. 

metodológicas: papel e lápis. 

17 

e divertimento. 

discurso baseado 

mesma letra, dita 

agilidade de raciocínio 

de perguntas e 

cultura nacional 

 de lazer e a 

respeito a essas 

distribuímos lápis e 

culturais e suas 
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Avaliação: Os usuários gostaram

acharam importante observar 

Numero de participantes: 09

 

Grupo Superação 

Facilitador (a): Amanda Selva

Objetivo Geral: Refletir, através

dificuldades.  

 

Data: 01/04/2020  

Tema: Canta, canta, minha gente!

Atividade realizada: Dinâmica

Objetivo: Atividade como 

vivenciando, e ao mesmo 

companheirismo e perca o medo

Ferramentas metodológicas

Avaliação: A atividade foi realizada

decorrer que ela ia acontecendo.

Número de participantes: 12

 

Data: 15/04/2020 

Tema: Convivendo com o diferente.

Objetivo: Refletir sobre as diferenças

Pandemia. 

Atividade realizada: Dinâmica

Ferramentas metodológicas

Avaliação: Foi um momento

usuários pelo tempo que eles 

Número de participantes: 07

 

 
Grupo Arte e Movimento  
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gostaram de vivenciar as varias manifestações

 as diferenças que existem em nosso país. 

09 

Selva (Educador Social) 

através de filmes e atividades lúdicas, sobre a 

gente! 

Dinâmica do adivinhe e cante uma música.  

 forma de distensionar o período em 

tempo fazer com que os usuários trabalhem

medo de cantar em público.  

metodológicas: cartolina e caneta.  

realizada como planejada e os usuários se empolgaram

acontecendo. 

12 usuários.  

diferente. 

diferenças e a convivência entre eles neste

Dinâmica quebra gelo e superando obstáculos.  

metodológicas: Som.  

momento de descontração e reflexão, onde parabenizamos

 estão na casa. 

07 usuários. 

18 

manifestações culturais e 

 

 superação das 

 que estamos 

trabalhem mais o 

empolgaram ao 

neste período de 

parabenizamos os 
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Facilitador: Roge Willyam (Educador

Objetivo Geral: Explorar a criatividade

tecnicas de arte. Assim como,

individual de cada pessoa. Construindo

aproveitamento para o dia a dia.

 

Data: 09/04/2020 

Atividade realizada: Vídeo sobre

Objetivo: Mostrar a importância

Ferramentas metodológicas

Avaliação: Atividade realizada

transtorno da quarentena, com

informações sobre a importância

corpo em movimento e a importância

sedentarismo.  

Número de participantes: 13

 

Data: 21/04/2020 

Atividade realizada: Ginástica

Objetivo: Trabalhar o bem-estar

e alongamentos. 

Ferramentas metodológicas

Avaliação: Atividade realizada

saúde física de trabalho do bem

Número de participantes: 08

 

Data: 27/04/2020 

Atividade realizada: Exibição

Objetivo: Promover entretenimento

Ferramentas metodológicas

Avaliação: Atividade realizada

mostrando a importância de dança
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(Educador Social) 

criatividade de individual de cada usuario,

como, trabalhar a consciência corporal, buscando

Construindo sensibilidade diante da arte, 

dia.  

sobre a importância da atividade física. 

importância da atividade física evitando ter um corpo

metodológicas:  

realizada com intuito de promover a saúde física

com um vídeo onde o doutor (Dráuzio Varella)

importância da atividade física pode discutir um 

importância de manter nosso corpo ativo

13 

Ginástica laboral  

estar e cuidados com o corpo através de exercícios

metodológicas: Aparelhos de ginástica 

realizada em processo de cuidado com o corpo

bem-estar corporal. 

08 

Exibição do filme “A batalha do ano.” 

entretenimento  

metodológicas: TV e pen drive 

realizada em comemoração ao dia internacional

dança no nosso dia a dia e como ela se encontra

19 

usuario, apresentando 

buscando a linguagem 

 trazendo  seu  

corpo sedentário.  

física em meio ao 

Varella) trazendo as 

 pouco sobre o 

ativo para sair do 

exercícios físicos 

corpo promoção da 

internacional da dança 

encontra presente 
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em nossos corpos. Através do

experiência da dança de forma

contada. Momento de bastante

era muito instigante de ver com

Número de participantes: 09

 

Data: 29/04/2020 

Atividade realizada: Ginástica

Objetivo: Trabalhar o bem-estar

e alongamentos. 

Ferramentas metodológicas

Avaliação: Atividade realizada

alongamento e força para 

movimentação trazendo uma 

do corpo. Foram perceptivos

processo onde alguns usuários

estão acostumados a praticar.

Número de participantes: 10

 

Oficina Arte e Entretenimento

Facilitadora: Francisca Silva 

Objetivo Geral: Estimular o 

nossos usuários. Gerando oportunidade

trabalho  pessoal e o coletivo,

 

Data: 03/04/2020 

Objetivo: Trazer inovação artesanal,

Atividade realizada: Porta jarro

Ferramentas metodológicas

Avaliação: A oficina teve um 

facilitador foi o usuário Ronaldo,
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do filme (A batalha do ano) foi possível ter

forma auditiva e visual com a história que

bastante proveito com os usuários onde a empolgação

com pequenos estímulos que o filme trazia.  

09 

Ginástica laboral  

estar e cuidados com o corpo através de exercícios

metodológicas: Aparelhos de Ginástica  

realizada buscando o bem-estar físico, com 

 evitar o sedentarismo. Fizemos vários 

 ativação muscular, buscando o relaxar e contrair

perceptivos todos dispostos e ativos dentro do espaço

usuários continuaram a fazer alguns exercícios

praticar. 

10 

Entretenimento  

 (Educadora Social) 

 conhecimentos através da Arte com Entretenimento

oportunidade de renda no seu dia dia . Desenvolvendo

coletivo, através das oficinas e atividades recreativas.

artesanal, para fins de aprendizagem e ganhos

jarro em formato de mãos. 

metodológicas: Gesso em pó, água e luva de procedimento.

 toque muito especial, realizamos com a troca

Ronaldo, que trouxe toda a sua criatividade e conduziu

20 

ter uma pequena 

que estava sendo 

empolgação de alguns 

exercícios físicos 

 processos de 

 processos de 

contrair natural 

espaço depois do 

exercícios padrões que 

Entretenimento aos 

Desenvolvendo o 

recreativas.  

ganhos financeiros.  

procedimento. 

troca de papeis, o 

conduziu a oficina 
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de forma muito responsável, 

própria renda com tão pouco. 

Número de participantes: 10

 

Data: 05/04/2020 

Atividade realizada: Atividade

Objetivo: Levar os usuários 

bem estar e divertimento. 

Ferramentas metodológicas

Avaliação: As atividades desen

competição fica bem em evidencia,

Número de participantes: 10

 

Data: 13/04/2020 

Atividade realizada: Jarro pequeno

Objetivo: Trazer inovação artesanal,

Ferramentas metodológicas

Avaliação: Ainda com a proposta

oficinas e fazerem ver e se senti

oficina, o facilitador foi o usuário

oficina, ensinando o passo 

entendimento para com os outros

de participantes: 11 Usuários.

 

Data: 17/04/2020 

Atividade realizada: Inicio das

Objetivo: Continuar com finalização

ganhos financeiros. 

Ferramentas metodológicas

Avaliação: A expectativa dos

aos detalhes com as cores, trouxeram

Número de participantes: 03
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 mostrando aos outros usuários que se pode

 

10 usuários.  

Atividade Recreativa. 

 a se concentrar através de brincadeira e proporcionando

metodológicas: Papel e caneta. 

desenvolvidas levam os usuários a deixarem

evidencia, usaram estratégicas de trabalho

10 usuários. 

pequeno para jardim suspenso. 

artesanal, para fins de aprendizagem e ganhos

metodológicas: Cimento, água e molde. 

proposta de envolver mais a participação dos

senti valorizado, continuamos com a troca

usuário Ronaldo, com mais uma criatividade

 a passo de tudo, com detalhes e dicas

outros usuários, que se pode ter sua própria renda.

Usuários. 

das pinturas das mãos e jarros. 

finalização do artesanato, para fins de aprendizagem

metodológicas: Tinta spray.  

dos usuários para ver a finalização do artesanato,

trouxeram seus planos para ganhos financeiros

03 Usuários 

21 

pode ganhar sua 

proporcionando 

deixarem o espírito de 

trabalho em equipe. 

ganhos financeiros. 

dos usuários nas 

troca de papeis na 

criatividade e conduziu a 

dicas para melhor 

renda. Número 

aprendizagem e 

artesanato, atentos 

financeiros futuro.  
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Data: 26/04/2020 

Atividade realizada: Jogo de

Objetivo: Levar os usuários 

bem estar e divertimento. 

Ferramentas metodológicas

Avaliação: As atividades desenvolvidas

competição fica bem em evidencia,

Número de participantes: 11

 

 

Grupos realizadas
Grupo de Arte e Movimento

Grupo Cidadania

Grupo de Cultura e Lazer

Grupo Gênero e Sexualidade

Grupo Redução de Danos

Grupo Informe

Grupo Qualidade de Vida

Grupo Família

Grupo de Alfabetização e 

Letramento

Grupo Reflexão Noturna

Grupo Superação

Total de Grupos

 

Oficinas realizadas
Oficina de Arte e Entretenimento

Oficina de Culinária

Total de Oficinas
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de mesa. 

 a se concentrar através de brincadeira e proporcionando

metodológicas: Domino. 

desenvolvidas levam os usuários a deixarem

evidencia, usaram estratégicas de trabalho em equipe.

11 Usuários. 

Grupos realizadas Quantitativo mensal
de Arte e Movimento  04 

Grupo Cidadania 04 

Grupo de Cultura e Lazer 01 

Grupo Gênero e Sexualidade 02 

Grupo Redução de Danos 02 

Grupo Informe-se 04 

Grupo Qualidade de Vida 04 

Grupo Família 02 

Grupo de Alfabetização e 

Letramento 
02 

Grupo Reflexão Noturna 06 

Grupo Superação 02 

Total de Grupos 33 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal
Arte e Entretenimento 10h 

Oficina de Culinária ------ 

Total de Oficinas 10h 
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proporcionando 

deixarem o espírito de 

equipe.  

Quantitativo mensal 

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

6.1. FAMÍLIA   

Apesar das dificuldades que o isolamento social impõe, a equipe técnica 

durante o mês de Abril, realizando grupos semanais com temas pertinentes e reflexões 

para os usuários e familiares, como também em atendimentos realizados aos familiares 

durante a visita no serviço aos usuários, proporcionando aproximação da equ

familiares corroborando com nossa parceria. Tivemos êxito de um usuário que 

conseguir alugar um imóvel com o r

 

6.2. SAÚDE 

No decorrente do mês foram realizadas atividades multidisciplinares, contanto com 

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

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

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

clínicas.  

Foram realizados diversos encaminhamentos nos mais variados níveis de 

complexidade da Rede SUS, como: atendimentos emergenciais

Sampaio, USF Vila Roca, UPA da COHAB, CAPS

a proposta em realizar atividades voltadas pa

temáticas atreladas a qualidade de vida, além da importância de resignificação de 

práticas que remetem ao bem estar, colocando em prática ações de prevenção e 

recuperação da saúde, sob a ótica dos prejuízos atrelados ao

técnica de Qualidade de Vida realizou articulação com setor de Programa Nacional de 

Imunização (PNI), com intuito de vacinar os usuários e Profissionais do Núcleo Cabo 

contra gripe (H1N1), conseguimos vacinar todos (a) usuários e p

Devido essa epidemia a rede de Saúde do Município só está funcionando as 

emergências e o CAPS-AD para pegar as medicações e atendimentos Psiquiátricos 

para aqueles usuários que freqüenta o serviço, pois não está fazendo triagem. 
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ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

Apesar das dificuldades que o isolamento social impõe, a equipe técnica 

, realizando grupos semanais com temas pertinentes e reflexões 

para os usuários e familiares, como também em atendimentos realizados aos familiares 

durante a visita no serviço aos usuários, proporcionando aproximação da equ

familiares corroborando com nossa parceria. Tivemos êxito de um usuário que 

conseguir alugar um imóvel com o recurso do auxílio emergencial.  

No decorrente do mês foram realizadas atividades multidisciplinares, contanto com 

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

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

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

ados diversos encaminhamentos nos mais variados níveis de 

complexidade da Rede SUS, como: atendimentos emergenciais no Hospital Mendo

Sampaio, USF Vila Roca, UPA da COHAB, CAPS-AD, Secretaria de Saúde. 

a proposta em realizar atividades voltadas para coletivo, foram feitos grupos com 

temáticas atreladas a qualidade de vida, além da importância de resignificação de 

práticas que remetem ao bem estar, colocando em prática ações de prevenção e 

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

técnica de Qualidade de Vida realizou articulação com setor de Programa Nacional de 

Imunização (PNI), com intuito de vacinar os usuários e Profissionais do Núcleo Cabo 

contra gripe (H1N1), conseguimos vacinar todos (a) usuários e profissionais do Núcleo.  

Devido essa epidemia a rede de Saúde do Município só está funcionando as 

AD para pegar as medicações e atendimentos Psiquiátricos 

para aqueles usuários que freqüenta o serviço, pois não está fazendo triagem. 
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ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO 

Apesar das dificuldades que o isolamento social impõe, a equipe técnica prosseguiu 

, realizando grupos semanais com temas pertinentes e reflexões 

para os usuários e familiares, como também em atendimentos realizados aos familiares 

durante a visita no serviço aos usuários, proporcionando aproximação da equipe com 

familiares corroborando com nossa parceria. Tivemos êxito de um usuário que 

No decorrente do mês foram realizadas atividades multidisciplinares, contanto com 

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

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

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

ados diversos encaminhamentos nos mais variados níveis de 

Hospital Mendo 

AD, Secretaria de Saúde. Seguindo 

ra coletivo, foram feitos grupos com 

temáticas atreladas a qualidade de vida, além da importância de resignificação de 

práticas que remetem ao bem estar, colocando em prática ações de prevenção e 

intenso de spa’s. A 

técnica de Qualidade de Vida realizou articulação com setor de Programa Nacional de 

Imunização (PNI), com intuito de vacinar os usuários e Profissionais do Núcleo Cabo 

rofissionais do Núcleo.  

Devido essa epidemia a rede de Saúde do Município só está funcionando as 

AD para pegar as medicações e atendimentos Psiquiátricos 

para aqueles usuários que freqüenta o serviço, pois não está fazendo triagem.  
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6.3. INSERÇÃO SÓCIO-PRODUTIVA

No contexto atual de pandemia e com as empresas com restrição de funcionamento, 

com os decretos para o distanciamento e isolamento social, 

usuários a planejar-se para quando esse momento cessar, traçando met

quanto à reinserção no mercado de trabalho. Usuários têm produzido seus artesanatos 

na perspectiva de assim que possível vender seus artesanatos. 

 

6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER

 

A equipe tem se empenhado bastante em proporcionar aos usuários do serviço 

momentos diferenciados, realizando

estimulando a criatividade e diminuindo a ociosidade no período de 

Apresentamos semanalmente

objetivo de distensionar o ambiente de acolhimento. 

possível atividades externas. 

 

6.5. EDUCAÇÃO  

Estamos realizando sensibilizações com os usuários para o retorno a unidade escolar, 

após esse período de suspensão das atividades

 

6.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

No mês de abril, permaneceram os encaminhamentos ao Centro de Referência 

Especializado de Assistência S

nascimento e das demandas dos usuários. Foram realizada

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS

pendências dos usuários junto ao 

Família para viabilização do recebimento do benefício. Foram ca

usuários no Auxílio Emergencial, alguns usuários já receberam e outros aguardam a 

análise. Encaminhamos ainda para Junta Milita
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PRODUTIVA 

No contexto atual de pandemia e com as empresas com restrição de funcionamento, 

com os decretos para o distanciamento e isolamento social, temos estimulado os 

se para quando esse momento cessar, traçando met

quanto à reinserção no mercado de trabalho. Usuários têm produzido seus artesanatos 

na perspectiva de assim que possível vender seus artesanatos.  

