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 CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  
NÚCLEO: CABO                          MÊS/ANO: JANEIRO/2020  
   
1. APRESENTAÇÃO   

    
 Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de Acolhimento e 
Apoio durante o mês de janeiro. Trata-se de uma estratégia de dar visibilidade ao 
cotidiano de trabalho e, assim, suscitar reflexões sobre a prática profissional, 
qualificando o serviço ofertado.  
  

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  
Endereço: Rua Prefeito José Alberto de Lima n° 38 – Santo Inácio– Cabo de Santo 
Agostinho – PE, Telefones de Contato: (81)3521-9684 / 98923-6080.  
Executora: IEDES - E- mail: atitude.apoio.cabo@gmail.com  
  

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  
FUNÇÃO  NOMES  

COORDENAÇÃO TÉCNICA  Juliana Falcão   
SUPERVISORA TÉCNICA  Nathália Moura  
TÉCNICOS SOCIAS EM SERVIÇO SOCIAL  

Juliana Ávila    
Adelina Souza  

TÉCNICOS SOCIAIS EM PSICOLOGIA  
Caline Izabella  

Élida  
TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA  Maria do Livramento   

EDUCADORES SOCIAIS DIURNOS  

Elaine Cristina   
Amanda Selva  

Alexsandro  
Rosineide Felício   

EDUCADORES NOTURNOS  
Adriana Maria  

Francisca Nascimento  
Roge Willyam  
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 Maria Luciana   
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  Juliana Carvalho  

AUXILIARES DE COZINHA   
Ana Marta Oliveira  

Maria Josineide França   
Solange Cordeiro   

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS  
Maria Claudia  

Lucidalva Nascimento   

VIGIAS  

Alexandre Davi   
 Manuel Almeida  

José Antonio   
 Lúcio José   

  
  
4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS  
  

EQUIPE   FUNÇÃO   NOME   
I  TÉCNICO SOCIAL  Jacqueline Cristina   

EDUCADOR SOCIAL  Beltrand Gouveia   
MOTORISTA  Cleison Cavalcanti   

II  TÉCNICO SOCIAL  Ana Carolina  
EDUCADOR SOCIAL  Alessandra Alves   

MOTORISTA  Erivan Lira   
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5. PROGRAMA DE ATIVIDADES  
  
Horário   Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  Sábado  Domingo  
7h30  Entrada dos 

usuários  Entrada dos 
usuários  Entrada dos 

usuários  Entrada dos 
usuários  Entrada dos 

usuários  Entrada 
dos 

usuários  
Entrada dos 

usuários  

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

manhã  Café da 
manhã  

9h  GRUPO BOM  
DIA  

GRUPO BOM 
DIA  

 GRUPO BOM  
DIA  

GRUPO BOM  
DIA  

GRUPO BOM  
DIA  

GRUPO 
BOM DIA  GRUPO BOM  

DIA  
10h  Oficina de  

Culinária  
(Patrícia  

Barkokebas)  Grupo  
Informe-se  
(Juliana A.)  

Grupo/ Oficina  
(Educador  

Plantonista)  Grupo Gênero 
e Sexualidade  

(Caline)  

Grupo / Oficina  
(Educador  

Plantonista)  Mutirão de  
Limpeza  

Jogos (Dama e 
Dominó)  

12h  Almoço  Almoço  Almoço  Almoço  Almoço  Almoço  Almoço  

13h  LIVRE  LIVRE  Reunião  
Técnica  

LIVRE  Assembléia  LIVRE  
LIVRE  

15h  LANCHE  LANCHE  LANCHE  LANCHE  LANCHE  LANCHE  LANCHE  
16h  Grupo  

Qualidade de  
VIDA  

(Livramento)  

Grupo  
Cidadania  

(Adelina)  
LIVRE  

  
Grupo  

Redução de  
Danos  
(Élida)  

  

Grupo / Oficina  
(Educador  

Plantonista)  
Grupo  
Família  

(Técnico de 
Plantão)  

Atividades 
lúdicas  

diversas  
(Educador e  

Técnica de 
plantão)  

18h  Jantar  Jantar  Jantar  Jantar  Jantar  Jantar  Jantar  
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20h30  Grupo / Oficina  Grupo /  
Oficina  

Futebol na 
telinha  Grupo / Oficina  Grupo / Oficina 

LIVRE  LIVRE  

  
Grupo Bom Dia  

Facilitadores: Juliana Ávila (Técnica Social em Serviço Social), Maria do Livramento 
(Técnica Social em Qualidade de Vida), Caline (Técnica Social em Psicologia) e 
Rosineide Felício, Elaine, Amanda e Alexsandro (Educadora Social).  
Objetivo geral: Proporcionar aos usuários um momento de interação e integração, no 
qual abrimos as atividades diárias de forma leve, lúdica e/ou reflexiva. Estimular a 
reflexão de que o “simples” ato de desejar o “Bom/Bem” ao outro, logo pela manhã, 
pode vir a fazer diferença. E informar sobre a programação do dia.     
Grupo Cidadania  
  
Facilitadora: Adelina Souza (Técnica em Serviço Social)  
Objetivo Geral: Ler, conhecer e discutir o que é cidadania, o que são deveres e direitos 
e quais atitudes e ou ações que cabe a cidadão. Imprescindíveis para tornar a vida de 
cada um melhor e, por via de conseqüência, uma sociedade mais igualitária, mais 
humana, usando para isso diferentes suportes e formas de socialização.   
  
Data: 07/01/2020   
Objetivo: Refletir sobre nossa relação com os idosos que nos cercam.  
Atividade realizada: Roda de diálogo na qual os usuários falavam uma palavra que 
fazia referência ao idoso e após todos os presentes falarem uma palavra, pudemos 
dialogar e refletir sobre cada palavra dita e mitos verdades sobre a velhice, ressalvando 
o que norteia o Estatuto do Idoso.   
Ferramentas metodológicas: cópia de documento civil, piloto e cartolina, panfleto 
informativo.   
Avaliação: Usuários trouxeram situações dos idosos que o cercam, relatam algumas 
violações que já presenciaram em vários transportes coletivos. Usuários interessados 
em maiores informações de denunciar em caso de violação de direitos.   
Quantidade de participantes: 20   
Data: 14/01/2020  
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Objetivo: Roda de diálogo sobre acesso a benefícios previdenciários e o Benefício de 
Prestação Continuada.   
Atividade realizada: Distribuímos entre os usuários os nomes dos diversos benefícios 
para que eles pudessem ler e os outros tentavam responder o que sabiam sobre o 
benefício apresentado.  
Ferramentas metodológicas: papel, piloto e Constituição Federal (Artigo 201 a 204) 
Avaliação: Usuários questionaram várias situações particulares e de familiares sobre a 
solicitação de benefícios no INSS. Usuários foram bastante participativos. Quantidade 
de participantes: 15   
  
Data: 21/01/2020  
Objetivo: Refletir sobre os movimentos sociais.  
Atividade realizada: Roda de diálogo e foi questionado sobre o que os usuários 
entendiam de movimentos sociais e também os símbolos apresentados se conseguiam 
identificar o nome.   
Ferramentas metodológicas: Imagens ou símbolos de movimentos sociais mais 
conhecidos.  
Avaliação: usuários confundiram movimentos sociais com os movimentos partidários, 
explicado as características do movimento social. Usuários se perceberam enquanto 
participantes da sociedade e se identificaram com algumas causas dos movimentos 
sociais.   
Quantidade de participantes: 10   
  
Data: 28/01/2020   
Objetivo: Promover reflexão sobre os direitos e dificuldades da população trans.  
Atividade realizada: roda diálogo sobre as pessoas transgêneros, transexuais e CIS, 
explicando a diferença de cada e pontuado às dificuldades que enfrentam por sua 
orientação sexual e de gênero.   
Ferramentas metodológicas: celular, pendrive e caixa de som.  
Avaliação: usuários reconheceram que percebem o preconceito com as pessoas trans 
e das dificuldades de sua inserção na sociedade. A atividade foi muito positiva e os 
usuários se comprometeram a serem mais respeitosos com os usuários TRANS.   
Quantidade de participantes: 19  
  
Grupo Informe-se   
Facilitadora: Juliana Ávila (Técnica Social em Serviço Social)  
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Objetivo Geral: Trazer para os usuários conhecimento geral sobre temas diversos e a 
consciência de manterem-se antenados com as informações importantes do dia a dia e 
pertinentes aos interesses de cada um.   
  
Data: 14/01/2020  
Tema: Bandeira Pessoal.  
Objetivo: Permitir que os participantes conheçam suas habilidades profissionais e 
pontos que podem ser melhorados. Motivando sua inserção no mercado de trabalho 
formal ou informal.    
Atividade realizada: Aplicada uma técnica de grupo aos participantes onde foi pedido 
que os mesmo construíssem sua própria bandeira pessoal e nela foi identificado o 
maior sucesso individual, a pessoa que tem mais admiração profissional, seu maior 
talento, o que gostaria de mudar em si mesmo e o que mais aprecia na vida.  No qual 
se estimulou o protagonismo dos participantes.  
Ferramentas metodológicas: Folhas em branco e lápis de cor.  
Avaliação: Foi percebida na execução do grupo, a reflexão dos participantes em está 
desenvolvendo atividades produtivas, para assim gerar renda e facilitar a retirada da 
documentação e também comprar pertencem de uso individual. Também foi identificado 
que alguns usuários buscaram seus técnicos de referencia para construírem o currículo 
para distribuir no comercio local.  
Quantidade de participantes: 10 pessoas  
  
Data: 21/01/2020  
Tema: Bem-Estar (acesso a arte e cultura)  
Objetivo: Promover uma reflexão sobre a importância da arte na contribuição cultural 
para a sociedade e perceber os benefícios na qualidade de vida da população quando 
são acessados.  
Atividade realizada: Foi apresentado aos participantes fotos de obra de arte de 
cerâmica de Francisco Brennad fazendo com que refletissem os impactos culturais que 
a arte pode influenciar a sociedade, dentro da perspectiva econômica, vestuário, 
musical... Percebendo que o acesso à arte pode produzir um bem estar aquém assiste.  
Ferramentas metodológicas: Cartazes, papel A4, TV, pen drive e caneta.  
Avaliação: Na execução do grupo os participantes puderam perceber a importância da 
arte como influenciadora da cultura, pois muitas vezes tem o papel de protestar e de 
agregar inovação em relação o novo conhecimento cientifico. Também perceberam 
quando se tem acesso a esses acervos proporciona um momento de lazer e de 
conhecimento.   
Quantidade de participantes: 09 pessoas  
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Data: 28/01/2020  
Tema: Bem-Estar (acesso a espaço publica de lazer)  
Objetivo: Promover uma reflexão sobre a importância de espaços públicos para 
qualidade de vida para sociedade.  
Atividade realizada: O grupo foi desenvolvido com uma técnica de grupo para 
perceberem que existem praças, parque ecológico... Lugares públicos que promovem 
ambiente de convivência e de lazer. Fazendo com que refletissem sobre o objetivo 
desses espaços públicos existem, para a população e como usufruí-lo bem, para se 
tenha uma boa qualidade de vida.    
Ferramentas metodológicas: Papel A4, barbante e caneta.  
Avaliação: Na execução do grupo os participantes puderam refletir como usufruir bem 
dos espaços públicos, como local de lazer pratica de exercícios, promovendo bem estar 
e socialização entre os indivíduos.   
Quantidade de participantes: 11 pessoas  
  

  

  

  
GRUPO GENERO E SEXUALIDADE  

Facilitador (a): Caline Izabella (Técnica Social em Psicologia)  
Objetivo Geral: Trabalhar com os usuários sobre as relações de gênero para 
desmistificação de diferenças e preconceitos em relação ao sexo.   
  