6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER 

A equipe tem se empenhado bastante em proporcionar aos usuários do serviço 

realizando no serviço atividades lúdicas e recreativas 

estimulando a criatividade e diminuindo a ociosidade no período de isolamento social

analmente filmes com temáticas de superação e comedia, com 

o ambiente de acolhimento. Uma vez que não esta sendo 

 

realizando sensibilizações com os usuários para o retorno a unidade escolar, 

do de suspensão das atividades.  

 

, permaneceram os encaminhamentos ao Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS), no intuito de viabilizar a certidão de 

nascimento e das demandas dos usuários. Foram realizadas visitas institucionais

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), com objetivo de

ndências dos usuários junto ao Cadastro Único (CAD Único) e no Programa Bolsa 

o recebimento do benefício. Foram cadastrados diversos 

mergencial, alguns usuários já receberam e outros aguardam a 

análise. Encaminhamos ainda para Junta Militar para regularizar a situação de 

24 

No contexto atual de pandemia e com as empresas com restrição de funcionamento, 

temos estimulado os 

se para quando esse momento cessar, traçando metas e objetivos 

quanto à reinserção no mercado de trabalho. Usuários têm produzido seus artesanatos 

A equipe tem se empenhado bastante em proporcionar aos usuários do serviço 

lúdicas e recreativas 

isolamento social. 

de superação e comedia, com 

Uma vez que não esta sendo 

realizando sensibilizações com os usuários para o retorno a unidade escolar, 

, permaneceram os encaminhamentos ao Centro de Referência 

ocial (CREAS), no intuito de viabilizar a certidão de 

s institucionais ao 

), com objetivo de verificar as 

nico (CAD Único) e no Programa Bolsa 

dastrados diversos 

mergencial, alguns usuários já receberam e outros aguardam a 

r para regularizar a situação de 



 

Secretaria de Políticas de Prevenção à 
Secretaria Executiva de

Rua Carlos Chagas, 136

alistamento e assim poder solicitar o Titulo de eleitor garantindo o direito de voto

exercendo a cidadania. Foram feitos quatro boletins de ocorrência on

usuários que tiveram seus documentos roubados ou extrav

 

AVANÇOS  

- Discussão de estratégias com o CAPS ad

continuidade ao processo de cuidado

- Articulações com o CRAS Vila Rocca

cadastral no CADÚNICO dos usuários;

- Articulação com a Atenção B

usuários inseridos no pernoite

- Comprometimento da família no acompanhamento dos que estão acolhidos, no 

momento, no Apoio Cabo; 

- Este mês um usuário alugou um espaço de moradia após receber o Auxilio 

Emergencial. 

 

DESAFIOS  

- Permanece a dificuldade de retirar a carteira de identidade;

- A mudança na dinâmica do serviço devido a Pandemia do Coronavírus (COVID

 

7. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS

Relatório Qualitativo 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS

 

1. Atendimento individual 

No mês de referência as equipes do ANR (Atitude nas Ruas), retomaram suas 

atividades. Diante do cenário do país com a Pandemia do COVID

estavam suspensos, demos continuidade 

nos territórios onde existe alto índice de CVLI 
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alistamento e assim poder solicitar o Titulo de eleitor garantindo o direito de voto

exercendo a cidadania. Foram feitos quatro boletins de ocorrência on

usuários que tiveram seus documentos roubados ou extraviados. 

com o CAPS ad para que nossos usuários consigam dar 

continuidade ao processo de cuidado, e para atendimento com o Psiquiatra

Vila Rocca para viabilizar as informações sobre a situação 

adastral no CADÚNICO dos usuários; 

Básica de Saúde e vacinação de H1N1dos profissionais,

usuários inseridos no pernoite e alguns diaristas; 

Comprometimento da família no acompanhamento dos que estão acolhidos, no 

Este mês um usuário alugou um espaço de moradia após receber o Auxilio 

Permanece a dificuldade de retirar a carteira de identidade; 

A mudança na dinâmica do serviço devido a Pandemia do Coronavírus (COVID

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 
 

Relatório Qualitativo – Atitude nas Ruas 

ABRIL/2020 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS

Atendimento individual  

No mês de referência as equipes do ANR (Atitude nas Ruas), retomaram suas 

atividades. Diante do cenário do país com a Pandemia do COVID-19 os atendimentos 

estavam suspensos, demos continuidade aos Acolhimentos e atendimentos individuais, 

de existe alto índice de CVLI - (Crimes Violentos Letais e Intencionais), 
25 

alistamento e assim poder solicitar o Titulo de eleitor garantindo o direito de voto, 

exercendo a cidadania. Foram feitos quatro boletins de ocorrência on-line para os 

para que nossos usuários consigam dar 

, e para atendimento com o Psiquiatra; 

para viabilizar as informações sobre a situação 

profissionais, 

Comprometimento da família no acompanhamento dos que estão acolhidos, no 

Este mês um usuário alugou um espaço de moradia após receber o Auxilio 

A mudança na dinâmica do serviço devido a Pandemia do Coronavírus (COVID-19); 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

No mês de referência as equipes do ANR (Atitude nas Ruas), retomaram suas 

19 os atendimentos 

aos Acolhimentos e atendimentos individuais, 

(Crimes Violentos Letais e Intencionais), 
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áreas que são denominadas quentes” (Centro do Cabo, Charneca, Gaibu, Cohab, São 

Francisco, Ponte dos Carvalhos e Pontezinha). O retorno ao território teve como 

principal objetivo identificar as demandas e dificuldades vividas pelos usuários nesse 

momento de crise de saúde, e ainda sensibilizar os mesmos a acessar o Centro de 

Acolhimento e Apoio – Cabo de Santo Agostinho, visto que foi observado uma evasão 

dos usuários no serviço. Sens

fazer uma alimentação, além disso, realizamos algumas orientações sobre o Auxilio 

Emergencial e realizamos alguns cadastros para os usuários que não tem acesso a 

internet, ainda levamos um pouco de in

vivendo, já que muitos usuários não têm acesso a nenhum meio de comunicação. A 

maioria dos usuários não acredita que possam contrair o vírus, sendo assim não fazem 

a higienização correta, vale a pena ressaltar que este

uso abusivo de crack, sem alimentação adequada, entre outros.   Não foi possível 

nesse mês programar os projetos individuais com os usuários do território, já que 

estamos vivendo um momento em foco no combate ao COVID

orientações e estratégias de redução de danos, cuidado com a saúde e garantia de 

seus direitos, lembrando que o Município está funcionando apenas os serviços 

essenciais não sendo assim possível a equipe realizar encaminhamentos e 

articulações com a Rede Municipal, principalmente no que tange aos usuários que 

possuem altos índices de vulnerabilidades sociais e riscos decorrentes ao uso de 

substâncias psicoativas. Ressaltamos ainda a importância das visitas domiciliares, 

aonde as equipes do ANR vêm conseguindo estabelecer fortalecimentos de vínculos 

com as famílias dos usuários para 

 

2. Abordagem nas ruas 

 

A equipe por medida de proteção vem priorizando os atendimentos individuais, 

tomando todos os cuidados possíveis, sendo assim as abordagens de rua estão 

acontecendo ainda de forma discreta, nos territórios acompanhados pelo Programa. 

Durante esse período as abordagens de Rua foram realizadas com o objetivo de 

divulgar o Programa, identificar novos usuários nos territórios, acolher e orientar quanto 
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áreas que são denominadas quentes” (Centro do Cabo, Charneca, Gaibu, Cohab, São 

Francisco, Ponte dos Carvalhos e Pontezinha). O retorno ao território teve como 

ntificar as demandas e dificuldades vividas pelos usuários nesse 

momento de crise de saúde, e ainda sensibilizar os mesmos a acessar o Centro de 

Cabo de Santo Agostinho, visto que foi observado uma evasão 

dos usuários no serviço. Sensibilizamos os usuários a acessar para uma higienização, 

fazer uma alimentação, além disso, realizamos algumas orientações sobre o Auxilio 

Emergencial e realizamos alguns cadastros para os usuários que não tem acesso a 

internet, ainda levamos um pouco de informação sobre a Pandemia que estamos 

vivendo, já que muitos usuários não têm acesso a nenhum meio de comunicação. A 

maioria dos usuários não acredita que possam contrair o vírus, sendo assim não fazem 

a higienização correta, vale a pena ressaltar que estes estão em situação de rua, em 

uso abusivo de crack, sem alimentação adequada, entre outros.   Não foi possível 

programar os projetos individuais com os usuários do território, já que 

estamos vivendo um momento em foco no combate ao COVID-19, por

orientações e estratégias de redução de danos, cuidado com a saúde e garantia de 

seus direitos, lembrando que o Município está funcionando apenas os serviços 

essenciais não sendo assim possível a equipe realizar encaminhamentos e 

com a Rede Municipal, principalmente no que tange aos usuários que 

possuem altos índices de vulnerabilidades sociais e riscos decorrentes ao uso de 

Ressaltamos ainda a importância das visitas domiciliares, 

vêm conseguindo estabelecer fortalecimentos de vínculos 

com as famílias dos usuários para melhor intervir na reinserção familiar e social destes. 

Abordagem nas ruas  

A equipe por medida de proteção vem priorizando os atendimentos individuais, 

tomando todos os cuidados possíveis, sendo assim as abordagens de rua estão 

acontecendo ainda de forma discreta, nos territórios acompanhados pelo Programa. 

s abordagens de Rua foram realizadas com o objetivo de 

divulgar o Programa, identificar novos usuários nos territórios, acolher e orientar quanto 
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áreas que são denominadas quentes” (Centro do Cabo, Charneca, Gaibu, Cohab, São 

Francisco, Ponte dos Carvalhos e Pontezinha). O retorno ao território teve como 

ntificar as demandas e dificuldades vividas pelos usuários nesse 

momento de crise de saúde, e ainda sensibilizar os mesmos a acessar o Centro de 

Cabo de Santo Agostinho, visto que foi observado uma evasão 

ibilizamos os usuários a acessar para uma higienização, 

fazer uma alimentação, além disso, realizamos algumas orientações sobre o Auxilio 

Emergencial e realizamos alguns cadastros para os usuários que não tem acesso a 

formação sobre a Pandemia que estamos 

vivendo, já que muitos usuários não têm acesso a nenhum meio de comunicação. A 

maioria dos usuários não acredita que possam contrair o vírus, sendo assim não fazem 

s estão em situação de rua, em 

uso abusivo de crack, sem alimentação adequada, entre outros.   Não foi possível 

programar os projetos individuais com os usuários do território, já que 

19, porém utilizamos 

orientações e estratégias de redução de danos, cuidado com a saúde e garantia de 

seus direitos, lembrando que o Município está funcionando apenas os serviços 

essenciais não sendo assim possível a equipe realizar encaminhamentos e 

com a Rede Municipal, principalmente no que tange aos usuários que 

possuem altos índices de vulnerabilidades sociais e riscos decorrentes ao uso de 

Ressaltamos ainda a importância das visitas domiciliares, 

vêm conseguindo estabelecer fortalecimentos de vínculos 

melhor intervir na reinserção familiar e social destes.  

A equipe por medida de proteção vem priorizando os atendimentos individuais, 

tomando todos os cuidados possíveis, sendo assim as abordagens de rua estão 

acontecendo ainda de forma discreta, nos territórios acompanhados pelo Programa. 

s abordagens de Rua foram realizadas com o objetivo de 

divulgar o Programa, identificar novos usuários nos territórios, acolher e orientar quanto 
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aos cuidados de higiene. Alguns espaços como pontos de uso tiveram a intensificação 

das ações de abordagem, tendo em vista a ampliação dos vínculos com os usuários e 

a preocupação de mantê-los.

preservativos masculinos e femininos, gel lubrificante e panfletos do Programa. 

Essas ações possibilitaram uma maior visibilid

aproximação com o público que ainda não acessado, e identificação de novos usuários 

e multiplicadores de informações. 

3. Mapeamento do Território 

No mês de abril a equipe não realizou mapeamento nos territórios de atuação do ANR, 

devido a Pandemia do Coronavírus estamos dando prioridade a realizar atendimentos 

individuais.  

 

4. Articulação com a rede

Durante esse mês não foi possível realizar articulaç

Município está funcionando apenas os serviços considerados essenciais, devido a 

Pandemia, além disso, os atendimentos estão acontecendo em critério de prioridade. 

5. Palestras/seminários  

 

Durante o referido mês as equipes não 

palestras/seminários. Foram priorizados os atendimentos e acompanhamentos dos 

usuários nos territórios.  

  

6. Oficinas educativas  

 

Neste mês, não foi possível realizar as oficinas que a equipe vinha ofertando no 

território, visto que ocasionaria aglomeração de pessoas e devido a Pandemia à 

recomendação do Ministério da Saúde é que não haja aglomeração para a não 

propagação do vírus.    
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Alguns espaços como pontos de uso tiveram a intensificação 

ndo em vista a ampliação dos vínculos com os usuários e 

los. Foram utilizados nas abordagens, os insumos: 

preservativos masculinos e femininos, gel lubrificante e panfletos do Programa. 

Essas ações possibilitaram uma maior visibilidade e divulgação do programa, 

aproximação com o público que ainda não acessado, e identificação de novos usuários 

e multiplicadores de informações.  

Mapeamento do Território  

No mês de abril a equipe não realizou mapeamento nos territórios de atuação do ANR, 

devido a Pandemia do Coronavírus estamos dando prioridade a realizar atendimentos 

Articulação com a rede 

Durante esse mês não foi possível realizar articulação com a Rede, visto que no 

Município está funcionando apenas os serviços considerados essenciais, devido a 

Pandemia, além disso, os atendimentos estão acontecendo em critério de prioridade. 

 

Durante o referido mês as equipes não participaram e nem promoveram 

palestras/seminários. Foram priorizados os atendimentos e acompanhamentos dos 

Neste mês, não foi possível realizar as oficinas que a equipe vinha ofertando no 

o que ocasionaria aglomeração de pessoas e devido a Pandemia à 

recomendação do Ministério da Saúde é que não haja aglomeração para a não 
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Alguns espaços como pontos de uso tiveram a intensificação 

ndo em vista a ampliação dos vínculos com os usuários e 

utilizados nas abordagens, os insumos: 

preservativos masculinos e femininos, gel lubrificante e panfletos do Programa.  

ade e divulgação do programa, 

aproximação com o público que ainda não acessado, e identificação de novos usuários 

No mês de abril a equipe não realizou mapeamento nos territórios de atuação do ANR, 

devido a Pandemia do Coronavírus estamos dando prioridade a realizar atendimentos 

ão com a Rede, visto que no 

Município está funcionando apenas os serviços considerados essenciais, devido a 

Pandemia, além disso, os atendimentos estão acontecendo em critério de prioridade.  

participaram e nem promoveram 

palestras/seminários. Foram priorizados os atendimentos e acompanhamentos dos 

Neste mês, não foi possível realizar as oficinas que a equipe vinha ofertando no 

o que ocasionaria aglomeração de pessoas e devido a Pandemia à 

recomendação do Ministério da Saúde é que não haja aglomeração para a não 
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7. Ações de Impacto  

 

Vale à pena lembrar que não foi possível realizar as ações e articulações q

havíamos planejado devido à pandemia do Covid

 

8. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE

 

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

b. CAPACITAÇÕES). 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL

   

   

   

   

 

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

 

DATA ATIVIDADE LOCAL

   

   

 

10.  DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO 

ATIVIDADE

PARTICIPAÇÃO EM CAPA

REUNIÃO ADMINISTRATI

REUNIÃO INTERSETORIA

ESTUDO DE CASO
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Vale à pena lembrar que não foi possível realizar as ações e articulações q

havíamos planejado devido à pandemia do Covid-19.  

DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

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

LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO

 
 
 

  

  

 
 

 
 

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

LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO

 
 
 

  

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

ATIVIDADE QUANTIDADE

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 00 

REUNIÃO INTERSETORIAL 00 

ESTUDO DE CASO 11 
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Vale à pena lembrar que não foi possível realizar as ações e articulações que 

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

PAUTA DA REUNIÃO 

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

PAUTA DA REUNIÃO 

DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO 

QUANTIDADE 
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11. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / PERNOITES:

 
12. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO CENTRO DE 

ACOLHIMENTO E APOIO
 
 

 
 
TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA
 

Usuários por Sexo e Faixa Etária

Sexo 0a11 12ª17 18ª23 

M 00 00 08 

F 00 00 03 

Total 00 00 11 

 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO EM EVEN

CONSULTORIA

REUNIÃO COM A EXECUT

TOTAL

AÇÕES 

COLEGIADO  

REUNIÃO TÉCNICA DA 
EQUIPE 

 
 AÇÕES

Acolhimento dia – (Total de atendimentos no 
mês) 

Acolhimento Noturno (Pernoites Mês)
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PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / PERNOITES:

DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO E APOIO 

SEXO E FAIXA ETÁRIA 

Usuários por Sexo e Faixa Etária 

24ª29 30ª40 41ª59 60emdiante 
Não 

informado

18 36 13 02 00

08 09 04 00 00

26 45 17 02 00

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 00 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO COM A EXECUTORA 00 

TOTAL 11 

META MÍNIMA METAS EXECUTADAS

 02 00 

REUNIÃO TÉCNICA DA 
04 00 

AÇÕES 
META MÍNIMA 

EXECUTADAS

atendimentos no 
900 atend. Mês 

(Pernoites Mês) 
450 atend. Mês 
(15 por noite) 
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PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / PERNOITES: 

DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO CENTRO DE 

Não 

informado 

Total 

00 77 

00 24 

00 101 

 

 

 

 

METAS EXECUTADAS 

METAS 
EXECUTADAS 

923 

442 
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TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS

 

 

 

 

 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO

Heterossexual 
85 

Travesti 

00 

 

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS

 

Preta Branca Parda 

30 14 52 

 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA

Situação Socioeconômica

Sem Renda

¼ Salário Mínimo

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

FEMININO 

00 

GESTANTE 

02 
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POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

Orientação Sexual 
Homossexual Bissexual Total

11 05 101

 

Identidade de Gênero 

Transexual Total 

00 00 

GRUPOS ÉTNICOS 

 Cor/Raça 

Amarela Indígena Não informado 

05 00 00 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Situação Socioeconômica Quantidade 

Sem Renda 70 

¼ Salário Mínimo 17 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 MASCULINO Total 

02 02 

. 

GESTANTE E NUTRIZ 

 NUTRIZ Total 

00 02 

30 

Total 
101 

Total 

101 
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½ Salário Mínimo

1/3 Salário Mínimo

01 Salário Mínimo

02 Salários 

03 Salários Mínimos

Acima de 03 Salários Mínimos

Não informado

Total

 

TABELA VI – ATENDIMENTOS REALIZADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES 

Oficinas 

Atendimento à Família

Grupo Família 

Grupos Operativos

Grupo Psicólogo 

Grupo de Serviço Social

Grupo de Qualidade de Vida

Total

Atendimento Individual

Atendimento Assistente Social

Atendimento Psicólogo

Atendimento Qualidade de Vida

Total

 

Demanda de Atendimento

Atendimento de Triagem, Acolhimento de novos 

Usuários e Usuários Re

Atendimento Individual à Família

Visita Domiciliar 
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CEP: 50.100-080 
½ Salário Mínimo 02 

1/3 Salário Mínimo 00 

01 Salário Mínimo 05 

02 Salários Mínimos 06 

03 Salários Mínimos 00 

Acima de 03 Salários Mínimos 01 

Não informado 00 

Total 101 

ATENDIMENTOS REALIZADOS 

Meta Mínima Metas Executadas

15hrs 10h 

Atendimento à Família 50 29 

04 04 

Operativos Meta Mínima – 04

04 

Grupo de Serviço Social 08 

Grupo de Qualidade de Vida 04 

Total 16 
 

 

Atendimento Individual Meta Mínima – 50

Atendimento Assistente Social 168 

Atendimento Psicólogo 117 

Atendimento Qualidade de Vida 95 

Total 380 

Demanda de Atendimento TOTAL

Atendimento de Triagem, Acolhimento de novos 

Usuários e Usuários Re-acolhidos 
14 

Atendimento Individual à Família 29 

00 

31 

Metas Executadas 

04 

50 

TOTAL 
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TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA

 

Motivação

Crack

Álcool

Maconha

Cocaína

Outros

Total Geral

 

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS

ESPONTÂNEA

APROXIMAÇÃO DE RUA

ATITUDE NA RUA

REDE SUAS

REDE SUS

CONSELHO TUTELAR

MINISTÉRIO PÚBLICO

OUTRO(A) USUÁRIO(A)

OUTRA ORIGEM

PODER JUDICIÁRIO

0800 (Atitude)

SEGURANÇA PÚBLICA

 

Assembléia  

Atendimento no Território (em conjunto com o 

ATITUDE nas Ruas)

Outros/Quais? 

TOTAL GERAL
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SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

Motivação Total 

Crack 87 

Álcool 09 

Maconha 02 

Cocaína 00 

Outros 03 

Total Geral 101 

ORIGEM DAS DEMANDAS 

Tipo Total 

ESPONTÂNEA 71 

APROXIMAÇÃO DE RUA 00 

ATITUDE NA RUA 05 

REDE SUAS 07 

REDE SUS 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

MÍDIA 00 

OUTRO(A) USUÁRIO(A) 15 

OUTRA ORIGEM 01 

PODER JUDICIÁRIO 00 

0800 (Atitude) 01 

SEGURANÇA PÚBLICA 01 

TOTAL 101 

01 

Atendimento no Território (em conjunto com o 

ATITUDE nas Ruas) 
00 

00 

TOTAL GERAL 44 
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TABELA IX – ORIGEM DAS DEMANDAS DE ACORDO COM AS ÁREAS 
INTEGRADAS DE SEGURANÇA 

 

Áreas Integradas de Segurança

Total Geral

 

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

MOTIVOS

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA

AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO

AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL

AFASTAMENTO USO DE 

AFASTAMENTO POR AVALIAÇÃO 

TÉCNICA

OUTROS

TOTAL
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DAS DEMANDAS DE ACORDO COM AS ÁREAS 

INTEGRADAS DE SEGURANÇA – AIS 

Áreas Integradas de Segurança Quantidade 

AIS 01 21 

AIS 02 00 

AIS 03 00 

AIS 04 00 

AIS 05 00 

AIS 06 20 

AIS 07 00 

AIS 08 00 

AIS 09 00 

AIS 10 56 

AIS 11 00 

AIS 12 00 

AIS 13 00 

AIS 14 04 

AIS 15 00 

AIS 16 00 

Total Geral 101 

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 00 

AFASTAMENTO POR AVALIAÇÃO 

TÉCNICA 
01 

OUTROS 00 

TOTAL 02 

33 

DAS DEMANDAS DE ACORDO COM AS ÁREAS 

TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

QUANTITATIVO 
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TABELAXI – POTENCIAL DE RISCO

 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL

NÃO INFORMADO

TOTAL GERAL

 

 

AMEAÇA DE MORTE

NÃO INFORMADO

TOTAL 

DÍVIDA COM O TRÁFICO

NÃO INFORMADO

TOTAL GERAL
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POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 54 

NÃO 47 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 101 

 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 72 

NÃO 29 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 101 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 65 

NÃO 36 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 101 
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TABELA XII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS

 

CRAS 

CREAS 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO

ALUGUEL SOCIAL

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO

CENTRO POP 

CONSELHO TUTELAR

CENTRO DA JUVENTUDE

OUTROS? 

  

REDE SUS

NASF 

PSF/UBS 

CTA 

CAPS II 

CAPS III 

CAPS Adi 

CAPS AD 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA

POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO

HOSPITAL GERAL

UPA 

OUTROS? 

 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS

DELEGACIA 

DHPP 

JUDICIÁRIO 
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ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 REDE SUAS QUANT.

01 

04 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 09 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 03 

00 

CONSELHO TUTELAR 00 

CENTRO DA JUVENTUDE 00 

00 

TOTAL 17 

 

REDE SUS QUANT.

00 

00 

00 

00 

00 

00 

04 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 00 

POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 00 

HOSPITAL GERAL 02 

01 

00 

TOTAL 07 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT.

00 

00 

00 
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QUANT. 

QUANT. 

QUANT. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO

AGÊNCIA DO TRABALHO

GOVERNO PRESENTE

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO

INSS 

ONG 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

OUTROS 

TOTAL 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA

EDUCAÇÃO FORMAL

CURSO PROFISSIONALIZANTE

TRABALHO INFORMAL

TRABALHO FORMAL

OUTROS 

TOTAL 

 

5. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS

ABORDAGEN NAS RUAS (PESSOAS)

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO

ARTICULAÇÃO COM A REDE

PALESTRAS/SEMINÁRIOS

OFICINA SOCIOEDUCATIVA
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MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

AGÊNCIA DO TRABALHO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 00 

00 

00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

02 

02 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT.

EDUCAÇÃO FORMAL 00 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 

TRABALHO INFORMAL 00 

TRABALHO FORMAL 00 

00 

00 

DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS 

AÇÕES 
META 

MÍNIMA 
METAS EXECUTADAS

INDIVIDUAIS 100 100 

ABORDAGEN NAS RUAS (PESSOAS) 400 18 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 10 00 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 10 00 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 06 00 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 06 00 
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QUANT. 

METAS EXECUTADAS 
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AÇÕES

BUSCA ATIVA 

VISITA DOMICILIAR 

ABORDAGEM DE RUA

REUNIÕES 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL

ACOMPANHAMENTO FAMILIA

OUTRAS AÇÕES 

AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO 
REALIZADAS 

TOTAL
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AÇÕES 
METAS EXTRAS 

EXECUTADAS

01 

 01 

ABORDAGEM DE RUA 06 

00 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 06 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 01 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 10 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 00 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 100 

ACOMPANHAMENTO FAMILIA 01 

03 

AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO 
00 

TOTAL 129 

37 

METAS EXTRAS 

EXECUTADAS 
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11.CONSIDERAÇÃOES FINAIS

Diante do contexto da pandemia/Corona vírus (COVID

constante mudança para estamos funcionando de acordo com o protocolo da ANVISA, 

para prevenir o contagio de 

geraram dificuldades e resistências por parte dos usuários.

Tivemos uma grande baixa na modalidade do pernoite, uma vez que os usuários 

estão preferindo permanecer na rua, visto que, quando inserido no

tendo avaliação para saídas, com exceção para retirada de documentação e 

recebimento do corona voucher. Já na última semana do mês, o quantitativo de 

usuários diaristas diminuiu bastante, segundo relatos dos próprios usuários, eles estão

ficando nas filas para guardar lugar para posteriormente vender.

Permanecemos com dificuldades de retirada de documentação civil, apesar de 

encaminharmos os usuários, não obtivemos sucesso nas nossas tentativas. Todos os 

usuários que estavam no serviço fo

assim como, vários usuários do território também, que apesar de serem sensibilizados 

pelas equipes do ANR, em sua grande maioria não chegam até o serviço.

  Os profissionais estão se esforçando e se reinventad

atividades diversas, informativas e lúdicas para distensionar e minimizar os conflitos 

existentes devido à ansiedade, fissura e abstinência dos usuários que se encontram no 

pernoite.  

 

 

 

 

Manass
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11.CONSIDERAÇÃOES FINAIS 

Diante do contexto da pandemia/Corona vírus (COVID-19), estamos em 

constante mudança para estamos funcionando de acordo com o protocolo da ANVISA, 

para prevenir o contagio de usuários e trabalhadores, no entanto, tantas mudanças, 

geraram dificuldades e resistências por parte dos usuários. 

Tivemos uma grande baixa na modalidade do pernoite, uma vez que os usuários 

estão preferindo permanecer na rua, visto que, quando inserido no pernoite não está 

tendo avaliação para saídas, com exceção para retirada de documentação e 

recebimento do corona voucher. Já na última semana do mês, o quantitativo de 

usuários diaristas diminuiu bastante, segundo relatos dos próprios usuários, eles estão

ficando nas filas para guardar lugar para posteriormente vender. 

Permanecemos com dificuldades de retirada de documentação civil, apesar de 

encaminharmos os usuários, não obtivemos sucesso nas nossas tentativas. Todos os 

usuários que estavam no serviço foram cadastrados para receber o Corona Voucher, 

assim como, vários usuários do território também, que apesar de serem sensibilizados 

pelas equipes do ANR, em sua grande maioria não chegam até o serviço.

Os profissionais estão se esforçando e se reinventado diariamente, realizando 

atividades diversas, informativas e lúdicas para distensionar e minimizar os conflitos 

existentes devido à ansiedade, fissura e abstinência dos usuários que se encontram no 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Geral 
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19), estamos em 

constante mudança para estamos funcionando de acordo com o protocolo da ANVISA, 

usuários e trabalhadores, no entanto, tantas mudanças, 

Tivemos uma grande baixa na modalidade do pernoite, uma vez que os usuários 

pernoite não está 

tendo avaliação para saídas, com exceção para retirada de documentação e 

recebimento do corona voucher. Já na última semana do mês, o quantitativo de 

usuários diaristas diminuiu bastante, segundo relatos dos próprios usuários, eles estão 

Permanecemos com dificuldades de retirada de documentação civil, apesar de 

encaminharmos os usuários, não obtivemos sucesso nas nossas tentativas. Todos os 

ram cadastrados para receber o Corona Voucher, 

assim como, vários usuários do território também, que apesar de serem sensibilizados 

pelas equipes do ANR, em sua grande maioria não chegam até o serviço. 

o diariamente, realizando 

atividades diversas, informativas e lúdicas para distensionar e minimizar os conflitos 

existentes devido à ansiedade, fissura e abstinência dos usuários que se encontram no 
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12. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Grupos e Oficinas: 

Grupo Informe-se 

Grupo Família  
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Grupo Cidadania       
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Grupo Gênero e Sexualidade 

 

Grupo Qualidade de Vida  
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Grupo Redução de Danos 

Oficina de Arte e Entretenimento

 

 
Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e as Drogas - SPVD 

Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas – SEPOD 
Rua Carlos Chagas, 136 - Santo Amaro, Recife - PE 

CEP: 50.100-080 

 

 

 

Oficina de Arte e Entretenimento 
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Grupo de Arte e Movimento 

Grupo Superação 
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Grupo Alfabetização e Letramento

                                  

Grupo Reflexão Noturna 
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Grupo Alfabetização e Letramento 
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Vacinação de Influenza (H1N1)
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Vacinação de Influenza (H1N1) 
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Registros das Atividades realizadas pelo Atitude nas Ruas

Atendimento 

   

                            

 

 

 
 
22.  
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realizadas pelo Atitude nas Ruas 
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CENTRO DE ACOLHIM

 
1. APRESENTAÇÃO 

 
 Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

Acolhimento Intensivo durante o mês de 

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

profissional. 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO
 

Endereço: Rua Profª. Maria José Lage Nº 56

Agostinho/PE. 