Data: 02/01/2020    
Objetivo: Informar aos usuários o que é a sexualidade de uma forma mais didática e 
dinâmica.   
Atividade realizada: Filme: “Tomboy”.   
Ferramentas metodológicas: Pen drive.    
Avaliação: Após o filme, realizamos uma roda de discussão, e alguns usuários falaram 
sobre a dificuldade de se sentir diferente, e de como às vezes é necessário se passar 
por alguém que não é para se sentir aceito.  
Quantidade de Participantes: 11.   
  
Data: 09/01/2020    
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Objetivo: Discutir as dificuldades de uma pessoa trans. no convívio social.  
Atividade realizada: Filme: ”Minha vida em cor de rosa”.  
Ferramentas metodológicas: Pen drive.   
Avaliação: Foi possível através do diálogo com os usuários, após o filme, ouvir relatos 
de preconceito sofridos por pessoas trans., e de como é percebido a dificuldade de 
convivência no dia a dia diante da sociedade.     
Quantidade de Participantes: 13.   
  
Data: 23/01/2020  
Objetivo: Esclarecer a importância de saber se defender diante do preconceito.    
Atividade realizada: Documentário: “Não fique calado diante da homofobia”  
Ferramentas metodológicas: Pen drive.  
Avaliação: Após o termino do vídeo, foi realizada algumas falas pelos usuários          
onde eles relataram que esse tipo de preconceito é bastante comum, mas que           
eles não ficam mais calados, sabendo dos seus direitos sempre relatam que           
homofobia é crime.   
Quantidade de Participantes: 10.  
  
  
Grupo Redução de Danos  
Facilitadora: Élida Mariana dos Santos Santana (Técnica Social em Psicologia)  
Objetivo Geral: Discutir sobre as políticas, programas e práticas que visam 
primeiramente reduzir as conseqüências adversas para a saúde, sociais e econômicas 
do uso de drogas lícitas e ilícitas, sem necessariamente reduzir o seu consumo.   
  
Data: 02/01/2020   
Tema: Refletindo sobre o ano   
Atividade Realizada: Listar metas e objetivos para o próximo ano.  
Objetivo: Refletir sobre o ano de 2019.   
Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa, papel oficio, lápis.   
Avaliação: Realizamos uma reflexão sobre o ano, os usuários tiveram a oportunidade 
de falar sobre as dificuldades que enfrentaram durante este ano 2019. Todos fizeram 
uma lista com metas e objetivos para o ano 2020. Proporcionar uma reflexão crítica 
sobre o ano os avanços dificuldades e objetivos alcançados.  
Quantidade de Participantes: 8   
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Data: 16/01/2020   
Tema: Quando estou triste/Quando me sinto feliz.  
Atividade Realizada: Foram distribuídos os questionários com o tema: Quando eu me 
sinto triste... Mal... E infeliz. Para os usuários, onde responderam individualmente; No 
final da leitura e das respostas os participantes compartilharam suas respostas.   
Objetivo: Favorecer o processo de auto-conhecimento.  
Ferramentas Metodológicas: QUESTIONARIO   
Avaliação: Após o questionário ser respondido foi realizado uma reflexão sobre Que 
importância tem em pensar sobre estas coisas? Relembrar os momentos bons e as 
coisas simples que muitas vezes pela dependência química acaba esquecidas como: 
Uma coisa que posso fazer ao ar livre... Em dias de chuva, gosto de... Algumas das 
pessoas com quem posso falar e confiar são... Todos participaram ativamente do grupo.   
Quantidade de Participantes: 13   
  
Data: 23/01/2020   
Tema: Dar e Receber   
Atividade Realizada: Realizada uma roda de conversar sobre situações em que 
procurar ajuda é um recurso para resolver problemas e diminuir a vulnerabilidade; 
conversar sobre os recursos e pessoas que estão ao alcance para solicitar ajuda.  
Objetivo: Refletir sobre como posso pedir ajuda, quando precisar; quem pode me 
ajudar e como posso me proteger e ajudar as pessoas.   
Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa.   
Avaliação: Através da roda de conversa os usuários tiveram a oportunidade de falar 
como estão se protegendo no território, como está difícil, pois a comunidade não está 
ajudando tanto como antes. Buscam estratégias para se proteger e tentar ajudar uns 
aos outros, reforçaram ainda a importância do Programa Atitude para eles.   
Quantidade de Participantes: 12  
  
Data: 31/01/2020   
Tema: Dia da Saudade   
Atividade Realizada: Breve explicação sobre o significado da palavra “SAUDADE”, 
relembrar momentos bons com a família e amigos, antes de iniciar o uso de crack, 
leitura de um poema sobre saudade de Fernando Pessoa – Solicitado para os 
participantes escrever o nome de alguém ou objeto de que tem saudade.   
Objetivo: Proporcionar momentos saudosos, trazendo a memória bons momentos 
vividos em sua vida.   
Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa, papel A4, poema sobre saudade.  
Avaliação: Foi muito importante para os usuários recordar momentos bons com a 
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família e amigos trazer de volta sentimentos saudosos, proporcionando lembranças, 
diante de sua história de vida.   
Quantidade de Participantes: 13 
  
Grupo Qualidade de Vida  
Facilitadora: Maria do Livramento (Técnica Social em Qualidade de Vida).  
Objetivo Geral: Informar, clarificar e sensibilizar os usuários sobre questões de saúde, 
orientando-os desde a higiene pessoal, como da saúde mental e psíquica. Abordando 
assim, diversos temas, desde cuidados básicos de higiene pessoal a doenças.    
  
Data: 06/01/2020.   
Tema: Anorexia Alcoólica   
Objetivo: Explicar e Esclarecer os usuários sobre assunto relacionado anorexia 
alcoólica: o que é as causas, sintomas e tratamento e, que são de interesse dos 
usuários e necessidade do espaço.   
Atividade Realizada: Foi exibido um vídeo https://www.canalsaudefiocruz.br. Falando 
da temática.   
Ferramentas Metodológicas: Vídeo e roda de diálogo.   
Avaliação: Observamos que os usuários estavam bem atentos demonstrando interesse 
pela discussão do tema.  Número de Participantes: 20 usuários.  
  
  
Data: 13/01/2020.  
Tema: Overdose.  
Objetivo: Explicar aos usuários as causas overdose, que são de interesse dos usuários 
e necessidade do espaço.   
Atividade Realizada: Foi exibido um vídeo que mostra as causas da overdose, e em 
seguida fizemos uma roda de conversa sobre a temática citada acima, onde os usuários 
puderam além de, se colocar, tirar as dúvidas acerca da overdose.   
Ferramentas metodológicas: Foi exibido um Vídeo (Dr. Brasil médico toxicologista).  
Avaliação: Observamos que os usuários estavam bem atentos demonstrando interesse 
pela temática, participando ativamente da discussão, o que gerou uma multiplicação de 
conhecimento.   
Quantidade de Participantes: 12 usuários.  
  
Data: 20/01/2020.   
Tema: Malefícios do cigarro.  



  
            
            

Secretaria 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  

12  
  

  

Objetivo: Refletir com os usuários sobre as complicações dos malefícios do cigarro: 
causas, sintomas, tratamento e prevenção.  
Atividade realizada: Foi exibido um vídeo sobre as complicações dos malefícios do 
cigarro.   
Ferramentas metodológicas: Vídeo Dra. Juliana Ramos.   
Avaliação: Observamos que os usuários conseguiram refletir e entender sobre as 
complicações dos malefícios do cigarro.   
Número de Participantes: 13 usuários.  
  
Data: 27/01/2020.  
Tema: Janeiro Branco.  
Objetivo: Explicar e esclarecer o que é Janeiro Branco (Campanha pela Saúde Mental 
e Emocional), que são de interesse dos usuários e necessidade do espaço.   
Atividade realizada: Foi realizada uma roda de conversa, com os usuários sobre a 
temática citada acima. Com participação do Psiquiatra e Psicóloga do (CAPS-AD).   
Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, Panfletos.   
Avaliação: Observamos que os usuários estavam bem atentos demonstrando interesse 
pela discussão e falaram que vão se cuidar.   
Quantidade de Participantes: 16 usuários.  
  
Grupo Família  
Facilitadores: Caline Izabela e Elida (Técnica Social em Psicologia), Adelina Souza e 
Juliana Ávila (Técnica Social em Serviço Social).   
Objetivo Geral: Proporcionar um espaço de apoio, orientação e reflexão às referências 
familiares dos usuários acompanhados pelo Programa Atitude.    
  
Data: 04/01/2020  
Tema: Fortalecimento dos vínculos familiares.  
Objetivo: Promover um debate sobre a importância do fortalecimento dos vínculos 
familiares no processo de cuidado.  
Atividade realizada: Foi aplicada uma técnica de grupo “família aproximo ou rejeito?” 
tratando de temas relativos aos valores fundamentais que encontro se é um local de 
acolhimento? De proteção? Depois foi proposta ao grupo uma roda de conversa sobre 
esses temas.  
Ferramentas metodológicas: Papel A4 e caneta.  
Avaliação: Na execução do grupo os participantes perceberam a importância da família 
próxima ao processo de cuidado dos assistidos pelo Programa Atitude. No qual foi 
identificado o desejo de aproximar os vínculos familiares.    
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Quantidade de participantes: 15 pessoas  Quantidade 
de Familiares: 02 familiares.  
  
Data: 11/01/2020  
Objetivo: Fortalecendo vínculos e planos com a família para 2020.  
Atividade realizada: atividade recreativa de integração na qual foram distribuídos entre 
os usuários diversos parentescos que compõem as famílias e eles precisaria fazer 
mímica para que os outros acertassem qual parentesco (mãe, filho, avó, avó, tio, pai, 
padrasto, tia, irmão...)  
Ferramentas metodológicas: cadeiras, cartolina e piloto.   
Avaliação: Usuários foram participativos e interagiram bastante. Reconheceram-se nas 
diversas formações de famílias e puderam se divertir e refletir sobre suas relações 
familiares. Atividade proporcionou a participação de todos os presentes além de um 
momento de descontração. Quantidade de participantes: 15  
Quantidade de familiares: 1   
  
Data: 18/01/2020   
Objetivo: Reflexão sobre as diversas formas de família.  
Atividade realizada: Filme: “Em defesa da família”.  
Ferramentas metodológicas: Pen drive.   
Avaliação: Foi uma reflexão bastante construtiva, onde estavam presentes usuários de 
religiões diferentes, porém com visões sem barreiras sobre formação de famílias 
tradicionais, visto que famílias são relações de afeto independente da sexualidade.  
Quantidade de Participantes: 15.  
  
Data: 25/01/2020   
Tema: Teia da Família   
Atividade Realizada: Foi realizado um círculo com os usuários em pé, onde se 
apresentaram e falaram um pouco de sua vida com a família seguravam o barbante 
enquanto falavam e depois jogaram para outro participante do grupo.  
Objetivo: Discutir sobre a convivência em família.   
Ferramentas Metodológicas: Barbante   
Avaliação: Foi muito rico, pois os usuários falaram sobre a convivência com a família 
as dificuldades, muitos chegaram a se emocionar quando falavam dos filhos e pais.   
Quantidade de Participantes: 13  
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Quantidade de familiares: 02   
  
Grupo de Alfabetização e Letramento  
Facilitador (a): Rosineide Felício (Educadora Social)  
Objetivo Geral: Proporcionar aos usuários o aumento do nível de letramento e 
alfabetização estimulando o seu retorno escolar.   
  