Telefones de contato: 98923 9621 (claro) 

E-mail institucional: intensivocabo@gmail.com

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO
 

FUNÇÃO 
COORDENAÇÃO TÉCNICA  
SUPERVISÃO  
APOIO ADMINISTRATIVO 

TÉCNICA EM PSICOLOGIA 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL
TÉCNICO EM QUALIDADE DE VIDA

CUIDADORES 

EDUCADORA SOCIAL (Plantonista Diurno)

EDUCADOR SOCIAL (Plantonista Noturno)

AUXILIAR DE COZINHA (Plantonista)

AUXILIAR DE COZINHA (Diarista)
AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS
(Plantonista) 

MOTORISTA (Plantonista Noturno)

VIGIA (Plantonista Diurno) 

VIGIA (Plantonista Noturno) 
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CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO CABO ABRIL/20

Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

ensivo durante o mês de Abril.  Trata-se de uma estratégia a ofertar 

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

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

. Maria José Lage Nº 567 Av. Beira Mar Gaibú - Cabo de Santo 

Telefones de contato: 98923 9621 (claro) 3512-0274 (fixo)  

intensivocabo@gmail.com 

EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 NOME 
 Suelen Ferreira Lopes 

Marina Maria Silva Félix
Jailson da Silva Filho 
Andrezza Stephania Brito
Izabella da Silva Barros

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

Kátia Rosangela Carnaúba de Souza
Jetro Araújo dos Santos

(Plantonista Diurno) 
Dorinha Gonçalves 
Luiz Carlos de Oliveira 

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

(Plantonista) 
Marilene Maria da Silva
Cicleide Maria de Santana

(Diarista) Maria Ercílica da Silva 
AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS Edvaldo Francisco de Oliveira

LadijaneMaria 

(Plantonista Noturno) 
Simone Fernanda da Silva Barbosa
Valdeci José da Silva 
Rafael Oliveira de Souza
Rogério José Soares 

 
Marcos Kennedy Nascimento
Valdemir Aureliano da Silva
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/2020 

Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

se de uma estratégia a ofertar 

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

Cabo de Santo 

 
Suelen Ferreira Lopes de Oliveira 
Marina Maria Silva Félix 

Brito 
Izabella da Silva Barros 

Livramento Silva Irmã 
Kátia Rosangela Carnaúba de Souza 

dos Santos 

 

 
Janaína Lopes de Lima 

a Silva 
Cicleide Maria de Santana 

 
Edvaldo Francisco de Oliveira 

Simone Fernanda da Silva Barbosa 

Rafael Oliveira de Souza 

Marcos Kennedy Nascimento 
Valdemir Aureliano da Silva 
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4. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL

 
FUNÇÃO 

ASSISTENTE SOCIAL 

MOTORISTA 

 
5. PROGRAMA DE ATIVIDADES

 
Horários Segunda Terça

07h00 Despertar Despertar

08h às 
08h40 

Café da 
manhã 

Café da manhã

 
09h às 
09h15 

Bom dia 
 

Educador/a 
Plantonista 

Bom dia
 

(Educador/a 
Técnico (a))

 
 
 
 

10h30 às 
11h30 

 
 

 
Assembleia 
(Quinzenal) 

 
 

 
 

Grupo
Bem-Estar

 
TQV 

Livramento
 
 

12h às 
12h40 

Almoço Almoço

  

 

 

15h30 às 
16h30 

Oficina 
Trocando 

Ideais 
 
 

Educador/a 
Plantonista 

 
 
 

Grupo
 “Oficina de 

Direitos”
 

Técnica 
Amanda

 
 
 

 
 
 

19h às 
21h 

CINE 
Intensivo 
(Tela Quente) 

Oficina Plantão 
Noturno
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SOCIAL 

NOME 
Mirts Lopes Vasconcelos 
Jandilson Florentino de Souza (afastado)
Kleiton Telles da Silva (temporário contratado por 
RPA) 

PROGRAMA DE ATIVIDADES 

Terça Quarta Quinta Sexta 

Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar

Café da manhã Café da 
manhã 

Café da 
manhã 

Café da 
manhã 

Bom dia 

(Educador/a 
Técnico (a)) 

Bom dia 
 

Técnica 
Social em 
Psicologia 

Bom dia 
 

Educador/a 
Plantonista 

Bom dia 
 

Técnica 
Social em 
Psicologia 

Grupo 
Estar 

TQV 
Livramento 

 
 
 

Reunião  
 

Técnica 
 

9h às 13h 

 
 

 
Grupo 

Redução de 
Danos 

 
Técnica 

Andrezza  

 
Reunião de 
Supervisão - 

Manhã 
 
 

Oficina de 
Culinária – 

Patrícia  

LIMPEZA 

 
 

Almoço Almoço Almoço Almoço 

   

Grupo 
“Oficina de 
Direitos” 

Técnica 
Amanda 

X 

Reunião de 
Supervisão 

– Tarde 
 

Oficina 
Trocando 

Ideais 
 
Educador/a 
Plantonista 

 
 

 
 

Grupo 
“Atividades 

Lúdicas” 
 

 
 

Técnica 
Izabella 

 

 

Oficina Plantão 
Noturno 

FUTEBOL 
na TV 

 
Reunião de 
Supervisão 
– Plantão 
Noturno 

Oficina 
Pedagógica 

Luciene 

 
 
 

Oficina 
Plantão 
Noturno 
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(afastado) 
contratado por 

Sábado Domingo 

Despertar Despertar 

Café da 
manhã 

Café da 
manhã 

 
Livre 

 
Livre 

LIMPEZA 
GERAL 

 
 

Livre 
 

Almoço Almoço 

  

 
Grupo 
Família 

Grupo 
Família 

 
 

Visita 
família 

 
14h às 

17h 

 
 
 

Visita 
família 

 
14h às 

17h 

 
Livre 

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

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

Livramento (Técnica de Qualidade de Vi

Dorinha Gonçalves (Educador

Objetivo Geral: Proporcionar momentos de interação e reflexão entre os

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

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

usuários/as quanto à importância da organização do espaço

convívio com os demais. 

No referido mês foi evidenciado nos grupos “Bom Dia” mensagens potencializando a 

autoestima, o respeito em conviver no coletivo, 

ocasião também foi reforçada 

quanto à participação na vivência da Pandemia, enfatizando informações e cuidados 

com a saúde mental e física, principalmente, neste período de Covid19.

Ainda no mês vigente foi lida 

Kadimoto “Três Elementos”, que trouxe uma reflexão que toda crise possui:uma 

solução, um prazo de validade e uma lição para vida. Em outro momento

dia com a canção chamada “Trem

texto “Paciência” do Pensador, que retrata sobre nosso atual cenário de isolamento 

devido à Covid-19. 

Dialogamos com os usuários a importância da limpeza e organização diária da casa e 

de seus objetos, visto que um ambiente limpo est

de limpeza antes realizado três vezes na semana passou a ser feito diariamente por 

todos os usuários a partir de um controle preenchido no grupo.
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Tabosa 

Técnica Social em Psicologia), Izabella Barros (Técnico 

Amanda Barbosa (Técnica em Serviço Social), Maria do 

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

(Educadora Social). 

Proporcionar momentos de interação e reflexão entre os

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

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

quanto à importância da organização do espaço e de um agradável 

No referido mês foi evidenciado nos grupos “Bom Dia” mensagens potencializando a 

autoestima, o respeito em conviver no coletivo, com os demais usuários

reforçada a colaboração nas atividades sugeridas pela e

quanto à participação na vivência da Pandemia, enfatizando informações e cuidados 

aúde mental e física, principalmente, neste período de Covid19. 

Ainda no mês vigente foi lida e trabalhada uma mensagem da autoria de

Três Elementos”, que trouxe uma reflexão que toda crise possui:uma 

solução, um prazo de validade e uma lição para vida. Em outro momento

“Trem bala” de Ana Vilela, e concluímos o mês refletindo o 

Paciência” do Pensador, que retrata sobre nosso atual cenário de isolamento 

Dialogamos com os usuários a importância da limpeza e organização diária da casa e 

seus objetos, visto que um ambiente limpo está mais protegido. Com isso, o mutirão 

de limpeza antes realizado três vezes na semana passou a ser feito diariamente por 

todos os usuários a partir de um controle preenchido no grupo. 
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Técnica Social em Psicologia), Izabella Barros (Técnico 

Maria do 

ora Social) e 

Proporcionar momentos de interação e reflexão entre os/as 

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

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

e de um agradável 

No referido mês foi evidenciado nos grupos “Bom Dia” mensagens potencializando a 

suários e equipe. Na 

nas atividades sugeridas pela equipe 

quanto à participação na vivência da Pandemia, enfatizando informações e cuidados 

 

da autoria de Tadashi 

Três Elementos”, que trouxe uma reflexão que toda crise possui:uma 

solução, um prazo de validade e uma lição para vida. Em outro momento, iniciamos o 

bala” de Ana Vilela, e concluímos o mês refletindo o 

Paciência” do Pensador, que retrata sobre nosso atual cenário de isolamento 

Dialogamos com os usuários a importância da limpeza e organização diária da casa e 

á mais protegido. Com isso, o mutirão 

de limpeza antes realizado três vezes na semana passou a ser feito diariamente por 
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GRUPO REDUÇÃO DE DANOS

 

Objetivo Geral: O grupo propõe tra

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

veremos estratégias no coletivo tornando possível 

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

Facilitadora: Andrezza Brito 

 

Data: 09/04/2020 

Facilitadora: Andrezza Brito 

Atividade realizada: Foi trabalhado com os usuários, a partir de um documentário, 

temas como dependência química e 

Objetivo: Promover o conhecimento sobre as possíveis drogas e sua reação entre os 

gêneros. 

Ferramentas metodológicas:

Avaliação: Os usuários se mantiveram atentos às possíveis reações entre os gê

 

Data: 17/04/2020 

Facilitadora: Andrezza Brito 

Atividade realizada: Roda de conversa: Tráfico de drogas e sua maior vulnerabilidade 

nos gêneros. 

Objetivo: Trazer reflexões a respeito da vulnerabilidade na prática do tráfico das 

drogas. 

Ferramentas metodológicas:

Avaliação: Refletiram sobre o tema e trouxeram exemplos do cotidiano de suas 

vivências. 

 

Data: 24/04/2020 
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GRUPO REDUÇÃO DE DANOS 

O grupo propõe trabalhar a política de Redução de danos e falar 

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

tivo tornando possível algumas ferramentas necessárias, 

xemplo, lápis, papéis, vídeos, rodas de conversas, entre outros.

 

 

Foi trabalhado com os usuários, a partir de um documentário, 

temas como dependência química e gênero. 

Promover o conhecimento sobre as possíveis drogas e sua reação entre os 

Ferramentas metodológicas: Documentário: Drogas, suas reações entre os gêneros.

Os usuários se mantiveram atentos às possíveis reações entre os gê

 

Roda de conversa: Tráfico de drogas e sua maior vulnerabilidade 

Trazer reflexões a respeito da vulnerabilidade na prática do tráfico das 

etodológicas: Texto reflexivo: Tráfico de drogas no Brasil.

Refletiram sobre o tema e trouxeram exemplos do cotidiano de suas 
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balhar a política de Redução de danos e falar 

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

algumas ferramentas necessárias, 

xemplo, lápis, papéis, vídeos, rodas de conversas, entre outros. 

Foi trabalhado com os usuários, a partir de um documentário, 

Promover o conhecimento sobre as possíveis drogas e sua reação entre os 

Documentário: Drogas, suas reações entre os gêneros. 

Os usuários se mantiveram atentos às possíveis reações entre os gêneros. 

Roda de conversa: Tráfico de drogas e sua maior vulnerabilidade 

Trazer reflexões a respeito da vulnerabilidade na prática do tráfico das 

Texto reflexivo: Tráfico de drogas no Brasil. 

Refletiram sobre o tema e trouxeram exemplos do cotidiano de suas 
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Facilitadora: Andrezza Brito 

Atividade realizada: Roda de conversa e troca de informações 

Objetivo: Levar a consciência e conceituação do alcoolismo.

Ferramentas metodológicas: 

Avaliação: Verificaram de forma consciente e participativa os sintomas e 

conseqüências do alcoolismo.

 

GRUPO OFICINA DE DIREITOS

 

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

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

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

Fagner). 

Facilitadora: Amanda Alves 

Observação: A Técnica em questão foi afastada por 14 dias

pessoa infectada pelo agente Coronavírus (COVID

não foram alcançadas. 

 

Data: 03/04/2020 

Atividade Realizada: Auxílio Emergencial 

Objetivo: Proteção emergencial no período da pandemia do COVID

destinado. 

Ferramentas Metodológicas:

Avaliação: Os mesmo se envolveram a atividade proposta, com acompanhamento nos 

telejornais foi facilitada a compreensão quem tem direito a receber o auxílio. Foi 

refletido que a falta de documentação seria um empecilho para alguns usuários se 

cadastrarem nesse processo de cadastramento.  Apresentando ociosidade se seriam 

contemplados ou ate mesmo se conseguiriam realizar o cadastro. 

 

Data: 07/04/2020 

Facilitadora: Amanda Alves  

Atividade Realizada: Auxílio Emergencial
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Roda de conversa e troca de informações sobre alcoolismo.

Levar a consciência e conceituação do alcoolismo. 

Ferramentas metodológicas: Conversa informativa e prevenção ao alcoolismo.

Verificaram de forma consciente e participativa os sintomas e 

do alcoolismo. 

GRUPO OFICINA DE DIREITOS 

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

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

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

 

rvação: A Técnica em questão foi afastada por 14 dias devido contato 

pessoa infectada pelo agente Coronavírus (COVID-19). Diante disso, algumas metas 

Auxílio Emergencial  

Proteção emergencial no período da pandemia do COVID

Ferramentas Metodológicas: Noticiários do Auxílio Emergencial  

Os mesmo se envolveram a atividade proposta, com acompanhamento nos 

telejornais foi facilitada a compreensão quem tem direito a receber o auxílio. Foi 

refletido que a falta de documentação seria um empecilho para alguns usuários se 

sso de cadastramento.  Apresentando ociosidade se seriam 

contemplados ou ate mesmo se conseguiriam realizar o cadastro.  

 

Auxílio Emergencial 
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sobre alcoolismo. 

Conversa informativa e prevenção ao alcoolismo. 

Verificaram de forma consciente e participativa os sintomas e 

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

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

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

devido contato com 

Diante disso, algumas metas 

Proteção emergencial no período da pandemia do COVID-19, o público 

Os mesmo se envolveram a atividade proposta, com acompanhamento nos 

telejornais foi facilitada a compreensão quem tem direito a receber o auxílio. Foi 

refletido que a falta de documentação seria um empecilho para alguns usuários se 

sso de cadastramento.  Apresentando ociosidade se seriam 
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Objetivo: Realizar a inserção 

estejam dentro do perfil.  

Ferramentas Metodológicas: 

Emergencial, Aplicativo Caixa Tem e CAD Único. 

Avaliação: Os usuários mostram insatisfação, pois muitos não possue

com foto. E não conseguiram realizar a emissão do RG, por não ter conseguido o ato 

de gratuidade quando procuraram o I

do RG, realizamos o cadastro com sucesso. A conta digital facilitou esse procedi

onde eles podem realizar transferências para conta de familiares.

 

Data: 11/04/2020 

Facilitadora: Amanda Alves 

Atividade Realizada: Dinâmica: Caça aos ovos de Páscoa.

Objetivo: Símbolo da páscoa são os ovos de chocolate. Trazer momento lú

a vida, já que traz a simbologia de ressurreição de Cristo.

Ferramentas Metodológicas: 

Avaliação: Momento único na vida de muitos usuários, pois tratava do seu primeiro 

ovo de páscoa. Eles correram a caçar ao ovo, todos etiquetados 

todos os usuários. Divertiram-

 

Data: 18/04/2020 

Facilitadora: Amanda Alves 

Atividade Realizada: Roda de conversa sobre a utilização do Auxílio Emergencial

Objetivo: Sensibilizar os usuários como utilizar o recurso destinado

pandemia. E salientar que será uma oportunidade de ofertar uma ajuda financeira para 

seus familiares e quitar divida de drogas. Para um possível retorno ao convívio fami

visto que muitas dessas dívidas são no seu território de origem

Ferramentas Metodológicas

Avaliação: Os mesmo após o dialogo aberto, nessa temática do uso do auxílio, trás 

que pesam em ofertar ajuda familiar e quitar dívidas com o tráfico. Outros refletiram vão 

utilizar para comprar objetos pes
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Realizar a inserção e cadastro dos usuários no Auxílio Emergencial 

Ferramentas Metodológicas: Plataforma da Caixa Econômica e Aplicativo do Auxílio 

Emergencial, Aplicativo Caixa Tem e CAD Único.  

Os usuários mostram insatisfação, pois muitos não possue

com foto. E não conseguiram realizar a emissão do RG, por não ter conseguido o ato 

de gratuidade quando procuraram o IITB. Com os usuários que sabiam sua numeração 

do RG, realizamos o cadastro com sucesso. A conta digital facilitou esse procedi

onde eles podem realizar transferências para conta de familiares. 

 

Dinâmica: Caça aos ovos de Páscoa. 

Símbolo da páscoa são os ovos de chocolate. Trazer momento lú

a simbologia de ressurreição de Cristo. 

Ferramentas Metodológicas: Ovos de Chocolate 

Momento único na vida de muitos usuários, pois tratava do seu primeiro 

ovo de páscoa. Eles correram a caçar ao ovo, todos etiquetados com os nomes de 

-se na atividade. 

 

Roda de conversa sobre a utilização do Auxílio Emergencial

Sensibilizar os usuários como utilizar o recurso destinado nesse período de 

pandemia. E salientar que será uma oportunidade de ofertar uma ajuda financeira para 

seus familiares e quitar divida de drogas. Para um possível retorno ao convívio fami

vidas são no seu território de origem. 

Ferramentas Metodológicas: Em forma de dialogo.  

Os mesmo após o dialogo aberto, nessa temática do uso do auxílio, trás 

que pesam em ofertar ajuda familiar e quitar dívidas com o tráfico. Outros refletiram vão 

utilizar para comprar objetos pessoais como roupas e celulares.  
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no Auxílio Emergencial que 

Plataforma da Caixa Econômica e Aplicativo do Auxílio 

Os usuários mostram insatisfação, pois muitos não possuem documento 

com foto. E não conseguiram realizar a emissão do RG, por não ter conseguido o ato 

TB. Com os usuários que sabiam sua numeração 

do RG, realizamos o cadastro com sucesso. A conta digital facilitou esse procedimento, 

Símbolo da páscoa são os ovos de chocolate. Trazer momento lúdico e levar 

Momento único na vida de muitos usuários, pois tratava do seu primeiro 

com os nomes de 

Roda de conversa sobre a utilização do Auxílio Emergencial 

nesse período de 

pandemia. E salientar que será uma oportunidade de ofertar uma ajuda financeira para 

seus familiares e quitar divida de drogas. Para um possível retorno ao convívio familiar, 

Os mesmo após o dialogo aberto, nessa temática do uso do auxílio, trás 

que pesam em ofertar ajuda familiar e quitar dívidas com o tráfico. Outros refletiram vão 
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GRUPO ATIVIDADES LÚDICAS

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

vida aos usuários, tanto processo de socialização, quanto na elaboração dos 

sentimentos. O brincar contribui decisivamente para o bem

forma complementar (OLIVEIRA,

Facilitadora: Izabella Barros 

 

Data: 01/04/2020 

Atividade Realizada: Concurso de Passinho.

Objetivo: Promover interação entre usuários e aos que estavam chegando 

recentemente na unidade. 

Ferramentas Metodológicas

Avaliação: Os usuários que não participaram propriamente apresentando sua dança, 

foram os jurados.  Percebemos que alguns ficaram tímidos por outros usuários 

apresentar domínio na dança, porém foi um momento muito rico de interação.

 

Data: 10/04/2020 

Atividade Realizada: Filme “A ressurreição”, que retrata sobre a Sexta

sua representatividade. 

Objetivo: Refletir sobre o dia da Paixão de Cristo.

Ferramentas Metodológicas

Avaliação: Todos os usuários participaram da atividade, se mantiveram atentos, em 

muitos momentos se emocionaram com o contexto relatado pelo filme. 

 

Data: 18/04/2020 

Atividade Realizada: Oficina das Emoções. Utilizamos os 

aparência de expressões), para representar os sentimentos. Essa 

momentos: no 1° enchemos a bexigas e cada participante desenhou o sentimento que 

tinha naquele momento, e falaram a respeito. No

ou algum acontecimento que remetesse “raiva”, após, pedimos para estourar o balão. 
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GRUPO ATIVIDADES LÚDICAS 

Propor momentos lúdicos que influenciará numa melhor qualidade de 

vida aos usuários, tanto processo de socialização, quanto na elaboração dos 

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

forma complementar (OLIVEIRA, 2010). 

 

Concurso de Passinho. 

: Promover interação entre usuários e aos que estavam chegando 

Ferramentas Metodológicas: Caixa de som, bombons. 

Os usuários que não participaram propriamente apresentando sua dança, 

foram os jurados.  Percebemos que alguns ficaram tímidos por outros usuários 

apresentar domínio na dança, porém foi um momento muito rico de interação.

Filme “A ressurreição”, que retrata sobre a Sexta

: Refletir sobre o dia da Paixão de Cristo. 

Ferramentas Metodológicas: Pendrive e TV. 

: Todos os usuários participaram da atividade, se mantiveram atentos, em 

muitos momentos se emocionaram com o contexto relatado pelo filme.  

Oficina das Emoções. Utilizamos os emojis(são símbolos têm a 

aparência de expressões), para representar os sentimentos. Essa dinâmica reuniu três 

no 1° enchemos a bexigas e cada participante desenhou o sentimento que 

tinha naquele momento, e falaram a respeito. No 2°, pedimos que pensass

ou algum acontecimento que remetesse “raiva”, após, pedimos para estourar o balão. 
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Propor momentos lúdicos que influenciará numa melhor qualidade de 

vida aos usuários, tanto processo de socialização, quanto na elaboração dos 

estar físico e mental, de 

: Promover interação entre usuários e aos que estavam chegando 

Os usuários que não participaram propriamente apresentando sua dança, 

foram os jurados.  Percebemos que alguns ficaram tímidos por outros usuários 

apresentar domínio na dança, porém foi um momento muito rico de interação. 

Filme “A ressurreição”, que retrata sobre a Sexta-Feira Santa e 

: Todos os usuários participaram da atividade, se mantiveram atentos, em 

são símbolos têm a 

dinâmica reuniu três 

no 1° enchemos a bexigas e cada participante desenhou o sentimento que 

pedimos que pensasse sobre algo 

ou algum acontecimento que remetesse “raiva”, após, pedimos para estourar o balão. 
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O fato de estourar retrataria a forma de lidar com tal sentimento. 

para que os participantes lembrasse

forma de palavras/frase o que deseja para tal pessoa. Finalizamos a Dinâmica 

propondo um espaço de troca, onde puderam repassar as bexigas e as palavras 

positivas para os colegas. 

Objetivo: Falar sobre os sentimentos 

Ferramentas Metodológicas

hidrocor. 

Avaliação: Foi um espaço de troca e reflexão, onde puderam entrar em contato com 

seu sentimento e falar sobre.  Surgiram diversos temas: falaram sobre a dinâmica da 

casa (falta de respeito), família,

que trouxeram angustia, e momentos que proporcionaram prazer. Em muitos 

momentos se emocionaram e falaram quanto à importância de espaço como esses.

 

 

GRUPO FAMÍLIA 

 

Objetivo Geral: Discutir junto aos 

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

de drogas e elaborar estratégias para apro

 

Data: 11/04/2020 

Facilitadora: Amanda Alves  

Atividade realizada: Fortalecimento de vínculos no período da COVID

Objetivo: Refletir que nesse período, estamos com horários reduzidos. Faz

nesse momento em que se encontram sem saídas uma atenção dos familiares.

Ferramenta Metodológica: Forma

Avaliação: A família representada compreende a dinâmica do espaço nesse momento 

de pandemia. Não apresenta resistência às novas rotina e dinâmica de visitação ao seu 

familiar.  

 

Data: 19/04/2020 
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O fato de estourar retrataria a forma de lidar com tal sentimento. No 3°, conduzimos 

os participantes lembrasse-se de algum momento bom e externalizass

forma de palavras/frase o que deseja para tal pessoa. Finalizamos a Dinâmica 

propondo um espaço de troca, onde puderam repassar as bexigas e as palavras 

: Falar sobre os sentimentos  

Ferramentas Metodológicas: Emojis impressos em folha de ofício, bexigas e lápis 

: Foi um espaço de troca e reflexão, onde puderam entrar em contato com 

seu sentimento e falar sobre.  Surgiram diversos temas: falaram sobre a dinâmica da 

falta de respeito), família, relacionamento e sonhos.  Enfatizaram sobre situações 

que trouxeram angustia, e momentos que proporcionaram prazer. Em muitos 

momentos se emocionaram e falaram quanto à importância de espaço como esses.

Discutir junto aos usuários e seus familiares, temáticas voltadas à 

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

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

 

Fortalecimento de vínculos no período da COVID-19.

: Refletir que nesse período, estamos com horários reduzidos. Faz

nesse momento em que se encontram sem saídas uma atenção dos familiares.

Formato de diálogo. 

A família representada compreende a dinâmica do espaço nesse momento 

de pandemia. Não apresenta resistência às novas rotina e dinâmica de visitação ao seu 
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No 3°, conduzimos 

se de algum momento bom e externalizasse em 

forma de palavras/frase o que deseja para tal pessoa. Finalizamos a Dinâmica 

propondo um espaço de troca, onde puderam repassar as bexigas e as palavras 

impressos em folha de ofício, bexigas e lápis 

: Foi um espaço de troca e reflexão, onde puderam entrar em contato com 

seu sentimento e falar sobre.  Surgiram diversos temas: falaram sobre a dinâmica da 

relacionamento e sonhos.  Enfatizaram sobre situações 

que trouxeram angustia, e momentos que proporcionaram prazer. Em muitos 

momentos se emocionaram e falaram quanto à importância de espaço como esses. 

usuários e seus familiares, temáticas voltadas à 

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

ximar o usuário de sua família. 

19. 

: Refletir que nesse período, estamos com horários reduzidos. Faz-se também 

nesse momento em que se encontram sem saídas uma atenção dos familiares. 

A família representada compreende a dinâmica do espaço nesse momento 

de pandemia. Não apresenta resistência às novas rotina e dinâmica de visitação ao seu 
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Facilitadora: Andrezza Brito  

Atividade realizada: Roda de diálogo trabalhando o tema: 

drogas afetam a dinâmica da 

Objetivo: Conceituar o alcoolismo e trazer à reflexão do quanto afeta a família.

Ferramentas metodológicas:

Avaliação: As famílias participaram de forma interativa, relatando a importância do 

cuidado dos membros familiares.

 

Data: 27/04/2020 

Facilitadora: Izabella Barros 

Tema: Funcionamento do equipamento

Atividade Realizada: Orientação sobre as visitas ao equipamento nesse momento 

(covid-19). Falamos sobre direcionamento da secretaria a respeito do grupo de risco 

(Idoso, gestante, ou pessoas com demanda crônica).  Inclusive a visitante se 

encaixava dentro desse perfil, orien

que a mesma seguisse o que tem proferido a OMS. 

Objetivo: Orientação à família.

Ferramentas metodológicas

Avaliação: A família acolheu de forma muito positiva as instruções que oferecemos, 

deixamos em evidencia que são condutas necessárias como medida de cuidado para 

ambos. 

 

GRUPO BEM ESTAR 

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

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

Abordando assim, diversos temas, desde cuidados básico

doenças. 

Facilitador (a): Maria do Livramen

 

Data: 06/04/2020. 

Facilitador (a): Maria do Livramento

 

 
Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e as Drogas - SPVD 

Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas – SEPOD 
Rua Carlos Chagas, 136 - Santo Amaro, Recife - PE 

CEP: 50.100-080 
 

Roda de diálogo trabalhando o tema: Quando o álcool e 

 família. 

Conceituar o alcoolismo e trazer à reflexão do quanto afeta a família.

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa informativa. 

As famílias participaram de forma interativa, relatando a importância do 

cuidado dos membros familiares. 

 

Funcionamento do equipamento 

: Orientação sobre as visitas ao equipamento nesse momento 

19). Falamos sobre direcionamento da secretaria a respeito do grupo de risco 

(Idoso, gestante, ou pessoas com demanda crônica).  Inclusive a visitante se 

encaixava dentro desse perfil, orientamos como forma de cuidado e proteção para 

que a mesma seguisse o que tem proferido a OMS.  

Orientação à família. 

Ferramentas metodológicas: Diálogo 

: A família acolheu de forma muito positiva as instruções que oferecemos, 

videncia que são condutas necessárias como medida de cuidado para 

Informar, clarificar e sensibilizar os usuários sobre questões de saúde, 

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

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

Maria do Livramento 

Maria do Livramento 
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Quando o álcool e outras 

Conceituar o alcoolismo e trazer à reflexão do quanto afeta a família. 

As famílias participaram de forma interativa, relatando a importância do 

: Orientação sobre as visitas ao equipamento nesse momento 

19). Falamos sobre direcionamento da secretaria a respeito do grupo de risco 

(Idoso, gestante, ou pessoas com demanda crônica).  Inclusive a visitante se 

tamos como forma de cuidado e proteção para 

: A família acolheu de forma muito positiva as instruções que oferecemos, 

videncia que são condutas necessárias como medida de cuidado para 

Informar, clarificar e sensibilizar os usuários sobre questões de saúde, 

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

s de higiene pessoal e 
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Objetivo: Explicar aos usuários assunto relacionado obesidade (sintomas, 

e causas). 

Atividade Realizada: Será realizada uma roda de conversa, explicando sobre a 

temática acima citado. 

                Ferramentas metodológicas:

Avaliação: Observamos que os 

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

multiplicação de conhecimento.

 

Data: 15/04/2020. 

Facilitador (a): Maria do Livramento

Objetivo: Esclarecer assuntos relacionados ansiedade generalizada que

interesse dos usuários e do espaço.

Atividade realizada: Foi realizada uma roda de conversa com perguntas sobre mito e 

verdade sobre ansiedade generalizada. 

Ferramentas metodológicas: 

Avaliação: Observamos que os usuários estavam

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

multiplicação de conhecimento.

 

Data: 22/04/2020. 

Facilitador (a): Maria do Livramento

Objetivo: Explicar e esclarecer para os usuários sobre os Mitos e verdades da 

abstinência. 

Atividade realizada: Foi realizada uma roda de conversa com usuários sobre mitos e 

verdades sobre da abstinência.

Ferramentas metodológicas: 

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

desconhecimento dos usuários que se mostraram bastante surpresos

 

Data: 29/04/2020. 

Facilitador (a): Maria do Livramento
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Explicar aos usuários assunto relacionado obesidade (sintomas, 

Será realizada uma roda de conversa, explicando sobre a 

Ferramentas metodológicas:Roda de conversa, cartaz, canetas.  

Observamos que os usuários estavam bem atentos demonstrando 

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

multiplicação de conhecimento. 

Maria do Livramento 

Esclarecer assuntos relacionados ansiedade generalizada que

interesse dos usuários e do espaço. 

Foi realizada uma roda de conversa com perguntas sobre mito e 

verdade sobre ansiedade generalizada.  

metodológicas: Roda de conversa. 

Observamos que os usuários estavam bem atentos demonstrando 

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

multiplicação de conhecimento. 

Maria do Livramento 

Explicar e esclarecer para os usuários sobre os Mitos e verdades da 

realizada uma roda de conversa com usuários sobre mitos e 

verdades sobre da abstinência. 

Ferramentas metodológicas: Roda conversa, na sala TV, papel oficio. 

Observamos que grande parte do conteúdo passado era de total 

desconhecimento dos usuários que se mostraram bastante surpresos. 

Maria do Livramento 
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Explicar aos usuários assunto relacionado obesidade (sintomas, tratamento 

Será realizada uma roda de conversa, explicando sobre a 

atentos demonstrando 

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

Esclarecer assuntos relacionados ansiedade generalizada que são de 

Foi realizada uma roda de conversa com perguntas sobre mito e 

bem atentos demonstrando 

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

Explicar e esclarecer para os usuários sobre os Mitos e verdades da 

realizada uma roda de conversa com usuários sobre mitos e 

 

Observamos que grande parte do conteúdo passado era de total 
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Objetivo: Explicar aos usuários como seria realizada a dinâmica na piscina, com intuito 

de fazer desse período de isolamento um dia ainda mais divertido e leve para os 

usuários.  

Atividade Realizada: Foi realizada uma dinâmica na piscina, os usuários por vez cada 

um pularam na água, quem vestir a camiseta e nadar até o outro lado da piscina. 

Aquele que conseguir fazer isso de forma mais rápida ganhar a brincadeira 

Ferramentas Metodológicas: 

Avaliação: Observamos que os usuários participaram ativamente da dinâmica, 

conseguiram se divertir e tirar o estresse. 

OFICINA TROCANDO IDEIAS 

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

da discussão coletiva e da tro

 

Data: 02/04/2020 

Facilitador: Luiz Oliveira 

Atividade Realizada: Momento lúdico com danças típicas da cidade de Recife e 

construção de lanche. 

Objetivo: Promoção de momento em conjunto e colaborativo com atividades livres de 

dança e construção de lanche.

Ferramentas metodológicas: 

Avaliação: Momento que podemos aproveitar em conjunto e fortalecer com a 

animação do outro (a). 

 

Data: 04 e 12/04/2020 

Facilitador: Luiz Oliveira 

Atividade Realizada: Sorteio através do uso dinâmico do jogo de Bingo e construção 

de salgado para compor nosso lanche.

Objetivo: Proporcionar a distração e relaxamento com brincadeira e construção de 

lanche. 