Data: 03/01/2020.   
Tema: Tipos de Frases e sua Classificação.   
Atividade realizada: Tipos de Frases e sua Classificação. Exercícios Digitalizados.   
Objetivo: Mostrar o conceito de frase e como se classifica cada uma.    
Ferramentas metodológicas: Televisão, Pen Drive, Exercícios Digitalizados, lápis, etc.    
Avaliação: Os usuários participaram da atividade aprendendo o conceito de frases e 
como se classificam nas orações respondendo o exercício escrito.   
Número de participantes: 12 usuários.   
  
Data: 17 /01/2020.   
Tema: Leitura Interpretação e Produção Textual.   
Atividade realizada: Leitura Interpretação e Produção Textual.        
Objetivo: Incentivar a leitura e a Escrita através da Produção textual.    
Ferramentas metodológicas: Texto Digitalizado, cadernos, lápis, borracha, etc.   
Avaliação: A Participação dos usuários foi positiva onde os usuários produziram seu 
texto em seguida realizamos a leitura coletivamente.   
Número de participantes: 18 usuários.   
  
Data: 31/01/2020.   
Tema: Figuras de Imagens com Colagem.   
Atividade realizada: Figuras de Imagens com Colagem.  
Objetivo: Trabalhar o significado das figuras através das Imagens com a colagem.  
Ferramentas metodológicas: Cartolina, Imagens de Recortes, Lápis, borracha, etc.  
Avaliação: Avaliamos a participação dos usuários positivamente, pois, todos usaram 
sua criatividade na confecção dos cartazes através das figuras de imagem.   
Número de participantes: 13 usuários.   
  
Grupo Reflexão Noturna  
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Facilitadoras: Maria Luciana e Adriana (Educadoras Sociais)  
Objetivo Geral: Proporcionar aos usuários do pernoite atividades de descontração e, 
ao mesmo tempo, induzindo-os à reflexão e discussão sobre os temas propostos.   
  
Data: 03/01/2020.   
Tema: Reflexão (Bem vindo, Janeiro!)  
Atividade realizada: Fazer uma reflexão relacionada ao mês de Janeiro.  
Objetivo: Mostrar aos usuários que Janeiro é o mês de renovação, de motivos para 
recomeçar com pensamentos e atitudes positivas.             Ferramentas 
metodológicas: Texto reflexivo e sala e cadeiras.   
Avaliação: Os usuários ficaram muito emotivos, com expectativas de mudanças boas 
em suas vidas.  
Números de participantes: 16 usuários.   
  
Data: 09/01/2020   
Tema: Homenagem ao dia do fico.   
Atividade realizada: Fazer um relato histórico com os usuários, falando da importância 
do dia do fico.   
Objetivo: Trazer para os usuários conhecimentos na historia do Brasil, e mostrar que o 
dia do fico se refere ao momento em que, Dom Pedro decidiu ficar no país a pedido da 
população.   
Ferramentas metodológicas: Sala e cartazes.   
Avaliação: Os usuários conheceram a importância dessa homenagem, porque os 
portugueses pretendiam que o Brasil voltasse à condição de colônia, e que a presença 
de D. Pedro impedia. E por receber manifesto assinado por milhares de brasileiros 
pedindo sua permanência, D. Pedro proferiu essa frase.  
Número de participantes: 10 usuários.   
  
Data: 17/01/2020   
Tema: Dinâmica do raciocínio   
Atividade realizada: Fazer uma dinâmica que envolve o corpo e a mente.  
Objetivo: Trazer para os participantes estímulos para a memória e para o corpo.  
Fazendo com que todos participem.  
Ferramentas metodológicas: Sala, ofícios e guloseimas.   
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Avaliação: Trouxe momentos de descontração, onde os usuários interagiram entre eles 
e foram bastante espontâneos e criativos.   
Número de participantes: 11 usuários.  
  
Data: 21/01/2020   
Tema: Bingo da alegria.   
Atividade realizada: Fazer um bingo com brindes.   
Objetivo: Trazer momentos de diversão, distração, estar em contato entre eles, 
socializar, se sentir bem, com perspectiva de redução de danos. Ferramentas 
metodológicas: Sala, globo de bingo e cartelas e brindes.  
Avaliação: Os participantes se divertiram, possibilitando o desenvolvimento da atenção 
e concentração, com perspectiva de redução de danos.   
Número de participantes: 12 usuários.   
  
Data: 23/01/2020   
Tema: Jogos mentais.   
Atividade realizada: Jogos mentais usando palitos de fósforos.   
Objetivo: Fazer testes de inteligências, brincando com os usuários, usando palitos de 
fósforo.   
Ferramentas metodológicas: Palitos de fósforos, mesa, Sala e brindes.  
Avaliação: Através dos jogos mentais, foi possível exercitar os processos mentais dos 
participantes e o desenvolvimento da linguagem e hábitos sociais.   
Número de participantes: 13 usuários.   
  
Data: 27/01/2020   
Tema: Show de Calouros   
Atividade realizada: Fazer um show de calouros com os usuários, usando o karaokê. 
Objetivo: Promover aos usuários a integração entre eles, valorizando a criatividade e o 
talento deles por meio da arte.  
Ferramentas metodológicas: Sala, cadeiras, TV, som e microfone.  
Avaliação: Os usuários estimularam a capacidade de cantar, de se expressar através 
da musica. Promovendo uma união entre eles.  
Número de participantes: 13 usuários.  
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Grupo Arte e Movimento   
Facilitador: Roge Willyam (Educador Social)  
Objetivo Geral: Explorar a criatividade de individual de cada usuario, apresentando 
tecnicas de arte. Assim como, trabalhar a consciência corporal, buscando a linguagem 
individual de cada pessoa. Construindo sensibilidade diante da arte, trazendo  seu  
aproveitamento para o dia a dia.   
  
Data: 11/01/2020  
Atividade realizada: Jogo da velha com copos   
Objetivo: Proporciona divertimento e resgatar momentos lúdicos.  
Ferramentas metodológicas: copos, fita crepe   
Avaliação: Atividade realizada com o intuito de divertimento e trazer um espirito 
competitivo onde dividimos em dois times e cada pessoa tentavam ser mais rápido que 
o outro, quem conseguisse ser o mais rápido ganharia. Momento de bastante 
descontração e interação um com outro.  
Número de participantes: 12   
  
Data: 16/01/2020  
Atividade realizada: Torneio de uno   
Objetivo: trabalhar o raciocínio lógico e percepção de estratégia.  
Ferramentas metodológicas: Cartas uno  
Avaliação: Realizada atividade onde todos puderam jogar e disputar um com o outro de 
forma saudável os usuários que nunca jogaram tiveram a oportunidade de conhecer e 
participar da atividade sem dificuldade. O torneio foi bastante interativo e expressivo 
diante das emoções que surgia durante o jogo.  
Número de participantes: 10  
  
Data: 20/01/2020  
Atividade realizada: Continuação do torneio de uno.  
Objetivo: Trabalhar o raciocínio lógico e percepção de estratégia.  
Ferramentas metodológicas: Cartas uno.  
Avaliação: Realizada atividade pela solicitação dos usuários. Damos continuidade no 
jogo, que continuou sendo bastante produtiva onde o intuito não era mais disputar e sim 
se divertir um com o outro. Ação bastante positiva, pois, cada um que participou já 
conhecia o jogo porem só queriam o divertimento.   
Número de participantes: 08  
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Oficina Arte e Entretenimento   
Facilitadora: Francisca Silva (Educadora Social)  
Objetivo Geral: Estimular o conhecimentos através da Arte com Entretenimento aos 
nossos usuários. Gerando oportunidade de renda no seu dia dia . Desenvolvendo o 
trabalho  pessoal e o coletivo, através das oficinas e atividades recreativas.   
  
Data: 06/01/2020   
Atividade realizada: Continuação dos quadros decorativos para ornamentações da 
sala da tv.   
Objetivo: Continuar com as confecções dos quadros decorativos.  
Ferramentas metodológicas: Palito de picolé, cola quente, cola branca, eva e tintas 
guache cores variáveis para artesanato.  
Avaliação: Os usuários ficaram apaixonados pela arte desenvolvida, trouxeram 
sugestões em ser confeccionado um mural com as fotos de todos os usuários que 
participam das oficinas, algo criado por eles, muito bacana o interesse de realizar algo 
com artesanato.  
 Número de participantes: 08 usuários   
  
Data: 18/01/2020   
Atividade realizada: Atividade Recreativa ( Adedonha)  
Objetivo: Proporcionar os usuários a um momento descontraído com brincadeiras 
divertidas.   
Ferramentas metodológicas: Corda  
Avaliação: As atividades desenvolvidas levam os usuários a deixarem o espirito de 
competição fica bem em evidencia, usaram estratégicas de trabalho em equipe. 
Número de participantes: 12 usuários  
  
Data: 22/01/2020   
Atividade realizada: Confecções Decorativas Carnavalescas e Ornamentação.  
Objetivo: Iniciar as confecções carnavalescas para ornamentação do espaço.  
Ferramentas metodológicas: Papelão, EVA com glitter, TNT, cola quente e cola 
branca.    
Avaliação: O trabalho realizado foi bem participativo, os usuários ficaram todos 
empolgados, pois o tema trabalhado é carnavalesco, por ser uma festa cheia de cores, 
as sugestões foram fluindo de forma bem espontânea.    
Número de participantes: 08 usuários 
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Data: 26/01/2020  
Atividade realizada: Cinema  
Objetivo: Proporcionar os usuários a um momento descontraído com brincadeiras 
divertidas.  
Ferramentas metodológicas: Tv e pen drive.  
Avaliação: Seção cinema é uma das programações que os usuários solicitam muito, 
após o filme alguns usuários trouxeram suas empolgações e relatos do que eles 
entenderam muito interessantes.  Número de participantes: 13 usuários.   
  
Data: 30/01/2020   
Atividade realizada: Continuação das confecções das Camas Beliche.  
Objetivo: Realizar oficinas criativas com palitos de picolé, para fins lucrativos futuros.  
Ferramentas metodológicas: Palito de Picolé, Eva, cola branca.  
Avaliação: Alguns usuários estavam ansiosos pelo resultado final da oficina, todos só 
falavam em conseguir dinheiro para produzir suas próprias peças, ganhar seu próprio 
dinheiro.  
Número de participantes: 08 usuários.   
  
  
Oficina de Culinária  
Facilitadores: Patrícia Barkokébas (Oficineira)  
Objetivo Geral: Proporcionar ao usuário um conhecimento na área de culinária, 
fazendo com que ele possa desenvolver uma forma de geração de renda, 
capacitandoos profissionalmente através das oficinas.   
  
Data: 13/01/2020   
Atividade realizada: Pão pizza   
Objetivo: Proporcionar aos usuários uma alternativa de geração de renda na 
preparação de pão pizza, que é uma ótima opção de lanche.   
Ferramentas metodológicas: Leitura de apresentação da receita a ser elaborada, 
acompanhamento da execução feita pelos usuários. Foram utilizados os seguintes 
utensílios na preparação: bacia plástica, colher plástica, rolo culinário, formas de 
alumínio. Ingredientes usados na preparação: trigo, ovos, açúcar, margarina, leite em 
pó, sal, queijo parmesão, fermento biológico, queijo muçarela, presunto, tomate e 
orégano.   
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Avaliação: Os usuários conseguiram compreender como se prepara um pão pizza, 
aprender o preparo da massa modelagem, tempo de forno, vê o valor do custo e valor 
que pode ser vendido.   
  