Ferramentas metodológicas: 

construção do salgado. 
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CEP: 50.100-080 
Explicar aos usuários como seria realizada a dinâmica na piscina, com intuito 

de fazer desse período de isolamento um dia ainda mais divertido e leve para os 

Foi realizada uma dinâmica na piscina, os usuários por vez cada 

pularam na água, quem vestir a camiseta e nadar até o outro lado da piscina. 

Aquele que conseguir fazer isso de forma mais rápida ganhar a brincadeira 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa, bombom e pirulitos. 

Observamos que os usuários participaram ativamente da dinâmica, 

conseguiram se divertir e tirar o estresse.  

 

Promover a reflexão, a participação e a cidadania por meio do lazer, 

da discussão coletiva e da troca de experiências. 

Momento lúdico com danças típicas da cidade de Recife e 

Promoção de momento em conjunto e colaborativo com atividades livres de 

construção de lanche. 

Ferramentas metodológicas: amplificador e material para construção de Pizza. 

Momento que podemos aproveitar em conjunto e fortalecer com a 

Sorteio através do uso dinâmico do jogo de Bingo e construção 

de salgado para compor nosso lanche. 

Proporcionar a distração e relaxamento com brincadeira e construção de 

Ferramentas metodológicas: Jogo de Bingo, brindes ofertados na casa, material de 
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Explicar aos usuários como seria realizada a dinâmica na piscina, com intuito 

de fazer desse período de isolamento um dia ainda mais divertido e leve para os 

Foi realizada uma dinâmica na piscina, os usuários por vez cada 

pularam na água, quem vestir a camiseta e nadar até o outro lado da piscina. 

Aquele que conseguir fazer isso de forma mais rápida ganhar a brincadeira  

Observamos que os usuários participaram ativamente da dinâmica, 

Promover a reflexão, a participação e a cidadania por meio do lazer, 

Momento lúdico com danças típicas da cidade de Recife e 

Promoção de momento em conjunto e colaborativo com atividades livres de 

amplificador e material para construção de Pizza.  

Momento que podemos aproveitar em conjunto e fortalecer com a 

Sorteio através do uso dinâmico do jogo de Bingo e construção 

Proporcionar a distração e relaxamento com brincadeira e construção de 

os na casa, material de 
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Avaliação: Envolvimento com êxito dos usuários.

 

Data: 05/04/2020 

Facilitador (a): Dorinha Silva 

Objetivo: Fazer exercícios escolares e pinturas impressas.

Atividade realizada: Letramento com desenhos e 

Ferramentas metodológicas: 

Avaliação: momento de descontrair e ativar o conhecimento.

simples que seja ele já é conhecimento (Dorinha Silva)

 

Data: 19/04/2020 

Facilitador (a): Dorinha Silva 

Objetivo: Refletir sobre o relacionamento interpessoal 

Atividade realizada: competição na piscina, 1h

Ferramentas metodológicas: 

Avaliação: foi desenvolvida atividade física, interação entre os usuários e competição. 

 

Data: 25/04/2020 

Facilitador (a): Dorinha Silva 

Objetivo: Trabalhar a arte de pintar 

Atividade realizada: colorindo impressões, 1h 

Ferramentas metodológicas: 

Avaliação: atividade desenvolvida com simplicidade e arte. 

 

 

OFICINA ENCONTRO DE QUINTA

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

com o intuito de refletir sobre demandas atuais seja do 

da vida do usuário. 
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CEP: 50.100-080 
Envolvimento com êxito dos usuários. 

Dorinha Silva  

Fazer exercícios escolares e pinturas impressas. 

Letramento com desenhos e letras, 1h30 de duração.

metodológicas: papel sulfite com impressão e lápis de cor.

momento de descontrair e ativar o conhecimento. O conhecimento por 

simples que seja ele já é conhecimento (Dorinha Silva) 

Dorinha Silva  

Refletir sobre o relacionamento interpessoal  

competição na piscina, 1h de duração. 

metodológicas: piscina, concentração e ação. 

foi desenvolvida atividade física, interação entre os usuários e competição. 

Dorinha Silva  

arte de pintar  

colorindo impressões, 1h de duração. 

metodológicas: papel sulfite com impressão. 

atividade desenvolvida com simplicidade e arte.  

OFICINA ENCONTRO DE QUINTA 

Proporcionar um encontro semanal, em especial nas quintas

com o intuito de refletir sobre demandas atuais seja do serviço ou da própr
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de duração. 

papel sulfite com impressão e lápis de cor. 

O conhecimento por 

foi desenvolvida atividade física, interação entre os usuários e competição.  

Proporcionar um encontro semanal, em especial nas quintas-feiras, 

serviço ou da própria dinâmica 
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Data: 06/04/2020 

Facilitadora: Márcia Silva 

Atividade Realizada:Pudemos confeccionar uns porta

comemoração de pascoa.  

Objetivo: Estimular os usuários(a) na arte da reciclagem aproveitando os diversos 

temas visando um momento de descontração.   

Ferramenta Metodológica: 

cestinha coelho, bombons, fitas decorativas,   

Avaliação: Propiciar a todos um momento lúdico e de descontração na tentativa de 

minimizar todo o processo de permanência dentro do espaço.

 

Data: 11/04/2020 

Facilitador/a: Janaina Lopes 

Atividade realizada: Luau Cultural

Objetivo: Possibilitar a interação entre os 

isolamento social desenvolvendo entre eles os diversos gostos musicais. Manifestando 

assim os diversos gostos musicais.

Ferramentas metodológicas: 

Avaliação: A avaliação se deu de

usuários diante do maior desafio deles a vivência entre si em momento de pandemia.

 

Data: 13/04/20 

Facilitador/a: Kátia Carnaúba

Atividade realizada: Grupo motivacional “Quem cuida de Quem?”.

Objetivo: Refletir sobre a valorização pessoal e coletiva em tempos de COVID19, de 

que forma os usuários podem contribuir com os outros de forma motivadora.

Ferramentas metodológicas: 

Avaliação: Estimular os usuários a refletir sobre o atual momento do mundo 

impactos sobre a sociedade e novos desafios pós

 

Data: 19/04/2020 

Facilitador/a: Janaina Lopes 
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Pudemos confeccionar uns portas - bombons pra a 

Estimular os usuários(a) na arte da reciclagem aproveitando os diversos 

temas visando um momento de descontração.    

: E.V.A, tesoura sem ponta, cola instantânea, molde de 

cestinha coelho, bombons, fitas decorativas,    

opiciar a todos um momento lúdico e de descontração na tentativa de 

minimizar todo o processo de permanência dentro do espaço. 

 

Luau Cultural 

Possibilitar a interação entre os usuários do serviço devido ao momento de 

isolamento social desenvolvendo entre eles os diversos gostos musicais. Manifestando 

assim os diversos gostos musicais. 

Ferramentas metodológicas: violão, letras de músicas variadas. 

A avaliação se deu de forma abrangente e de forma contextualizada pelos 

usuários diante do maior desafio deles a vivência entre si em momento de pandemia.

Kátia Carnaúba 

Grupo motivacional “Quem cuida de Quem?”. 

letir sobre a valorização pessoal e coletiva em tempos de COVID19, de 

que forma os usuários podem contribuir com os outros de forma motivadora.

Ferramentas metodológicas: cartolina 

Estimular os usuários a refletir sobre o atual momento do mundo 

impactos sobre a sociedade e novos desafios pós-pandemia. 
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bombons pra a 

Estimular os usuários(a) na arte da reciclagem aproveitando os diversos 

E.V.A, tesoura sem ponta, cola instantânea, molde de 

opiciar a todos um momento lúdico e de descontração na tentativa de 

usuários do serviço devido ao momento de 

isolamento social desenvolvendo entre eles os diversos gostos musicais. Manifestando 

forma abrangente e de forma contextualizada pelos 

usuários diante do maior desafio deles a vivência entre si em momento de pandemia. 

letir sobre a valorização pessoal e coletiva em tempos de COVID19, de 

que forma os usuários podem contribuir com os outros de forma motivadora. 

Estimular os usuários a refletir sobre o atual momento do mundo seus 
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Atividade realizada: Dinâmica da bola no copo.

Objetivo: Integrar, interagir e desenvolver o trabalho em equipe

Ferramentas metodológicas: 

Avaliação: Objetivando a fixação da aprendizagem do trabalho e vivência em equipe.

 

Data: 23/04/20 

Facilitador/a: Kátia Carnaúba

Atividade realizada: Grupo Empreendedorismo Feminino: Como empreender em 

tempos de pandemia 

Objetivo: Estimular a criatividade, habilidade e conhecimento sobre 

empreendedorismo pós-pandemia.

Ferramentas metodológicas: 

Avaliação: Estimular as usuárias a buscar em meio o momento a criação de

para futuras confecções e empreendimento, provocando a reflexão de como aproveitar 

o tempo ocioso na produção de bijuterias para futuros empreendimentos.

 

 

OFICINA DE CULINÁRIA 

Objetivo Geral: Proporcionar ao usuário um conhecimento na área de 

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

os profissionalmente através das oficinas.

Facilitadores: Patrícia Barkokébas 

 

Observação: Oficina temporariamente interrompida devido à pandemia do Coronavírus.

 

 

OFICINA PEDAGÓGICA 

 

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

séries encontradas através de Questionário de Sondagem para Elevação de 

Escolaridade através de conhecimentos crítico e prático. Oportunizando assim o 

entendimento do Reforço Escolar e atividades lúdicas para memorização do 
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CEP: 50.100-080 
Dinâmica da bola no copo. 

Integrar, interagir e desenvolver o trabalho em equipe. 

Ferramentas metodológicas: Balões de festas, copos descartáveis, premiação

Objetivando a fixação da aprendizagem do trabalho e vivência em equipe.

Kátia Carnaúba 

Grupo Empreendedorismo Feminino: Como empreender em 

: Estimular a criatividade, habilidade e conhecimento sobre 

pandemia. 

Ferramentas metodológicas: miçangas, linhas, alicate, tesouras e cola.

Estimular as usuárias a buscar em meio o momento a criação de

para futuras confecções e empreendimento, provocando a reflexão de como aproveitar 

o tempo ocioso na produção de bijuterias para futuros empreendimentos.

Proporcionar ao usuário um conhecimento na área de 

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

os profissionalmente através das oficinas. 

Patrícia Barkokébas  

temporariamente interrompida devido à pandemia do Coronavírus.

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 

ndimento do Reforço Escolar e atividades lúdicas para memorização do 
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copos descartáveis, premiação. 

Objetivando a fixação da aprendizagem do trabalho e vivência em equipe. 

Grupo Empreendedorismo Feminino: Como empreender em 

: Estimular a criatividade, habilidade e conhecimento sobre 

. 

Estimular as usuárias a buscar em meio o momento a criação de bijuterias 

para futuras confecções e empreendimento, provocando a reflexão de como aproveitar 

o tempo ocioso na produção de bijuterias para futuros empreendimentos. 

Proporcionar ao usuário um conhecimento na área de culinária, 

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

temporariamente interrompida devido à pandemia do Coronavírus. 

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 

ndimento do Reforço Escolar e atividades lúdicas para memorização do 
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Letramento e avançar gradativamente na busca incessante do conhecimento como 

também ser reinserido ao Mercado de Trabalho.

Facilitadora: Luciene Tabosa

 

Observação: Oficina temporariamente interrompida devido à pandemia do Coronavírus.

 

 

 

Oficinas 

Trocando Idéias 
Encontro de Quinta 
Oficina de Culinária 
Oficina Pedagógica 
Total de oficinas 

 
 
 
 
6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO

 
 
6.1. FAMÍLIA 
 

 

No mês de Abril tivemos uma diminuição nas visitas dos familiares ao serviço, 

atual quadro em decorrência da Pandemia (Covid

com a reconstrução e fortalecimento

intensificou as avaliações de ligações telefônicas para proporcionar ao usuário uma 

melhor qualidade de vida. 

Entendendo o momento atual, de Distanciamento Social, vivido não apenas pelos 

usuários, mas também pelos seus familiares, disponibilizamos com mais frequência 

ligações telefônica, como forma de aproximação e contato com este ente.
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Letramento e avançar gradativamente na busca incessante do conhecimento como 

também ser reinserido ao Mercado de Trabalho. 

: Luciene Tabosa 

temporariamente interrompida devido à pandemia do Coronavírus.

Quantitativo 
Mensal 

Quantitativo 
Realizado 

Quantitativo em 

04 06 
04 05 
04 00 
04 00 
16 11 

6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

No mês de Abril tivemos uma diminuição nas visitas dos familiares ao serviço, 

decorrência da Pandemia (Covid-19). O Programa Atitude trabalha 

com a reconstrução e fortalecimento dos laços familiares, e diante do contexto 

as avaliações de ligações telefônicas para proporcionar ao usuário uma 

endendo o momento atual, de Distanciamento Social, vivido não apenas pelos 

usuários, mas também pelos seus familiares, disponibilizamos com mais frequência 

ligações telefônica, como forma de aproximação e contato com este ente.
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Letramento e avançar gradativamente na busca incessante do conhecimento como 

temporariamente interrompida devido à pandemia do Coronavírus. 

Quantitativo em 
Horas 

17 
15 
00 
00 

32 horas 

6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO 

No mês de Abril tivemos uma diminuição nas visitas dos familiares ao serviço, devido o 

19). O Programa Atitude trabalha 

dos laços familiares, e diante do contexto 

as avaliações de ligações telefônicas para proporcionar ao usuário uma 

endendo o momento atual, de Distanciamento Social, vivido não apenas pelos 

usuários, mas também pelos seus familiares, disponibilizamos com mais frequência às 

ligações telefônica, como forma de aproximação e contato com este ente. 
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6.2. SAÚDE 

 

No decorrente do mês foram realizadas atividades multidisciplinares, contanto com 

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

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

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

clínicas.  

Foram realizados diversos encaminhamentos nos mais variados níveis de 

complexidade da Rede SUS, como: nesse momento de epidemia não estamos 

encaminhando para os especialistas porque os

estamos realizando encaminhamentos para emergências nos últimos casos quando 

administramos as medicações paliativas e não faz efeitos bem como: Hospital Mendo 

Sampaio, SPA de Gaibu, CAPS

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

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

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

a ótica dos prejuízos atrelados ao uso intenso de spa’s. A TQV consegue realizar todos 

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

articulação com setor de Programa Nacional de Imunização (PNI) vacina contra a gr

(H1N1), com intuito de vacinar todos (a) os usuários e os profissionais do Núcleo Cabo. 

Conseguimos vacinar todos os usuários (a

 

 

6.3. INSERÇÃO SÓCIA PRODUTIVA

 

Diante do confinamento dos usuários, onde as saídas para trabalho estão suspensas, 

estes se dedicam a produção dos artesanatos que preten

suas atividades habituais após o momento de pandemia. 
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nte do mês foram realizadas atividades multidisciplinares, contanto com 

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

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

histórico de saúde e sinalizando as suas principais demandas 

Foram realizados diversos encaminhamentos nos mais variados níveis de 

complexidade da Rede SUS, como: nesse momento de epidemia não estamos 

encaminhando para os especialistas porque os ambulatórios estão fechados só 

estamos realizando encaminhamentos para emergências nos últimos casos quando 

administramos as medicações paliativas e não faz efeitos bem como: Hospital Mendo 

Sampaio, SPA de Gaibu, CAPS-AD, Secretaria de Saúde. Seguindo a p

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

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

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

a ótica dos prejuízos atrelados ao uso intenso de spa’s. A TQV consegue realizar todos 

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

articulação com setor de Programa Nacional de Imunização (PNI) vacina contra a gr

(H1N1), com intuito de vacinar todos (a) os usuários e os profissionais do Núcleo Cabo. 

Conseguimos vacinar todos os usuários (as) e Profissionais do Núcleo. 

6.3. INSERÇÃO SÓCIA PRODUTIVA 

confinamento dos usuários, onde as saídas para trabalho estão suspensas, 

estes se dedicam a produção dos artesanatos que pretendem vender no retorno das 

suas atividades habituais após o momento de pandemia.  
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nte do mês foram realizadas atividades multidisciplinares, contanto com 

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

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

histórico de saúde e sinalizando as suas principais demandas 

Foram realizados diversos encaminhamentos nos mais variados níveis de 

complexidade da Rede SUS, como: nesse momento de epidemia não estamos 

ambulatórios estão fechados só 

estamos realizando encaminhamentos para emergências nos últimos casos quando 

administramos as medicações paliativas e não faz efeitos bem como: Hospital Mendo 

AD, Secretaria de Saúde. Seguindo a proposta em 

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

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

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

a ótica dos prejuízos atrelados ao uso intenso de spa’s. A TQV consegue realizar todos 

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

articulação com setor de Programa Nacional de Imunização (PNI) vacina contra a gripe 

(H1N1), com intuito de vacinar todos (a) os usuários e os profissionais do Núcleo Cabo. 

confinamento dos usuários, onde as saídas para trabalho estão suspensas, 

dem vender no retorno das 



 

Secretaria de Políticas de Prevenção à 
Secretaria Executiva de

Rua Carlos Chagas, 136

6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER

Organizamos um planejamento de ações para o mês de Abril, porém não foi possível 

realizar diante do isolamento social. Proporcionamos aos usuários momentos de lazer 

durante as atividades realizadas em grupo dentro da unidade, de forma que remetesse 

a ludicidade, propiciando um bem estar coletivo. 

  

6.5. EDUCAÇÃO 

Durante o curso do referido mês, estão inseridos cinco usuários, no ensino 

Fundamental e Médio formal. No período atual da Pandemia do Covid

de prevenção, as aulas foram suspensas 

O acompanhamento educacional pela Oficina Pedagógica também está suspenso, no 

entanto, cabe ressaltar que a Educadora Dorinha tem estimulado nos seus grupos 

semanais atividades relacionadas à Educação para que os usuários sigam em 

manutenção com a temática. 

 

6.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Neste mês de abril as articulações com a rede SUAS se restringiram ao Centro de 

Referência de Assistência Social 

benefício financeiro concedido pelo Governo Federal 

informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e 

tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise 

causada pela pandemia do Coronavírus 

Nessas articulações a equipe retirava dúvidas sobre o benefício, visto que é algo novo, 

temporário e burocrático, onde todos os usuários do programa se encaixam no perfil de 

serem beneficiados. 
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6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER.  

um planejamento de ações para o mês de Abril, porém não foi possível 

realizar diante do isolamento social. Proporcionamos aos usuários momentos de lazer 

durante as atividades realizadas em grupo dentro da unidade, de forma que remetesse 

iciando um bem estar coletivo.  

Durante o curso do referido mês, estão inseridos cinco usuários, no ensino 

Fundamental e Médio formal. No período atual da Pandemia do Covid-19, por medida 

de prevenção, as aulas foram suspensas temporariamente. 

O acompanhamento educacional pela Oficina Pedagógica também está suspenso, no 

cabe ressaltar que a Educadora Dorinha tem estimulado nos seus grupos 

relacionadas à Educação para que os usuários sigam em 

 

 

Neste mês de abril as articulações com a rede SUAS se restringiram ao Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS devido o Auxílio Emergencial 

benefício financeiro concedido pelo Governo Federal destinado aos trabalhadores 

informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e 

tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise 

causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19. 

es a equipe retirava dúvidas sobre o benefício, visto que é algo novo, 

temporário e burocrático, onde todos os usuários do programa se encaixam no perfil de 
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um planejamento de ações para o mês de Abril, porém não foi possível 

realizar diante do isolamento social. Proporcionamos aos usuários momentos de lazer 

durante as atividades realizadas em grupo dentro da unidade, de forma que remetesse 

Durante o curso do referido mês, estão inseridos cinco usuários, no ensino 

19, por medida 

O acompanhamento educacional pela Oficina Pedagógica também está suspenso, no 

cabe ressaltar que a Educadora Dorinha tem estimulado nos seus grupos 

relacionadas à Educação para que os usuários sigam em 

Neste mês de abril as articulações com a rede SUAS se restringiram ao Centro de 

Auxílio Emergencial que é um 

destinado aos trabalhadores 

informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e 

tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise 

es a equipe retirava dúvidas sobre o benefício, visto que é algo novo, 

temporário e burocrático, onde todos os usuários do programa se encaixam no perfil de 
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6.7. AVANÇOS E DESAFIOS 

 

Avanços: 

 Entrosamento com o CAPS-AD, no sentido de 

medicações administradas aos usuários.

 Participação do CAPS-AD, na distribuição da medicação psicotrópica para os usuários 

em tempos da prevenção do Covid19, uma vez que o serviço está suspenso 

temporariamente. 

Sensibilização da rede de saúde, favorecendo o atendimento e informações aos 

usuários. 

Conseguindo, com a ajuda de toda equipe do Programa, oferecer e facilitar o processo 

de salubridade dos usuários em quarentena.

Organização e cadastro das documentações, pos

recebimento do auxílio emergencial

 

Desafios 

Realizar articulações referentes à Secretaria de Ação Social, ainda muito resistente em 

auxiliar ao Programa, no sentido de oferta dos serviços da Assistência Social.

Manter o nível de salubridade possível aos usuários, uma vez que estão de quarentena 

com a ajuda de toda a equipe do Programa Atitude.

Conscientizar as famílias a respeito das regras do serviço, quanto às restrições das 

visitas no período da pandemia.

Encaminhamento dos usuários para Caixa Econômica com objetivo do recebimento do 

auxílio emergencial. 
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AD, no sentido de informações a respeito da assistência e 

medicações administradas aos usuários. 

AD, na distribuição da medicação psicotrópica para os usuários 

em tempos da prevenção do Covid19, uma vez que o serviço está suspenso 

ibilização da rede de saúde, favorecendo o atendimento e informações aos 

Conseguindo, com a ajuda de toda equipe do Programa, oferecer e facilitar o processo 

de salubridade dos usuários em quarentena. 

e cadastro das documentações, possíveis, dos usuários para o 

recebimento do auxílio emergencial. 

Realizar articulações referentes à Secretaria de Ação Social, ainda muito resistente em 

auxiliar ao Programa, no sentido de oferta dos serviços da Assistência Social.

de salubridade possível aos usuários, uma vez que estão de quarentena 

com a ajuda de toda a equipe do Programa Atitude. 

Conscientizar as famílias a respeito das regras do serviço, quanto às restrições das 

visitas no período da pandemia. 

usuários para Caixa Econômica com objetivo do recebimento do 
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informações a respeito da assistência e 

AD, na distribuição da medicação psicotrópica para os usuários 

em tempos da prevenção do Covid19, uma vez que o serviço está suspenso 

ibilização da rede de saúde, favorecendo o atendimento e informações aos 

Conseguindo, com a ajuda de toda equipe do Programa, oferecer e facilitar o processo 

síveis, dos usuários para o 

Realizar articulações referentes à Secretaria de Ação Social, ainda muito resistente em 

auxiliar ao Programa, no sentido de oferta dos serviços da Assistência Social. 

de salubridade possível aos usuários, uma vez que estão de quarentena 

Conscientizar as famílias a respeito das regras do serviço, quanto às restrições das 

usuários para Caixa Econômica com objetivo do recebimento do 
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6. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE

 

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

CAPACITAÇÕES). 
 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES

   

   

 
 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (

EQUIPE). 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES

   

   

   

 

 

 

 

c. ASSEMBLÉIA COM OS USUÁRIOS

MEMBROS DA EQUIPE).

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES

14/04 Assembléia 

 
Intensivo 
– Cabo 

de Santo 
Agostinh

o 

Usuários: Sérgio, 

João, 

Samuel, Rodrigo, 

André, Josinaldo, 
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DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE

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

PARTICIPANTES PAUTAS ENCAMINHAMENTOS

  

  

(GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS MEMBROS DA 

PARTICIPANTES PAUTAS ENCAMINHAMENTOS

   

   

  

ASSEMBLÉIA COM OS USUÁRIOS (COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO

. 

 

PARTICIPANTES PAUTAS  ENCAMINHAMENTOS

Equipe: Suelen, 

Marina, Jaílson, 

Izabella e Mirts. 

Usuários: Sérgio, 

Lucas, Bruno, 

Davi, Lins, 

Jéssica, Maria, 

Márcio, Érica, 

João, Letícia, íris, 

Samuel, Rodrigo, 

André, Josinaldo, 

Aluísio. 

X 

- Realizado momento 

com os usuários para 

escutá-los, tirar 

dúvidas sobre 

encaminhamentos da 

Secretaria que 

devemos seguir e 

também elucidar 

questões referentes à 

pandemia do 

Coronavírus.

- Ainda nesta ocasião 

foi possível falar sobre 

os encaminhamentos 

referentes ao saque do 
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DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

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

ENCAMINHAMENTOS 

 

 

GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS MEMBROS DA 

ENCAMINHAMENTOS 

 

COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E DEMAIS 

ENCAMINHAMENTOS 

Realizado momento 

com os usuários para 

los, tirar 

dúvidas sobre 

encaminhamentos da 

Secretaria que 

devemos seguir e 

também elucidar 

questões referentes à 

pandemia do 

Coronavírus. 

Ainda nesta ocasião 

foi possível falar sobre 

os encaminhamentos 

erentes ao saque do 
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28/04 Assembleia 

 
Intensivo 
– Cabo 

de Santo 
Agostinh

o 

Andrezza, e Mirts.

Usuários: Sérgio, 

Márcio, Érica, íris, 

Samuel, Rodrigo, 

Josinaldo, Aluísio.

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

E SECRETÁRIA). 

 
DATA ATIVIDADE LOCAL

  

 
 
 
8. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO 

DE ACOLHIMENTO INTENSIVO

 

A.DETALHAMENTO QUANTITATIVO 

 

 

 
Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e as Drogas - SPVD 

Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas – SEPOD 
Rua Carlos Chagas, 136 - Santo Amaro, Recife - PE 

CEP: 50.100-080 
Auxílio Emergencial, 

visto que existe uma 

determinação de que 

os usuários precisam 

ser acompanhados 

pela equipe nesse 

processo.

Equipe: Vivian, 

Marina, Jaílson, 

Andrezza, e Mirts. 

Usuários: Sérgio, 

Lucas, Bruno, 

Davi, Lins, 

Jéssica, Maria, 

Márcio, Érica, íris, 

Samuel, Rodrigo, 

Josinaldo, Aluísio. 

 

X 

Reunião com os 

usuários na presença 

da Coordenadora de 

núcleo, 

ocasião foi destacado

que as regras do 

serviço continuam a

mesmas e que o 

programa possui as 

limitações não 

podendo dar conta de 

todas as demandas 

dos usuários. 

Foi explicado que as 

articulações com o

serviços de retirada 

de documentação 

continuam, porém o 

momento de 

pandemia não 

contribui para êxito 

neste pro

EUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, EXECUTORAS 

LOCAL PARTICIPANTES PAUTAS

   

8. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO 

DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

.DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 
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Auxílio Emergencial, 

visto que existe uma 

determinação de que 

os usuários precisam 

ser acompanhados 

pela equipe nesse 

processo. 

Reunião com os 

usuários na presença 

da Coordenadora de 

 Vivian. Nesta 

ocasião foi destacado 

que as regras do 

serviço continuam as 

mesmas e que o 

programa possui as 

limitações não 

podendo dar conta de 

todas as demandas 

dos usuários.  

Foi explicado que as 

articulações com os 

serviços de retirada 

de documentação 

continuam, porém o 

momento de 

pandemia não 

contribui para êxito 

neste processo. 

EUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, EXECUTORAS 

PAUTAS 

8. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO 



 

Secretaria de Políticas de Prevenção à 
Secretaria Executiva de

Rua Carlos Chagas, 136

ATIVIDADE

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES

REUNIÃO ADMINISTRATIVA

REUNIÃO INTERSETORIAL

ESTUDO DE CASO 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

CONSULTORIA 

REUNIÃO NA EXECUTORA

TOTAL 
 
 

AÇÕES 

COLEGIADO

REUNIÃO TÉCNICA DA
 

 
TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA
 
TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS
 

 
 

DISTRIBUIÇÃO POR 

SEXO 

  
0 A 
11 

12 A 
17 

18 A 
23 

MASCULINO 00 00 04 

FEMININO 00 00 02 

TOTAL 00 00 06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇÕES 

ACOLHIMENTOS 

FEMININO 

00 

 

GESTANTE 

00 
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ATIVIDADE QUANTIDADE

CAPACITAÇÕES INTERNAS 00 

ADMINISTRATIVA 00 

INTERSETORIAL 00 

25 

EVENTOS EXTERNOS 00 

00 

EXECUTORA 00 

25 

META MÍNIMA METAS EXECUTADAS

COLEGIADO 02 

DA EQUIPE 04 

SEXO E FAIXA ETÁRIA 

POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

DISTRIBUIÇÃO POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

FAIXA ETÁRIA 

18 A 
 

24 A 
29 

30 A 
40 

41 A 59 
60 EM 

DIANTE 
NÃO 

INFORMADO

 05 15 05 00 00

 00 02 02 00 00

 05 17 07 00 00

META MÍNIMA METAS EXECUTADAS

30 Adultos e/ou 20 adolescentes 35

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

MASCULINO TOTAL 

00 00 

GESTANTE E NUTRIZ 

NUTRIZ TOTAL 

00 00 
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QUANTIDADE 

METAS EXECUTADAS 

00 

00 

TOTAL 

NÃO 
INFORMADO 

  

0 29 

0 06 

0 35 

METAS EXECUTADAS 

35 
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TABELA III – ORIENTAÇÃO 
 
 

ORIENTAÇÃO SEXUAL

HETEROSSEXUAL

HOMOSSEXUAL

BISSEXUAL 

NÃO INFORMADO

NÃO SE APLICA

 

IDENTIDADE DE GÊNERO

HOMEM TRANS

MULHER TRANS

HOMEM CIS 

MULHER CIS 

NÃO INFORMADO

NÃO SE APLICA

OUTROS 

 
 
TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS
 

COR / RAÇA

BRANCA 

PRETA 

PARDA 

AMARELA 

INDÍGENA 

 
 
TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA
 
 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA

SEM RENDA 

¼ SALÁRIO MÍNIMO

½ SALÁRIO MÍNIMO
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 SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 

HETEROSSEXUAL 32 

HOMOSSEXUAL 03 

00 

NÃO INFORMADO 00 

NÃO SE APLICA 00 

TOTAL 35 

 
IDENTIDADE DE GÊNERO TOTAL 

HOMEM TRANS 01 

MULHER TRANS 02 

27 

05 

NÃO INFORMADO 00 

NÃO SE APLICA 00 

00 

TOTAL 35 

 

GRUPOS ÉTNICOS 

COR / RAÇA TOTAL 

04 

11 

20 

00 

00 

TOTAL 35 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

25 

SALÁRIO MÍNIMO 06 

SALÁRIO MÍNIMO 01 
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1/3 SALÁRIO MINIMO

1 SALÁRIO MÍNIMO

2 SALÁRIOS MÍNIMOS

3 SALÁRIOS MÍNIMOS

ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS

NÃO INFORMADO

TABELA VI– SUBSTÂNCIA PSICOATIVA
 
 

SUBSTÂNCIA PSICOATIVA

CRACK 

ÁLCOOL 

MACONHA 

COCAÍNA 

OUTROS 

 
 
TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO

EGRESSOS DO SISTEMA 

SIM 

NÃO 

NÃO INFORMADO

TOTAL 

AMEAÇA DE MORTE

SIM 

NÃO 

NÃO INFORMADO

TOTAL 
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1/3 SALÁRIO MINIMO 00 

1 SALÁRIO MÍNIMO 02 

2 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

3 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

NÃO INFORMADO 01 

TOTAL 35 

 
 
 
 
 
 

SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

SUBSTÂNCIA PSICOATIVA TOTAL 

35 

00 

00 

00 

00 

TOTAL 35 

POTENCIAL DE RISCO 
 
 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISSIONAL TOTAL 

15 

20 

NÃO INFORMADO 00 

35 
 
 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

32 

03 

NÃO INFORMADO 00 

35 
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TABELA VIII – TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 
INTENSIVO 
 

MOTIVO DO DESLIGAMENTO

ABANDONO 

AVALIAÇÃO TÉCNICA

CONCLUSÃO DO TRATAMENTO

TRANSFERENCIA

SOLICITAÇÃO 

TOTAL 

 
 
TABELA IX- ATENDIMENTOS REALIZADOS
 

GRUPOS OPERATIVOS

GRUPO PSICÓLOGO 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA

 
 

AÇÕES 

OFICINAS 

ATENDIMENTO A FAMÍLIA

GRUPO FAMILIA 

 
ATENDIMENTO INDIVIDUAL

ATENDIMENTO PSICÓLOGO

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA

TOTAL

 
 

AÇÕES

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA

VISITA DOMICILIAR 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO 

DE NOVOS USUÁRIOS

SAÍDA TERAPÊUTICA 

ASSEMBLÉIA 
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TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

MOTIVO DO DESLIGAMENTO TOTAL 

00 

AVALIAÇÃO TÉCNICA 03 

CONCLUSÃO DO TRATAMENTO 00 

TRANSFERENCIA   00 

08 

11 

ATENDIMENTOS REALIZADOS 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA 

 06 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 04 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 04 

TOTAL 14 

META MÍNIMA METAS EXECUTADAS

50h 32 

ATENDIMENTO A FAMÍLIA 30 29 

04 03 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA –

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 213 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 058 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 084 

TOTAL 355 

AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 084 

000 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO 

DE NOVOS USUÁRIOS 
000 

 000 

001 
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TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

META MÍNIMA – 04 

METAS EXECUTADAS 

– 50 
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TOTAL GERAL

 
 
TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS
 
 

REDE SUAS

CRAS 

CREAS 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

(TRANSFERÊNCIA) 

ALUGUEL SOCIAL 

CONSELHO TUTELAR

OUTROS? 