  
  
Data: 20/01/2020  
Atividade realizada: Tortinha doce de leite   
Objetivo: proporcionar aos usuários uma alternativa de geração de renda na 
preparação de tortinhas de doce de leite, que é uma ótima opção sobremesa.   
Ferramentas metodológicas: leitura de apresentação da receita a ser elaborada, 
acompanhamento da execução feita pelos usuários. Foram utilizados os seguintes 
utensílios na preparação: bacia plástica, colher plástica, formas de alumínio, formas de 
alumínio individual. Ingredientes usados na preparação:  ovos, açúcar, margarina, leite 
condensado, trigo.  
Avaliação: Os usuários conseguiram compreender como se prepara tortinhas de doce 
de leite, aprender preparo da massa, modelagem, tempo de forno, vê o valor do custo e 
valor que pode ser vendido e como deve ser embalado.  
  
Data: 27/01/2020   
Atividade realizada: Croissant de queijo   
Objetivo: proporcionar aos usuários uma alternativa de geração de renda coma a 
preparação de croissant com recheio de queijo, que é uma ótima opção de lanche.  
 Ferramentas metodológicas: apresentação e explicação da preparação a ser 
realizada, acompanhamento da elaboração pelos usuários. Foi utilizado os seguintes 
utensílios: bacia plástica, colher plástica, rolo culinário. Ingredientes utilizados: trigo, 
margarina, ovos, leite, creme de leite, queijo parmesão, queijo mussarela, fermento 
biológico.   
Avaliação: Os usuários conseguiram compreender como se prepara um croissant, 
preparo da massa, modelagem, tempo de forno, vê o valor de custo e saber por quanto 
pode ser vendido.  
  
  
  
  
  
  

Grupos realizadas  Quantitativo mensal  
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Grupo de Arte e Movimento   03  
Grupo Cidadania  04  

Grupo Gênero e Sexualidade  03  
Grupo Redução de Danos  04  

Grupo Informe-se  03  
Grupo Qualidade de Vida  04  

Grupo Família  04  
Grupo de Alfabetização e 

Letramento  03  
Grupo Reflexão Noturna  06  

Total de Grupos  34  
  

Oficinas realizadas  Quantitativo mensal  
Oficina de Arte e Entretenimento  10h  

Oficina de Culinária  09h  
Total de Oficinas  19h  

  
6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO 
DE ACOLHIMENTO E APOIO    
6.1. FAMÍLIA    
As ações desenvolvidas no mês corrente vêm se dando continuidade nos atendimentos 
individuais, contatos telefônicos, grupo família e atendimento individual com a família e 
usuário. Tais atividades têm proporcionado o fortalecimento dos vínculos familiares  que 
por conseqüência facilita os encaminhamentos para a retirada da documentação e 
retorno de alguns usuários para o seio familiar.   
Em alguns casos de usuários assistidos pelo Programa encontramos um pouco de 
resistência em querer aproximação da família, por motivos de vergonha diante da 
desorganização do mesmo. Nesse momento a equipe vem trabalhando essas questões, 
como também motivando esse contato com seus parentes.   
Outro ponto que podemos salientar é no processo de reflexão junto ao usuário e família 
sobre a importância da reaproximação dos vínculos, uma vez que ajuda na implicação 
do assistido em seu processo de cuidado. No qual podemos perceber quando a família 
vem procurar a equipe para ter informação do andamento do plano individual de 
acompanhamento – PIA. Se fazendo presente em alguns caso no acompanhamento do 
assistido para pegar documentação no Centro POP Recife e no comparecimento no 
patronato para assinatura do usuário em seu processo.  
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Como também a família veio a custear um imóvel para o usuário residir, visto que o 
mesmo está se organizando em relação ao uso de droga e se encontra inserido no 
mercado de trabalho informal. Conseguindo manter a despesas.  
Contudo, o exercício técnico vem se predispondo a dá continuidade as ações que 
possibilitem à participação da família no suporte a construção e acompanhamento do 
PIA.   
6.2. SAUDE  

No decorrente do mês foram realizadas atividades multidisciplinares, contanto com 
suporte das educadoras, tendo realizado as seguintes atividades: aferição de pressão, 
IMC, temperatura, administração de medicação, atendimento e acolhimento aos 
usuários buscando seu histórico de saúde e sinalizando as suas principais demandas 
clínicas.   
Foram realizados diversos encaminhamentos nos mais variados níveis de complexidade 
da Rede SUS, como: atendimentos emergenciais consultam com especialistas (Clínico 
Geral, Psiquiatra, Pneumologista, Odontologia), Centro de Testagem e Acolhimento 
(CTA) além de exames ambulatoriais (Hemograma, Sífilis,  
HIV, Hepatite B e C), Sumário de urina, entre outros, bem como, Hospital Mendo 
Sampaio, Hospital Dom Helder, USF Vila Roca, UPA da COHB, CAPS-AD, Policlínica 
Vicente Mendes, SAE, Secretaria de Saúde. Seguindo a proposta em realizar atividades 
voltadas para coletivo, foram feitos grupos com temáticas atreladas a qualidade de vida, 
além da importância de resignificação de práticas que remetem ao bem estar, 
colocando em prática ações de prevenção e recuperação da saúde, sob a ótica dos 
prejuízos atrelados ao uso intenso de spa‟s. A TQV consegue realizar todos os 
encaminhamentos para rede de Saúde. Esse mês a técnica realizou articulação com 
Secretaria de Saúde e Caps-Ad, com objetivo de realizar uma ação de Saúde e 
Palestra sobre Janeiro Branco no serviço para os usuários. No dia 29/01/2020 a 
Técnica de Qualidade de Vida participou do Colóquio Vacina para Usuários de Cocaína: 
Resultados de uma Experiência Brasileira.  
6.3. INSERÇÃO SÓCIO-PRODUTIVA  

Foram promovidas ações que visou à inserção dos usuários no mercado de trabalho, 
tais como, confecções de currículos para o usuário de referência e outros usuários do 
serviço; entregas de currículos em empresas e lojas; Declaração de Vínculo com o 
Programa para aquisição de documentação faltante; planejamento de saídas 
burocráticas; aquisição de documentação (Carteira de Trabalho); atendimento individual 
visando dar orientações de como se comportar e agir durante um processo seletivo e a 
importância de manter uma boa aparência, higiene pessoal, aquisição e manutenção 
das documentações; potencialização das qualidades já existentes.  
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Também foi percebido que alguns usuários foram inseridos no mercado de trabalho 
informal, desenvolvendo atividades, como: Flanelinha e vendedor ambulante.  
Contudo, a equipe vem sempre sensibilizando os usuários a respeito de sua autonomia 
e a importância desse retorno ao mercado de trabalho como parte em seu processo de 
organização e ressocialização. Sendo assim a equipe vem trabalhando em grupos e 
oficinas estratégias de fortalecimento de suas habilidades nesse sentido.    
6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER  
  
No mês de janeiro, por se tratar do início de verão, realizamos atividades relacionadas à 
recreação, interação e integração dos usuários. Nos grupos facilitados pela equipe 
proporcionamos momentos de descontração, interatividade, competição, e conexão 
entre a equipe e os usuários. Com a realização de torneios de jogos de tabuleiro, 
dominó, aula de dança de frevo e atividades lúdicas para os usuários.  
Também os usuários assistiram espetáculo o Circo Troller através da articulação do 
Atitude nas Ruas – ANR. Assim como foram para o teatro Apolo, assistir o espetáculo 
promovido pela Fábrica Fazendo Arte.  
6.5. EDUCAÇÃO   
As ações voltadas com relação a esse eixo, a equipe vem no processo de 
sensibilização e motivação para que os usuários dêem continuidade na elevação 
escolar.   
Através da parceria que o Programa tem com a Secretaria de Educação do Município 
do Cabo de santo Agostinho, onde os interessados respondem uma série de perguntas 
para identificar o nível de escolaridade e é encaminhado o questionário a pessoa 
responsável da secretaria de educação, onde fará a inserção do mesmo na escola.   
No entanto. como o Apoio é uma casa de passagem e a maioria dos que acessam o 
serviço estão em situação de rua, há poucas pessoas em condição adequada para uma 
rotina escolar. Nesse sentido a equipe vem no processo de estimular essa inserção 
através de falas nos atendimentos individuais, como também em grupos que são 
realizados na rotina do equipamento. Mediante a sensibilização e motivação da equipe 
foi percebida que houve a matrícula de um usuário na Escola Municipal Madre  
Iva.   
6.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL   
Em relação ao eixo de assistência a equipe permanece facilitando os encaminhamentos 
dos usuários para a rede socioassistencial. Continuamos promovendo a discussão com 
os serviços CRAS e CREAS em prol dos usuários, assim como com a retirada de 
documentos com encaminhamentos para a junta militar, Agência do Trabalho, correios, 
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cartório Eleitoral entre outros. Foi realizado contato esse mês com o serviço Expresso 
cidadão,assim como foi realizado a tentativa de agendamento para a retirada da 
carteira de identidade, para um dos pontos de atendimento do serviço, no shopping Rio 
Mar, onde foi emitido o RG.   
Outro ponto importante a ser salientado foi à equipe do CAA-Cabo fez articulação com 
o CREAS de Caruaru, onde foi discutido o caso do usuário e a equipe do CREAS 
identificou o endereço e o contato telefônico da família do usuário, assistido pelo 
Programa.  
AVANÇOS                                                                                                                                            

-Continuidade na discussão de estratégias entre toda equipe e entre demais 
equipamentos, como o CAPS ad para que nossos usuários consigam dar continuidade 
ao processo de cuidado;  

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

- Comprometimento da família no acompanhamento  que estão acolhidos, no momento 
no Apoio Cabo e participação nos Grupos “Família”;   

- Participação da nutricionista na Assembléia;  
- Troca de experiências e informações nas Reuniões Técnicas. A importância de  

integração, em alguns momentos nos grupos, entre equipe e usuários.                                             
- Fortalecimento de vínculo entre os usuários do serviço e equipe;   
- Percebe-se uma maior agilidade nos atendimentos dos serviços em que os usuários estão 

sendo encaminhados CRAS (inserção no Bolsa Família);  
- Não temos mais dificuldades nas realizações das ligações para os usuários, pois o telefone da 

casa faz ligações ilimitadas para todas as operadoras;   
-Encaminhamentos para a retirada da segunda via da certidão de nascimento com sucesso, 
tendo retorno positivo dos respectivos Cartórios de Ofício;   

- Foram aplicadas dinâmicas de grupo e atividades laborais no início e término das reuniões 
técnicas com objetivo de uma maior integração da equipe, por iniciativa da Gestão, na qual foi 
percebido que as reuniões vêm acontecendo com menos tensão e promovendo cuidados com 
os funcionários.       
DESAFIOS   

- Foi percebido dificuldade em manter o foco de alguns usuários de referência em aderir 
às metas elaboradas em seus PIA‟s;   
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- Dificuldade percebida na aderência do usuário na participação da Assembléia. Espaço 
importante de discussão e informes na construção do exercício da cidadania, mas vem 
sensibilizando o usuário nesse local de discussão;  
-Tivemos dificuldade esse mês em relação ao carro do Atitude nas Ruas durante o mês;   

- Inserção dos usuários na continuidade da escolaridade.  
  
  
7. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS  

  
Relatório Qualitativo – Atitude nas Ruas JANEIRO/2020 ANÁLISE QUALITATIVA DAS 

AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS  
  
 1.  Atendimento individual   
Neste mês de janeiro as equipes do Atitude nas Ruas (ANR) do núcleo Cabo tiveram 
dificuldades em realizar as atividades diárias, visto que o carro estava com o pára-brisa 
trincado, impossibilitado de circular no território. Contudo, as vezes que conseguimos o 
empréstimo do carro do Intensivo Cabo, demos prioridades aos atendimentos dos 
usuários já acompanhados pelas equipes, enfatizando sempre a seriedade de 
concretizar os objetivos traçados em atendimentos anteriores.  
Realizamos ainda, quando possível, visitas domiciliares e acompanhamentos familiares, 
conseguimos neste mês de Janeiro, articular junto a Rede Socioassistencial a inclusão 
dos filhos dos usuários acompanhados na creche do Município. Proporcionando assim, 
um tempo para organização de seus pais, tanto para o trabalho informal, como para 
realização de curso profissionalizante.  
Seguimos realizando atendimentos, sensibilizando os usuários à importância do acesso 
no Centro de Acolhimento e Apoio Cabo, como estratégias de redução de danos devido 
ao uso desorganizado de SPA‟s, como também como forma de prevenção ao CVLI 
(Crime Violento Letal Intencional). Realizamos ainda ações de busca ativa aos usuários 
que deixaram de acessar o Programa, avaliando sempre seu contexto de 
vulnerabilidade social, acolhendo suas demandas e direcionando aos 
encaminhamentos necessários.  
É importante ressaltar, que foi dada continuidade ao Ciclo Formativo, promovido pela 
Secretaria de Políticas de Prevenção à violência e as drogas (SPPVD), com objetivo de 
promover aos profissionais um olhar, atendimento e acolhimento diferenciado aos 
usuários, público de nosso Programa.  
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No dia 29 de janeiro, a equipe participou do Colóquio “Vacina para usuários de cocaína: 
resultados de uma experiência brasileira do pesquisador Dr. PhD Frederico Duarte 
Garcia, realizado no auditório do Museu Cais do Sertão, em Recife.  
  

2. Abordagem nas ruas   
  
Mais uma vez enfatizamos a dificuldade em realizar abordagem nas ruas devido a falta 
do transporte para a equipe. Porém, as oportunidades que as equipes encontraram, 
realizamos a divulgação do Programa, com foco nas abordagens de ruas nos territórios 
de maior índices de criminalidade e violência como no bairro de Gaibu – Em frente ao 
Supermercado Nordestino, calçadão, Praça da Orla, Praia, Pedras de Gaibu, Em frente 
ao Hotel Caravelas de Pinzon e na sala de espera do USF de Gaibu. Na COHAB -Na 
Praça da Rua 55,Realizado também abordagem na sala de espera do Centro de 
Especialidade Vicente Mendes,Na Charneca - Praça das Azeitonas e na sala de espera 
dos USF´s I/II e III e Novo horizonte.  
Em Ponte dos Carvalhos na Praça dos Milagres, Praça Marcos Freire, Parque do 
Eucalipto e Linha do Trem em Ponte dos Carvalhos. No Cabo Centro - mercadão, 
mercado público, estacionamento do mercadão, nas ruínas do caíque, no bar dos 
engenhos. No bairro São Francisco, no USF IV e na Praça do Bairro. Pontezinha – Nos 
Box do Mercado Público.  
Vale salientar que essas ações, possibilitaram a visualização de novos usuários no 
território e a aproximação do programa com esse público ainda não acessado, além de 
proporcionar a visibilidade e a divulgação do Programa.  
  

3. Mapeamento do Território   
Durante o mês de janeiro não foram realizados novos mapeamentos pelas equipes. 
Estas focaram os atendimentos e as abordagens nas áreas anteriormente mapeadas, 
que são denominadas „quentes‟, no intuito de diminuir os CVLI.    
  

4. Articulação com a rede  
  
  

• Associação dos moradores de Gaibu, objetivando um planejamento de uma ação em 
conjunto no território;  

• Articulação com o USF de Gaibu, com o objetivo de dialogar sobre os usuários 
atendidos no referido posto;  

• USF Charneca III, para agendar uma reunião com as ACS´s do posto;  
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• Centro de Especialidade Vicente Mendes, realizando abordagem, divulgação do 
Programa e roda de dialogo na sala de espera do posto;  

• Associação dos moradores do COHAB, objetivando um planejamento de ações em 
conjunto no território;  

• USF I e II, com objetivo de marcar uma reunião com as ACS´s do referido posto;  
• CTA, para aquisição de insumos (preservativo masculino e feminino e gel lubrificante);  
• USF IV no Bairro de São Francisco, realizando reunião com a enfermeira, para 

articulação de Ação de Pequeno Porte no mês de fevereiro;  
• USF Sacramento I e II no Bairro de Pontezinha, realizando reunião com os  

ACS‟s para identificar demandas de novos usuários no território;  
• CRAS Vila Roca no Bairro de Santo Inácio, para encaminhamento e inserção dos filhos 

dos usuários em Creche Comunitária;  
• Circo Troller no Centro do Cabo, para cortesias de ingressos para usuários 

acompanhados pela equipe e para usuários do Apoio Cabo.  
  

5. Palestras/seminários   
  
Durante o mês de Janeiro não foi realizado palestras, devido à falta do carro. Estas 
focaram os atendimentos e as abordagens nas áreas anteriormente mapeadas, que são 
denominadas „quentes‟, no intuito de diminuir os CVLI.  

6. Oficinas educativas   
 Realizamos neste mês de janeiro, no território de Ponte dos Carvalhos, a dinâmica 
educativa da Roda da Redução de Danos, com perguntas sobre a política da redução 
de danos, uma forma lúdica de levar para a população mais informações sobre redução 
de danos e prevenção a violência o que norteia a proposta do Programa Atitude.  

7. Ações de Impacto  
Durante o mês de Janeiro não foi possível realizar ação de Impacto, devido a falta do 
carro, visto que é necessário articular previamente com a rede formal e informal para 
que a ação ocorra.  
  

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

07/01/2020  Colegiado  SEPOD  

Malu Freire  
Fátima Lindoso  

Vivian Lemos  
Rúbia Patu  

Priscila Linhares  
Larissa  

Juliana Falcão  
Suelen Lopes  

Denise Faro  
Raiza Simas  

Karla Rodrigues  
Marilak Terto  

Gilberto Apolo Cris 
Barros  

Informes  
Avaliação de 2019  
Planejamento 2020  

14/01/2020  Reunião com 
os motoristas  IEDES  

Fátima Lindoso  
Rúbia Patu  
Ana Paula  
Manassés  

Viviane Sena  
Patrícia Viega  

Responsabilidade e 
atribuições dos motoristas  

   Juliana Falcão  
Raiza simas  

Alana Stanislau  
Suelen Lopes  
Waleska Silva  

 

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

DATA  ATIVIDADE  LOCAL  PARTICIPANTES  PAUTA DA REUNIÃO  

08-01  Reunião 
Técnica  Apoio 

Cabo  

Adelina, Alessandra  
Alves, Amanda Selva,  
Ana Carolina, Caline  

Izabella, Elaine Cristina,  
Elida, Erivan Lira,  

Jacqueline Cristina,  
Juliana Ávila, Juliana  

Carvalho, Luciana, Maria 
do Livramento, Nathália 

Moura.  

- Informes  
- Atenção  
- Solicitação do  

planejamento de Atividades  
- Supervisão  
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15-01  Reunião 
Técnica  Apoio 

Cabo  

Adelina, Alexandro,  
Alessandra Alves,  

Amanda Selva, Beltrand  
Gouveia, Caline Izabella,  

Cleison Cavalcanti,  
Elida, Francisca, Fátima  

Lindoso, Jacqueline  
Cristina, Juliana Ávila,  

Juliana Carvalho, Juliana  
Falcão, Lúcio, Maria do  

Livramento, Nathália  
Moura, Rosineide  

Felício, Roge William.  

- Informes  
- Reformulação do 
contrato de Convivência  

22-01  Reunião 
Técnica  Apoio 

Cabo  

Adelina, Alessandra  
Alves, Amanda Selva,  
Ana Carolina, Caline  

Izabella, Elaine Cristina,  
Elida, Erivan Lira,  

Jacqueline Cristina,  
Juliana Ávila, Juliana  

Carvalho, Luciana, Maria 
do Livramento, Nathália 

Moura.  

- ANR  
- Atenção  
- Saúde  
- Estudo de Caso  
- Informes  
- Avaliação dos usuários  

30-01  Reunião 
Técnica  Apoio 

Cabo  Adelina, Alessandra 
Alves, Amanda Selva,  

- Informes  
- Estudo de Caso  

   Beltrand Gouveia, Caline  
Izabella, Cleison  

Cavalcanti, Erivan Lira,  
Elaine, Elida, Jacqueline Cristina, Juliana Ávila,  
Juliana Carvalho , Maria 
do Livramento, Nathália 

Moura.  

- Organização das 
Pastas de Acompanhamento 
- Avaliação do 
Colóquio  
- ANR                                      

  
  

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

ATIVIDADE  QUANTIDADE  
PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS  02  

REUNIÃO ADMINISTRATIVA  00  
REUNIÃO INTERSETORIAL  00  

ESTUDO DE CASO  42  
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS  01  
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CONSULTORIA  00  
REUNIÃO COM A EXECUTORA  01  

TOTAL  46  
  

AÇÕES  META MÍNIMA  METAS EXECUTADAS  
COLEGIADO   02  01  

REUNIÃO TÉCNICA DA 
EQUIPE  04  04  

11. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / PERNOITES:  

   AÇÕES  META MÍNIMA  METAS 
EXECUTADAS  

Acolhimento dia – (Total de atendimentos no 
mês)  900 atend. Mês  928  
Acolhimento Noturno (Pernoites Mês)  450 atend. Mês 

(15 por noite)  487  
  

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

 
  

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS  
  POPULAÇÃO DERUA  

FEMININO  MASCULINO  Total  
11  68  79  
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PESSOA COM DEFICIÊNCIA   

FEMININO  MASCULINO  Total  
00  01  01  

GESTANTE E NUTRIZ   
GESTANTE  NUTRIZ  Total  

01  00  01  
  
TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO  

 Orientação Sexual   
Heterossexual  Homossexual  Bissexual   Total  

87  09  03   99  
 Identidade de Gênero   

Travesti  Transexual  Total   
00  00  00   

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS  
     Cor/Raça  Total  
Preta  Branca  Parda  Amarela  Indígena  Não informado  99  

26  23  49  01  00  00  
  

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA  
Situação Socioeconômica  Quantidade  

Sem Renda  69  
¼ Salário Mínimo  15  
½ Salário Mínimo  03  

1/3 Salário Mínimo  00  
01 Salário Mínimo  04  

02 Salários Mínimos  05  
03 Salários Mínimos  02  

Acima de 03 Salários Mínimos  01  
Não informado  00  

Total  99  
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TABELA VI – ATENDIMENTOS REALIZADOS  
  

AÇÕES  Meta Mínima  Metas Executadas  
Oficinas  15hrs  19hrs  
Atendimento à Família  50  67  
Grupo Família  04  04  

  
Grupos Operativos  Meta Mínima – 04  

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

Total  18  
Atendimento Individual  Meta Mínima – 50  

Atendimento Assistente Social  248  
Atendimento Psicólogo  266  
Atendimento Qualidade de Vida  92  