TOTAL 

 

REDE SUS

NASF 

PSF/USB 

CTA 

CAPS II 

CAPS III 

CAPS Adi 

CAPS AD 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA

POLICLÍNICA 

HOSPITAL GERAL 

UPA 

OUTROS? 

TOTAL 

 
 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS

DELEGACIA 

DHPP 

JUDICIÁRIO 

MINISTÉRIO PÚBLICO

GOVERNO PRESENTE
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TOTAL GERAL 85 

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

REDE SUAS QUANTIDADE 

03 

00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
00 

00 

CONSELHO TUTELAR 00 

00 

03 

 
REDE SUS QUANTIDADE 

00 

02 

00 

00 

00 

00 

08 

PSIQUIÁTRICA 00 

00 

02 

03 

00 

15 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANTIDADE 

00 

00 

00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 
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RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO

INSS 

AGÊNCIA DO TRABALHO

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

ONG 

OUTROS? 

TOTAL: 

 
 
 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA

CURSO PROFISSIONALIZANTE

EDUCAÇÃO FORMAL

TRABALHO FORMAL

TRABALHO INFORMAL

OUTROS? 

TOTAL: 

 
 
 
 
9. ALUGUEL SOCIAL NÚCLEO CABO 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL

 

Diante pandemia do COVID

do Intensivo, tendo realizado cadastro dos usuários no auxilio 

articulações e comparecimento ao CRAS/Praias.Diante o não atendimento das 

condições para inscrição, técnica também prestou suporte com questão documental 

dos usuários, como regularização do CPF e título eleitoral.

Modalidade segue com u

devidos encaminhamentos ao PIA do usuário. Usuário 

da sua avaliação para modalidade, tendo conhecido seu imóvel e remetido satisfação 

para com espaço físico do imóvel.
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RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 00 

00 

TRABALHO 00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

00 

00 

00 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS 

INCLUSÕES 
QUANTIDADE

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 00 

EDUCAÇÃO FORMAL 00 00 

TRABALHO FORMAL 00 00 

TRABALHO INFORMAL 00 00 

00 00 

00 00 

NÚCLEO CABO – ABRIL/2020 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL

COVID-19 modalidade segue prestando suporte a dinâmica 

do Intensivo, tendo realizado cadastro dos usuários no auxilio emergencial,além de 

articulações e comparecimento ao CRAS/Praias.Diante o não atendimento das 

condições para inscrição, técnica também prestou suporte com questão documental 

dos usuários, como regularização do CPF e título eleitoral. 

Modalidade segue com usuário JOSÉ LINS sob cuidados do Intensivo, dando 

devidos encaminhamentos ao PIA do usuário. Usuário BRUNO ALVES

da sua avaliação para modalidade, tendo conhecido seu imóvel e remetido satisfação 

para com espaço físico do imóvel. 
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QUANTIDADE 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL. 

modalidade segue prestando suporte a dinâmica 

emergencial,além de 

articulações e comparecimento ao CRAS/Praias.Diante o não atendimento das 

condições para inscrição, técnica também prestou suporte com questão documental 

sob cuidados do Intensivo, dando 

BRUNO ALVES tomou ciência 

da sua avaliação para modalidade, tendo conhecido seu imóvel e remetido satisfação 
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Equipe técnica tem avaliado tem estudado a possibilidade de futura inserção do 

usuário SAMUEL CAVALCANTI

possibilidade de avaliação positiva para modalidade.

9.1. Família: 

JOSÉ LINS: Contatos freqüentes com genitora, 

Programa com usuário durante período de isolamento social. Observado em usuário 

discurso conflituoso relacionado ao padrasto, trazendo relatos de episódios de violência 

física durante toda sua adolescência. Tal fato tem sido t

atual do usuário, assim como possibilidade de cuidado da genitora do usuário que em 

ligação repassou que padrasto do mesmo havia abandonado o imóvel. Partida do 

companheiro da genitora remeteu fala de alivio para o mesmo.

BRUNO ALVES: Genitora do usuário foi contactada para ciência da avaliação do 

mesmo para modalidade e do fato do usuário ter visitado o imóvel. Enfatizada 

importância do suporte familiar junto genitora, apesar do usuário possui vínculos 

fortalecidos com genitora. 

9.2. Saúde: 

Usuários acompanhados pela modalidade foram imunizados com vacinas articuladas 

pela técnica de qualidade de vida.

9.3. Inserção sócia produtiva: 

JOSÉ LINS: Usuário recebeu sua primeira parcela do auxilio emergencial, tendo TR 

realizado tabela de 03 meses com planos para investimento do recurso financeiro.

BRUNO ALVES: Supracitado apresenta discurso de organização financeira, tendo 

realizado compra de objetos com recurso do auxilio emergencial para sua inserção na 

modalidade, como: ventilador,

9.4. Cultura, esporte e lazer:  
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ca tem avaliado tem estudado a possibilidade de futura inserção do 

SAMUEL CAVALCANTI, tendo o mesmo apresentado perfil que remete 

possibilidade de avaliação positiva para modalidade. 

Contatos freqüentes com genitora, remetendo a mesma cuidados do 

Programa com usuário durante período de isolamento social. Observado em usuário 

discurso conflituoso relacionado ao padrasto, trazendo relatos de episódios de violência 

física durante toda sua adolescência. Tal fato tem sido trabalhado sob amadurecimento 

atual do usuário, assim como possibilidade de cuidado da genitora do usuário que em 

ligação repassou que padrasto do mesmo havia abandonado o imóvel. Partida do 

companheiro da genitora remeteu fala de alivio para o mesmo. 

Genitora do usuário foi contactada para ciência da avaliação do 

mesmo para modalidade e do fato do usuário ter visitado o imóvel. Enfatizada 

importância do suporte familiar junto genitora, apesar do usuário possui vínculos 

Usuários acompanhados pela modalidade foram imunizados com vacinas articuladas 

pela técnica de qualidade de vida. 

9.3. Inserção sócia produtiva:  

Usuário recebeu sua primeira parcela do auxilio emergencial, tendo TR 

a de 03 meses com planos para investimento do recurso financeiro.

Supracitado apresenta discurso de organização financeira, tendo 

realizado compra de objetos com recurso do auxilio emergencial para sua inserção na 

modalidade, como: ventilador, panelas. 
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ca tem avaliado tem estudado a possibilidade de futura inserção do 

, tendo o mesmo apresentado perfil que remete 

remetendo a mesma cuidados do 

Programa com usuário durante período de isolamento social. Observado em usuário 

discurso conflituoso relacionado ao padrasto, trazendo relatos de episódios de violência 

rabalhado sob amadurecimento 

atual do usuário, assim como possibilidade de cuidado da genitora do usuário que em 

ligação repassou que padrasto do mesmo havia abandonado o imóvel. Partida do 

Genitora do usuário foi contactada para ciência da avaliação do 

mesmo para modalidade e do fato do usuário ter visitado o imóvel. Enfatizada 

importância do suporte familiar junto genitora, apesar do usuário possui vínculos 

Usuários acompanhados pela modalidade foram imunizados com vacinas articuladas 

Usuário recebeu sua primeira parcela do auxilio emergencial, tendo TR 

a de 03 meses com planos para investimento do recurso financeiro. 

Supracitado apresenta discurso de organização financeira, tendo 

realizado compra de objetos com recurso do auxilio emergencial para sua inserção na 
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Diante orientação do Governo de Pernambuco usuários seguem em isolamento social.

9.5. Educação: 

Tal eixo não vem sendo trabalhado diante cenário da pandemia.

9.6. Assistência Social: 

Modalidade realizou inúmeras ar

atreladas ao auxilio emergencial. Destaca

atual cenário da política nacional de assistência social diante cenário brasileiro.

9.7. Avanços e desafios: 

Destaca-se avanço do recurso disponibilizado pelo Governo Federal como ferramenta 

temporária para organização de eixo de renda dos usuários, além da leitura dos 

usuários relacionadas ao cuidado necessário em isolamento diante pandemia.

Identificado o desafio relacionado a postura do usuário 

visto posturas que não remetem leitura de vivência coletiva do espaço.

TABELA XI 

GRUPOS OPERATIVOS

BENEFICIADOS  

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 
SOCIOASSISTENCIAL

 

 

USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 

(MÊS/ANO)
JOSÉ LINS  MARÇO/2020
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Diante orientação do Governo de Pernambuco usuários seguem em isolamento social.

Tal eixo não vem sendo trabalhado diante cenário da pandemia. 

Modalidade realizou inúmeras articulações com rede de proteção social, diante dúvidas 

atreladas ao auxilio emergencial. Destaca-se orientação prestada aos usuários quanto 

atual cenário da política nacional de assistência social diante cenário brasileiro.

se avanço do recurso disponibilizado pelo Governo Federal como ferramenta 

temporária para organização de eixo de renda dos usuários, além da leitura dos 

usuários relacionadas ao cuidado necessário em isolamento diante pandemia.

io relacionado a postura do usuário JOSÉ LINS no Intensivo, haja 

visto posturas que não remetem leitura de vivência coletiva do espaço. 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA

06 

RESIDÊNCIA 40 

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 
SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 06 
Beneficiados 

 

INSERIDO DESDE 
(MÊS/ANO) 

MOTIVO DE 
DESLIGAMENTO 

NO 
REALIZADAS NO MÊS

MARÇO/2020 SEGUE INSERIDO 
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Diante orientação do Governo de Pernambuco usuários seguem em isolamento social. 

ticulações com rede de proteção social, diante dúvidas 

se orientação prestada aos usuários quanto 

atual cenário da política nacional de assistência social diante cenário brasileiro. 

se avanço do recurso disponibilizado pelo Governo Federal como ferramenta 

temporária para organização de eixo de renda dos usuários, além da leitura dos 

usuários relacionadas ao cuidado necessário em isolamento diante pandemia. 

no Intensivo, haja 

META EXECUTADA 

01 

- 

05 

 

 DE VISITAS 
REALIZADAS NO MÊS 

- 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Modalidade em presente mês pode observar por meio de estudos de casos usuários 

com perfil para inserção, estando aguardando orientação técnica para retomada das 

inserções. Merece destaque a satisfação do usuário 

trazendo planos para ressignificação de eixos que antes foram afetados pelo prejuízo 

do uso do crack. 

 

 

Manass
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Modalidade em presente mês pode observar por meio de estudos de casos usuários 

com perfil para inserção, estando aguardando orientação técnica para retomada das 

inserções. Merece destaque a satisfação do usuário BRUNO ALVES com seu imóvel, 

para ressignificação de eixos que antes foram afetados pelo prejuízo 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Geral 
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Modalidade em presente mês pode observar por meio de estudos de casos usuários 

com perfil para inserção, estando aguardando orientação técnica para retomada das 

com seu imóvel, 

para ressignificação de eixos que antes foram afetados pelo prejuízo 
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10.1. ANEXOS DO ALUGUEL SOCIAL 

 
Atendimento Social ao usuário José Lins

Usuário Bruno Alves levado ao imóvel que será inserido
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DO ALUGUEL SOCIAL  

Atendimento Social ao usuário José Lins 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usuário Bruno Alves levado ao imóvel que será inserido 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
 Diante do cenário atual de pandemia do novo coronavírus que estamos 

vivenciando seguimos com os usuários em quarentena, 

acompanhados pela equipe e para demandas extremamente necessárias. Tivemos 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do cenário atual de pandemia do novo coronavírus que estamos 

vivenciando seguimos com os usuários em quarentena, com saídas apenas 

acompanhados pela equipe e para demandas extremamente necessárias. Tivemos 
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Diante do cenário atual de pandemia do novo coronavírus que estamos 

com saídas apenas 

acompanhados pela equipe e para demandas extremamente necessárias. Tivemos 
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alguns contratempos acerca das saídas para saque do auxílio emergencial, as filas 

estavam quilométricas sendo necessário passar horas no local. Vale salientar que 

tomamos algumas medidas possíveis de proteção. 

 Ressalto ainda que a Equipe vem criando estr

manter os usuários dentro da Unidade de forma produtiva. Vários momentos foram 

realizados de forma recreativa, lúdica e dinâmica com o intuito de seguirmos nesse 

momento de forma leve e o mais tranqüila possível. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Manassés Manoel dos Santos

 

 
11. 1 ANEXOS 

OFICINA TROCANDO IDEIAS
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alguns contratempos acerca das saídas para saque do auxílio emergencial, as filas 

sendo necessário passar horas no local. Vale salientar que 

tomamos algumas medidas possíveis de proteção.  

Ressalto ainda que a Equipe vem criando estratégias e se reinventando para 

manter os usuários dentro da Unidade de forma produtiva. Vários momentos foram 

realizados de forma recreativa, lúdica e dinâmica com o intuito de seguirmos nesse 

momento de forma leve e o mais tranqüila possível.  

 

 

Suelen Lopes 

Coordenação Técnica 

 
Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Geral IEDES 
 
 
 

 
 

 
 

OFICINA TROCANDO IDEIAS 
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alguns contratempos acerca das saídas para saque do auxílio emergencial, as filas 

sendo necessário passar horas no local. Vale salientar que 

atégias e se reinventando para 

manter os usuários dentro da Unidade de forma produtiva. Vários momentos foram 

realizados de forma recreativa, lúdica e dinâmica com o intuito de seguirmos nesse 
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GRUPO BEM ESTAR  
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GRUPO –
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– Bem Estar/ Vacinação contra gripe (H1N1).

 

 

 

84 

contra gripe (H1N1). 
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GRUPO BOM DIA 
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GRUPO REDUÇÃO DE DANOS

 

ASSEMBLEIA DOS USUÁRIOS (AS)
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GRUPO REDUÇÃO DE DANOS 

 

ASSEMBLEIA DOS USUÁRIOS (AS) 
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GRUPO ATIVIDADES LÚDICAS
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GRUPO ATIVIDADES LÚDICAS 
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VISITA DA FAMILIA 
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GRUPO INFORMATIVO 

EIXO DE GERAÇÃO DE RENDA 
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GRUPO INFORMATIVO – AUXILIO EMERGENCIAL 

 

EIXO DE GERAÇÃO DE RENDA – PRODUÇÃO DE ARTESANATOS
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PRODUÇÃO DE ARTESANATOS 
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PANTÃO NOTURNO 
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PANTÃO NOTURNO – NOITE DE LUAU
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PLANTÃO NOTURNO 

 

PLANTÃO NOTURNO 
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PLANTÃO NOTURNO – QUEM CUIDA DE QUEM? 
 

PLANTÃO NOTURNO – EMPREEDEDORISMO FEMININO 
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OFICINA DE CULINÁRIA MINISTRADA PELOS USU
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OFICINA DE CULINÁRIA MINISTRADA PELOS USUÁRIOS
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