Total  606  
  
  
  

Demanda de Atendimento  TOTAL  
Atendimento de Triagem, Acolhimento de novos 
Usuários e Usuários Re-acolhidos  10  
Atendimento Individual à Família  67  
Visita Domiciliar  00  
Assembléia   02  
Atendimento no Território (em conjunto com o 
ATITUDE nas Ruas)  00  
Outros/Quais?  00  

TOTAL GERAL  79  
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TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA  
Motivação  Total  

Crack  90  
Álcool  06  

Maconha  00  
Cocaína  01  
Outros  02  

Total Geral  99  
  

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS  
Tipo  Total  

ESPONTÂNEA  65  
APROXIMAÇÃO DE RUA  00  

ATITUDE NA RUA  04  
REDE SUAS  15  
REDE SUS  05  

CONSELHO TUTELAR  00  
MINISTÉRIO PÚBLICO  00  

MÍDIA  00  
OUTRO(A) USUÁRIO(A)  08  

OUTRA ORIGEM  02  
PODER JUDICIÁRIO  00  

0800 (Atitude)  00  
TOTAL  99  

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

Áreas Integradas de Segurança  Quantidade  
AIS 01  27  
AIS 02  00  
AIS 03  00  
AIS 04  00  
AIS 05  00  
AIS 06  24  
AIS 07  00  
AIS 08  00  
AIS 09  00  
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AIS 10  45  
AIS 11  00  
AIS 12  00  
AIS 13  00  
AIS 14  02  
AIS 15  00  
AIS 16  00  

Total Geral  99  
  
TABELA X – TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  
  

MOTIVOS  QUANTITATIVO  
AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA  01  

AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO  00  
AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL  00  
AFASTAMENTO USO DE DROGAS  00  
AFASTAMENTO POR AVALIAÇÃO 

TÉCNICA  01  
OUTROS  06  
TOTAL  08  

TABELAXI – POTENCIAL DE RISCO  
EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL  TOTAL  

SIM  54  
NÃO  45  

NÃO INFORMADO  00  
TOTAL GERAL  99  

  
AMEAÇA DE MORTE  TOTAL  

SIM  83  
NÃO  16  

NÃO INFORMADO  00  
TOTAL GERAL  99  

  
DÍVIDA COM O TRÁFICO  TOTAL  
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SIM  64  
NÃO  35  

NÃO INFORMADO  00  
TOTAL GERAL  99  

TABELA XII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS  
   REDE SUAS  QUANT.  
CRAS  08  
CREAS  17  
CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO  05  
ALUGUEL SOCIAL  00  
CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  03  
CENTRO POP  00  
CONSELHO TUTELAR  00  
CENTRO DA JUVENTUDE  00  
OUTROS?  02  

TOTAL  35  
    

REDE SUS  QUANT.  
NASF  00  
PSF/UBS  04  
CTA  36  
CAPS II  00  
CAPS III  01  
CAPS Adi  00  
CAPS AD  45  
EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA  00  
POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO  09  
HOSPITAL GERAL  06  
UPA  11  
OUTROS?  00  

TOTAL  112  
  

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS  QUANT.  
DELEGACIA  00  
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DHPP  00  
JUDICIÁRIO  00  
MINISTÉRIO PÚBLICO  00  
AGÊNCIA DO TRABALHO  00  
GOVERNO PRESENTE  00  
RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO  04  
INSS  00  
ONG  00  
COMUNIDADE TERAPÊUTICA  00  
OUTROS  00  
TOTAL  04  

 
 
  

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA  QUANT.  
EDUCAÇÃO FORMAL  00  
CURSO PROFISSIONALIZANTE  00  
TRABALHO INFORMAL  01  
TRABALHO FORMAL  00  
OUTROS  00  
TOTAL  01  

 

  

5. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS  
  

AÇÕES  META 
MÍNIMA METAS EXECUTADAS  

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS  100  123  
ABORDAGEN NAS RUAS (PESSOAS)  400  476  
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MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO  10  03  
ARTICULAÇÃO COM A REDE  10  14  
PALESTRAS/SEMINÁRIOS  06  01  
OFICINA SOCIOEDUCATIVA  06  01  

  
 
 
  

AÇÕES  METAS EXTRAS 
EXECUTADAS  

BUSCA ATIVA    04  
VISITA DOMICILIAR  10  
ABORDAGEM DE RUA  30  
REUNIÕES  10  
DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA  129  
ENCAMINHAMENTO PARA A REDE  03  
DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS  03  
ACOMPANHAMENTO DE GRUPO  02  
ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL  128  
ACOMPANHAMENTO FAMILIA  03  
OUTRAS AÇÕES  25  
AÇÕES INTEGRADAS E DE 
IMPACTO REALIZADAS  00  

TOTAL  347  
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11.CONSIDERAÇÃOES FINAIS  
No mês de janeiro, mantivemos a realização das reuniões técnicas, supervisão e 
assembléias, nos seus respectivos horários, viabilizando momentos de discussão e 
alinhamento do processo de trabalho e melhor funcionamento do serviço. Enfatizamos a 
assembléia com a presença da Nutricionista Arícia, momento positivo onde os usuários 
puderam expressar suas sugestões com relação ao cardápio, bem como tirar duvidas 
sobra a alimentação.  
A equipe participou do Colóquio: “Vacina para usuários de cocaína: resultados de uma 
experiência brasileira do pesquisador Dr. PhD Frederico Duarte Garcia,  
realizado no auditório do Museu Cais do Sertão, em Recife. A Técnica de Qualidade de  
Vida articulou com o CAPS‟ad uma palestra para os usuários e funcionários sobre o 
Janeiro Branco e os cuidados com a saúde mental.   
 
 
 
   
 

Manassés Manoel dos Santos 
Diretor Geral 
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12. REGISTROS FOTOGRÁFICOS  

ANEXOS  
Grupos e Oficinas:  
 

 

 

 

Grupo Informe-se   
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                                                    Grupo Família 
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                                               Grupo Cidadania 

 
                                     Grupo Qualidade de Vida 
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Grupo Redução de Danos 
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                                             Grupo Reflexão Noturna   
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  Grupo Alfabetização e Letramento 
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  Oficina Arte e Movimento 

  

     
     Oficina Arte e Entretenimento    
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Oficina de Culinária  

  

  
 Passeio ao Circo Troller  
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Atividades recreativas nos finais de semana  

  

 
Dinâmicas nas Reuniões Técnicas 
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Participação da equipe no Colóquio Vacina para Usuários de Cocaína: 
Resultados de uma Experiência Brasileira. 

  
Assembléia com a participação da Nutricionista Arícia   

  
REGISTROS DO ATITUDE NAS RUAS  
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Atendimento aos usuários   

  

  
Abordagem e Divulgação  
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Visita Domiciliar  

 
  
  

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO NÚCLEO CABO JANEIRO/2020  
  

1. APRESENTAÇÃO  
  
 Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de Acolhimento 
Intensivo durante o mês de Janeiro.  Trata-se de uma estratégia a ofertar visibilidade ao 
cotidiano de trabalho e, assim, suscitar reflexões sobre a prática profissional.  
2. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO  
  
Endereço: Rua Profª. Maria José Lage Nº 567, Gaibú - Cabo de Santo Agostinho/PE.  
Telefones de contato: 98923 9621 (claro) 98448 9691 (oi) 3522 6677 (fixo) E-mail: 
da instituição: intensivocabo@gmail.com  
  
3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO  
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FUNÇÃO  NOME  
COORDENAÇÃO TÉCNICA   Suelen Ferreira Lopes   
SUPERVISÃO   Marina Maria Silva Félix  
APOIO ADMINISTRATIVO  Jailson da Silva Filho  
TÉCNICA EM PSICOLOGIA  Andrezza Stephania  

Izabella da Silva Barros  
TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL  Amanda Barbosa  
TÉCNICO EM QUALIDADE DE VIDA  Maria do Livramento Silva Irmã  
CUIDADORES  Kátia Rosangela Carnaúba de Souza 

Jetro Araújo dos Santos  
EDUCADORA SOCIAL (Plantonista Diurno)  Dorinha Gonçalves  

Luiz Carlos de Oliveira  
EDUCADOR SOCIAL (Plantonista Noturno)  Márcia Maria da Silva Janaína 

Lopes de Lima  
AUXILIAR DE COZINHA (Plantonista)  Marilene Maria da Silva  

Cicleide Maria de Santana  
AUXILIAR DE COZINHA (Diarista)  Maria Ercílica da Silva  
AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS  
(Plantonista)  

Edvaldo Francisco de Oliveira  
LadijaneMaria(licença maternidade)  
Kátia Simone  

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

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

VIGIA (Plantonista Noturno)  Marcos Kennedy Nascimento Valdemir 
Aureliano da Silva  

  
4. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL  
  

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

  
  
5. PROGRAMA DE ATIVIDADES  
  
  
Horários  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  Sábado  Domingo  
07h00  Despertar  Despertar  Despertar  Despertar  Despertar  Despertar  Despertar  
08h às 
08h40  Café da 

manhã  Café da manhã  Café da 
manhã  Café da 

manhã  Café da 
manhã  Café da 

manhã  Café da 
manhã  
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09h às  
09h15  

Bom dia  
  

Educador/a  
Plantonista  

Bom dia  
  

(Educador/a  
Técnico (a))  

Bom dia  
  

Técnica  
Social em  
Psicologia  

Bom dia  
  

Educador/a  
Plantonista  

Bom dia  
  

Técnica  
Social em  
Psicologia  

  
Livre    

Livre  

  
  
  
  

10h30 às  
11h30  

  
  

  
Assembleia  
(Quinzenal)  

  
Oficina de  

Artesanato  
Educador/a  
Plantonista  
  (Quinzenal)  
  

  
Grupo  

Trocando Ideais  
  
  

Educador/a  
Plantonista  

  
  
  

Reunião   
  

Técnica  
  

9h às 13h  

  
  
  
  

Oficina  
Pedagógica 

Luciene   
  

Reunião de  
Supervisão - 

Manhã  
  
  

Oficina de  
Culinária – 

Patrícia   

  
Livre  

  
  

Livre  
  

  
  

12h às 
12h40  Almoço  Almoço  Almoço  Almoço  Almoço  Almoço  Almoço  

              
  
  

15h30 às  
16h30  Oficina  

Pedagógica 
Luciene   

  
  
  
  

Grupo  
Bem-Estar  

  
TQV  

Livramento  
  
  

Grupo 
“Dependência 
Química e  
Redução de  

Danos”  
  

Técnica  
Welumma  

  

Reunião de  
Supervisão  

- Tarde  
  

Grupo  
“Oficina de 
Direitos”  

  
Técnica  

Amanda   

  
  

Grupo  
“Atividades  

Lúdicas”  
  
  
  
  

Técnica  
Izabella  

  

  
Grupo  
Família  

Grupo 
Família  

  
  

Visita 
família  

  
14h às  

17h  

  
  
  

Visita 
família  

  
14h às  

17h  
  
  
  

19h às  
21h  

CINE  
Intensivo  Encontro de Terça  

Educadora  FUTEBOL na  
Tela  

  
Reunião de  

Supervisão – 
Plantão 
Noturno  

  
  

  
  

Torneios e 
jogos  

Lúdicos  
  

Livre    
Livre  

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



  
            
            

Secretaria 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  

53  
  

  

Social em Psicologia), Amanda Barbosa (Técnica em Serviço Social), Maria do 
Livramento (Técnica de Qualidade de Vida), Márcia Maria (Educadora Social) e Dorinha 
Gonçalves (Educadora Social).  

Objetivo Geral: Proporcionar momentos de interação e reflexão entre os/as usuários/as 
seja a partir de uma música, mensagem, dinâmica, entre outras possibilidades. No 
momento do “Bom Dia” também procuramos estimular os/as usuários/as quanto à 
importância da organização do espaço e de um agradável convívio com os demais.  
Realizamos o grupo Bom dia com a mensagem “Recomeçar” que fala das novas 
possibilidades, bem como que temos de fazer algo novo, aprendendo com as vivências. 
Em outro momento trouxemos uma mensagem “Parta para a ação” do livro de Tadashi 
Kadimoto, que traz uma reflexão que sonhar não é o suficiente, que é preciso montar 
um projeto de vida, e partir para ação.   
Além disso, realizamos um Recital de poesias com os usuários cujo tema foi 
“Felicidade” do poeta Bráulio Bessa. Foi refletido que temos que ser felizes na vida com 
o que se tem, não existe uma receita da felicidade, quem conduz somos nos e feliz é 
aquele que com que tem.    
Trabalhamos mensagens de auto ajuda, potencializando a autoestima, o respeito em 
conviver no coletivo, com os demais usuários e equipe, também reforçada colaboração 
nas atividades sugeridas pela equipe quanto à participação na vivência do Janeiro - 
Branco, enfatizando esclarecimentos e cuidados com a Saúde Mental.  
Ainda no referido mês trabalhamos, tanto na forma em que se “armazenam” as roupas 
recolhidas no varal, como também a liberdade de expressão e corpo com foco na 
semana da Visibilidade Trans. Foi utilizado de forma lúdica um varal estendido na sala 
de convivência, com roupas que foram deixadas no espaço da churrasqueira. Na 
semana da pessoa Trans, trouxemos a reflexão da vida e sua importância e, como 
precisamos entender e nos relacionar melhor com as diferenças.  
  
GRUPO REDUÇÃO DE DANOS  
  
Objetivo Geral: O grupo propõe trabalhar a política de Redução de danos e falar sobre 
o uso desorganizado/abusivo da droga motivadora. Dentro da proposta do grupo 
veremos estratégias no coletivo tornando possível algumas ferramentas necessárias, 
como por exemplo, lápis, papéis, vídeos, rodas de conversas, entre outros. 
Facilitadora: Andrezza Brito  
  
Data: 09/01/2020  
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Atividade realizada: Consumo de drogas e seus efeitos  
Objetivo: Promover o conhecimento sobre os efeitos nocivos do uso das drogas e 
conscientizar sobre os diversos efeitos no uso das drogas.  
Ferramentas metodológicas: Texto informativo sobre os efeitos das drogas e 
vivências pessoais  
Avaliação: Os usuários contribuíram com o grupo e se mostraram motivados diante a 
temática trabalhada.  
  
Data: 16/01/2020  
Atividade realizada: Legalização do uso da maconha. Vale a pena?  
Objetivo: Trazer reflexões a respeito do uso da maconha liberada  
Ferramentas metodológicas: Texto reflexivo: Liberação da Maconha-Danos e 
Benefícios  
Avaliação: Todos se motivaram com o tema e fizeram várias perguntas ao fim do 
grupo.  
  
Data: 23/01/2020  
Atividade realizada: Grupo: Redução de Danos: como poderá ser feita?  
Objetivo: Conceituar a Redução de Danos e suas estratégias aplicadas e verificar a 
oferta das diferenças e direito de escolha.  
Ferramentas metodológicas: Cartolina, lápis, intervenção verbal da Técnica e demais 
Usuários, facilitando a compreensão do objetivo da atividade.  
Avaliação: Houve dúvidas na explanação, porém participação de todos.  
  
  
GRUPO OFICINA DE DIREITOS  
  
Objetivo Geral: ofertar o conhecimento na garantia de direito e deveres de cidadão. A 
fim de promover a sensibilizar os princípios fundamentais para que todos possam viver 
com dignidade. “O conhecimento lhe dará a oportunidade de fazer a diferença” (Claire 
Fagner).  
Facilitadora: Amanda Alves  
  
Data: 07/01/2020  
Atividade Realizada: Grupo com o tema - Liberdade Religiosa  
Objetivo: Sensibilizar que a liberdade religiosa é um direito de constituição na Lei de 
1988. Somos livres de escolha para seguir a denominação a seguir. Fazer entender que 
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somos livre exercício de cultos religiosos. Salientamos que o Estado é laico acima de 
tudo trabalhamos a democracia.  
Ferramentas Metodológicas: Som, computador e Youtube.    
Avaliação: Foi realizada a temática da lei. Os usuários tiveram um momento para 
seleção de musicas livre expressando a religião de cada um no momento da atividade. 
Foi observado que todos se envolveram e respeitando o momento de cada um expôs 
sua religião.  
  
Data: 14/01/2020  
Facilitadora: Amanda Alves   
Atividade Realizada: Direitos e Deveres  
Tema: Acordo de Convivência do Programa Atitude  
Objetivo: Refletir o acordo de convivência, no quesito de saídas terapêuticas e 
convivência com os outros usuários dentro do espaço. Tratar com eles a porta de 
entrada sempre será o Apoio e não devem esta acessando o Intensivo após seu 
afastamento ou conclusão de PIA. Cogitado que não devem divulgar nosso endereço 
pois tratamos de resguardar a vida deles trabalhando com proteção e prevenção com 
os mesmo que estão inseridos.  
Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa e pirulito  
Avaliação: Foi realizada a atividade aonde os próprios usuários conduziu citando os 
pontos que se reconhecem falhos e sabem da conduta a seguir. Momento de reflexão a 
fim de favorecer os usuários no espaço.   
  
Data: 21/01/2020  
Atividade Realizada: Apresentação do serviço da Assistência - CRAS  
Objetivo: Permitir que tornem conhecedores, dos Programas sociais que são 
destinadas as famílias que vivem em extrema pobreza a fim de garantia de garantir 
condições melhores de vida.  Onde é de direitos de todo cidadão que necessite dos 
serviços assistenciais.   
Salientando a importância de possuírem os documentos cíveis para inserção nos 
programas da assistência.  
Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa, material da política da assistência e 
chocolates.  
Avaliação: Interagiram com satisfação na dinâmica da atividade, expondo as duvidas e 
interação com a atividade.  
  
Data: 28/01/2020  
Atividade Realizada: Bazar Social Atitude  
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Objetivo: Estimular uma organização financeira que possibilite a compra de objetos 
que precisam com o dinheiro de seu trabalho informal. Gerar renda entre eles e o 
espaço, o recurso arrecadado será utilizada em brindes para o carnaval.  
Ferramentas Metodológicas: Roupas, acessórios, calçados, manequim e cabides. 
Avaliação: Os usuários fizeram as compras no bazar, com muita satisfação com 
valores acessíveis.  A partir de R$ 0,10 no valor máximo de R$ 2,00.   
  
  
GRUPO ATIVIDADES LÚDICAS  
Objetivo Geral: Propor momentos lúdicos que influenciará numa melhor qualidade de 
vida aos usuários, tanto processo de socialização, quanto na elaboração dos 
sentimentos. O brincar contribui decisivamente para o bem-estar físico e mental, de 
forma complementar (OLIVEIRA, 2010).   
Facilitadora: Izabella Barros  
  
Data: 04/01/2020  
Atividade Realizada: Dinâmica “Virar pelo Avesso”. Formamos um círculo todos de 
mãos dadas e propomos ao grupo um desafio: o grupo deverá ficar voltado para fora e 
de costa para o centro do círculo sem soltar as mãos.  Informamos que ninguém 
poderia soltar as mãos, e que o grupo deveria buscar alternativas até atingir o objetivo.  
Objetivo: Despertar no grupo a importância da Organização e o trabalho em equipe.  
Ferramentas Metodológicas: Não foi necessário.  
Avaliação: Ao finalizar a dinâmica indagamos: Como se sentiram; se foi fácil encontrar 
a saída; se alguém desanimou e o que a dinâmica tem a ver com nosso dia a dia. Os 
usuários foram participativos, e trabalharam em equipe até solucionar o desafio. 
Relataram fatos da dinâmica da casa, e que em muitos momentos se percebem 
pensando e agindo de maneira individual, e que tem ciência que compartilhando algo 
com o outro ajudaria diminuir o peso.  
  
Data: 11/01/2020  
Atividade Realizada: O primeiro mês do ano é marcado pela campanha “Janeiro  
Branco”, que foi criado para destacar a importância de cuidarmos dos aspectos 
emocionais em nossa vida.  Dentro da temática convidamos uma profissional do CAPS 
transtorno, do município do Cabo de Santo Agostinho, para proporcionar um momento 
de reflexão e cuidado com a saúde mental.  A terapeuta Ocupacional (Eliziane) 
construiu junto com os usuários três murais (o que mais gostam de fazer; as 
consequências positivas e as negativas), para finalizar, os usuários destacaram seus 
objetivos para o ano de 2020.  
Objetivo: Momento de cuidado com a saúde mental.  
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Ferramentas Metodológicas: Cartolina, piloto e fita adesiva.  
Avaliação: Os usuários interagiram de maneira eficaz, se colocaram bastante no 
decorrer da atividade. De forma que, a proposta da profissional foi realizada com muita 
eficiência através da participação de todos, onde puderam falar a respeito dos seus 
sentimentos e metas para o novo ano que se iniciou.   
  
Data: 25/01/2020  
Atividade Realizada: Em comemoração ao dia da saudade (30 de Janeiro), 
trabalhamos o texto “Saudade” de Pablo Neruda. Após leitura e reflexão, os usuários 
tiveram um momento para transcrever depoimentos de coisas, episódios ou pessoas 
que fizeram despertar esse sentimento (saudade).  
Objetivo: Trabalhar a temática “saudade”, e os sentimentos advindos desta palavra. 
Ferramentas Metodológicas: folhas de ofício e lápis.  
Avaliação: Durante a leitura uma das usuárias se retirou da atividade de maneira 
chorosa, o texto a fez lembrar de pessoas que perdeu. Foi uma tarde de muita emoção, 
e resgate de sentimentos, muitos relataram saudade da infância, família, trabalho ou 
vida social que antes das drogas tinham. Finalizamos a atividade falando do objetivo do 
Programa que junto a isso está a buscar da organização social do usuário.  
  
Data: 31/01/2020  
Atividade Realizada: Dinâmica “ilha do tesouro” Objetivo: 
Estimular o trabalho em equipe.  
Ferramentas Metodológicas: uma caixa de bombons e folhas de jornal. Colocamos 
uma folha de jornal aberta em uma extremidade da sala com a caixa de bombons em 
cima. Na outra extremidade colamos uma folha de jornal para cada dupla de 
participantes, lado a lado. Cada dupla se posicionou com os pés sobre os jornais, o 
objetivo é chegar ao outro lado da sala e se salvar na ilha, sem tocar os pés no chão.  
Regras: O jornal pode ser movido, mas não pode ser rasgado ao meio. Quem tocar no 
chão propositalmente é desclassificado, e se dois grupos chegarem ao mesmo tempo 
na ilha, eles dividem o prêmio. Só é possível chegar ao outro lado se uma dupla 
convidar a outra para subir em seu jornal e, em seguida, pegar o jornal vazio e colocar 
mais adiante, seguindo em direção ao prêmio.  
Avaliação: De início os usuários tentaram alcançar o desafio com sua dupla, no 
decorrer da atividade algumas duplas foram desclassificadas por rasgar o jornal.  Uma 
das duplas percebeu que para chegar até o desafio precisaria de auxílio, diante disso 
se juntaram para chegar até o tesouro (chocolate). Para finalizar, falamos sobre a 
importância do trabalho em equipe e sobre a colaboração entre os participantes para 
atingir resultados em conjunto.  
  
GRUPO FAMÍLIA  
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Objetivo Geral: Discutir junto aos usuários e seus familiares, temáticas voltadas à 
conjuntura familiar, levando em consideração os prejuízos causados pelo uso abusivo 
de drogas e elaborar estratégias para aproximar o usuário de sua família.  
  
Data: 05/01/2020  
Facilitadora: Amanda Barbosa  
Atividade realizada: Suporte Familiar aos usuários do Programa Atitude  
Objetivo: Trabalhar a importância dos familiares acompanhá-lo no programa, com 
visitas regulares. Enfatizando o fortalecimento de vínculos entre eles. Aproximar, a 
família do usuário em situação de vulnerabilidade. Apresentado aos familiares as 
particularidades de cada um dentro e fora do espaço.  
Ferramenta Metodológica: Formato de diálogo.  
Avaliação: Os familiares presentes neste momento, trás a reflexão da importância da 
existência deste Programa. Refletindo na mudança de conduta e comportamento e 
desempenho em querer se moldar no estilo de vida.  
Data: 10/01/2020  
Facilitadora: Amanda Barbosa  
Atividade realizada: Gratidão   
Objetivo: Gratidão entre os usuários com seus familiares. Refletindo os cuidados com 
seus familiares de proteção e cuidado. O agradecer por não desistir e sempre ofertando 
uma nova oportunidade de acreditar novamente nos usuários.   
Ferramenta Metodológica: Formato de diálogo.  
Avaliação: Acreditar faz parte na construção entre os familiares e o Programa Atitude 
entra nessa fase que os familiares acreditem que estão no espaço por de fato querem 
almejar a mudança no estilo de vida e se sentirem esta mudança quem sabe poderá ser 
acolhido no lar mais uma vez. Os vínculos são resgatados quando a família passa 
acreditar no Programa e no usuário.   
  
Data: 12/01/2020  
Facilitadora: Izabella Barros  
Tema: Cuidando de quem Cuida  
Atividade Realizada: A dependência de SPA também afeta os familiares podendo 
causar desequilíbrio emocional. Os familiares necessitam de cuidado, acolhimento e 
compreensão.  O Programa entende que oferecer suporte a família é de fundamental 
importância, pois a recuperação dos usuários é favorecida com ajudados familiares.  
Objetivo: Promover um momento de cuidado para a família.  
Ferramentas metodológicas: Não necessita.  
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Avaliação: Essa é uma temática que não podemos deixar de trabalhar no nosso dia a 
dia, pois percebemos a necessidade diante do contexto que vivenciamos de famílias 
adoecidas. Refletimos junto aos familiares sobre a importância de buscar esse cuidado, 
como forma de cuidado diante dos sentimentos e sofrimento vivenciados. Oferecemos 
encaminhamento para a rede de saúde e assistência do nosso município.  
  
Data: 25/01/2020  
Facilitadora: Izabella Barros  
Atividade Realizada: Roda de conversa, com a temática “Acolher e reduzir as 
tensões”.  
Objetivo: Acolhimento à família  
Ferramentas Metodológicas: som.  
Avaliação: Tivemos como apoio uma música de fundo relaxante. Proporcionamos um 
momento de acolhimento, onde puderam falar de lembranças que trazia sentimento de 
felicidade. A atividade teve como proposta de criar um ambiente de cuidado, pois 
entendemos que as famílias cuidadas tornam-se uma sólida base para o usuário e 
permitem que enfrente novos desafios causados pela desorganização do uso de SPA.  
  
Data: 30/1/2020  
Facilitadora: Andrezza Brito   
Atividade realizada: Recaída da dependência química  
Objetivo: Levar a consciência o problema aditivo por parte do dependente.   
Ferramentas metodológicas: Em que posso contribuir para ajudar o usuário enquanto 
família no processo de abstinência? Pergunta feita em cartolina para que usuário e 
família expressassem suas reflexões.  
Avaliação: Analisar as tentativas pessoais de recuperação e recaída.  
  
GRUPO BEM ESTAR  
Objetivo Geral: Informar, clarificar e sensibilizar os usuários sobre questões de saúde, 
podendo orientá-los desde a higiene pessoal, como da saúde mental e psíquica. 
Abordando assim, diversos temas, desde cuidados básicos de higiene pessoal e 
doenças.  
Facilitador (a): Maria do Livramento  
  
Data: 07/01/2020.  
Tema: Hanseníase.  
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Objetivo: Esclarecer assuntos relacionados à Hanseníase que são de interesse dos 
usuários e necessidade do espaço.   
Atividade a ser Realizada: Foi realizada uma roda de conversa, com temática acima 
citada.  
Ferramentas metodológicas: Roda de diálogo, cartaz,   
Avaliação: Observamos que os usuários estavam bem atentos demonstrando interesse 
pela temática, participando ativamente da discussão, o que gerou uma multiplicação de 
conhecimento.  
  
Data: 14/01/2020.  
Tema: Câncer de Pele.  
Objetivo: Explicar e esclarecer aos usuários os Mitos e verdades sobre o câncer de 
Pele.  
Atividade realizada: Foi realizada uma roda de conversa com usuários sobre mitos e 
verdades sobre o câncer de Pele.  
Ferramentas metodológicas: Roda conversa, na sala TV, papel oficio e pirulitos.  
Avaliação: Observamos que grande parte do conteúdo passado era de total 
desconhecimento dos usuários que se mostraram bastante surpresos.  
  
Data: 21/01/2020.  
Tema: Sífilis.  
Objetivo: Explicar e esclarecer o que é Sífilis, prevenção e o tratamento. Já que cada 
dia aumenta o numero de causos.  
Atividade realizada: Foi realizada uma dinâmica na praia de perguntas e respostas 
sobre Sífilis.  
Ferramentas metodológicas: Roda de conversa na praia, bombom.  
Avaliação: Observamos que o tema foi bem aceito pelos usuários que demonstraram 
interesse pela dinâmica.  
  
Data: 28/01/2020.  
Objetivo: Explicara importância de Saúde na qualidade de vida dos usuários.  
Atividade realizada: Foram apresentadas duas rosas (ou outra flor) aos usuários, uma 
murcha, despetalando e outra bonita, cheia de vida, saudável.  Estas duas flores nos 
mostram a doença e a saúde. Para vocês o que é saúde? (as respostas vão girar em 
torno de: não ter doença, dor, estar forte etc.).  
Ferramentas metodológicas: Dinâmica com Rosas.  
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Avaliação: Observamos que os usuários participaram ativamente da atividade 
realizada.  
  
OFICINA TROCANDO IDEIAS  
Objetivo Geral: Promover a reflexão, a participação e a cidadania por meio do lazer, da 
discussão coletiva e da troca de experiências.  
  
Data: 02/01/2020  
Facilitadora: Dorinha Silva   
Objetivo: Refletir sobre o novo momento de 2020.  
Atividade realizada: usando as palavras para descrever seus sentimentos, 01h20 de 
duração.  
Ferramentas metodológicas: quadro de lousa e pincel  
Avaliação: após feste de fim de ano 2019, um novo momento para refletir e ativar as 
palavras de motivação dentro e fora do espaço de convivência. O conhecimento por 
simples que seja ele já é conhecimento.  
  
Data: 06/01/2020  
Facilitadora: Dorinha Silva   
Objetivo: o relacionamento interpessoal e a compreensão de uma comunicação.   
Atividade realizada: grande grupo em círculo e uma comunicação passada de um para 
o outro, com 02h de duração.  
Ferramentas metodológicas: a comunicação interpessoal.  
Avaliação: o grupo teve um relacionamento interpessoal e realizou a comunicação em 
forma de uma mensagem onde um bom número de usuário teve a compreensão e outro 
não conseguiu realizar a comunicação conforme descrita pelo primeiro usuário. Foi um 
momento de reflexão e atenção de todos.  O conhecimento por simples que seja ele já 
é conhecimento.  
  
Data: 17/01/2020  
Facilitador: Luiz de Oliveira  
Atividade Realizada: Caminhada na orla marítima da Praia de Gaibú, conhecendo e 
reconhecendo o espaço que estamos. Aproveitando do momento para a prática de 
esportes e atividade física.  
Objetivo: Proporcionar momentos de liberdade e pertencimento na localidade que 
estão inseridos. Fazendo com que assim possa dar mais valor ao espaço e a pratica de 
cuidados por meio de natação e jogos de areia.  
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Ferramentas metodológicas: Água mineral, copos descartáveis, sacolas descartáveis, 
bola de campo, raquete e bloqueador solar.  
Avaliação: Os usuários solicitam que praticas como essas sejam corriqueiras. Avaliam 
como umas das melhoras atividades que o serviço pode proporcionar.  
  
Data: 23/01/2020  
Facilitador: Luiz de Oliveira  
Atividade Realizada: Para a prática do convívio e bem estar, realizamos atividade na 
praia. Proporcionando momento de mergulho, natação e corrida. Assim reduzindo o 
foco no uso de drogas e o trabalho corporal.  
Objetivo: Proporcionar o equilíbrio e motivação corporal. Incentivando a prática do 
esporte e o desfrute da natureza ao nosso redor.  
Ferramentas metodológicas: Água, copo descartáveis, sacola plástica e bloqueador 
solar.  
Avaliação: Uma das atividades que são mais quistas pelos os usuários. Tivemos uma 
boa participação e desenvoltura dos mesmos na atividade.  
  
Data: 28/01/2020  
Facilitador: Dorinha Silva  
Objetivo: visibilidade do carnaval.    
Atividade realizada: pintando a máscara de carnaval e resignificando sua realidade 
diante de suas demandas, como visualizar o carnaval quanto à cultura, trabalho e 
cuidados, com 02h de duração.  
Ferramentas metodológicas: a comunicação interpessoal, a arte com lápis de cores e 
papel sulfite com a figura da máscara.  
Avaliação: o grupo bombardeou o contexto carnaval com a violência e foi mostrado o 
lado cultural, artístico, de diversão, de trabalho e comercio em geral. Falamos do 
palanque, de quem vai montar o palanque, de quem vai vender água, comida e toda a 
arte executada pelos foliões. O conhecimento por simples que seja ele já é 
conhecimento.  
  
Data: 29/01/2020  
Facilitador: Dorinha Silva  
Objetivo: momento de competir com atenção e relacionamento interpessoal.   
Atividade realizada: um torneiro de dominó com muitos usuários presentes e 
participando com atenção e ação, com 02h de duração.  
Ferramentas metodológicas: a comunicação interpessoal, o dominó e o prêmio de 
participação.  
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Avaliação: o grupo esteve atento e participativo durante todo o torneio e no final 
realizaram expostamente a distribuição do seu prêmio tentando assim com uma 
atuação responsável entre si. O conhecimento por simples que seja ele já é 
conhecimento.  
  
Data: 31/01/2020  
Facilitador: Luiz de Oliveira  
Atividade Realizada: Iniciamos uma trilha ecológica em pontos turísticos do Litoral Sul, 
no Cabo de Santo Agostinho. Caminhamos em pedras vulcânicas, fomos na piscina dos 
Holandeses, nos refrescamos na Bica do Ferrugem e fizemos varias fotos na Casa do 
Faroleiro.  
Objetivo: Proporcionar o conhecimento do território e potencial de onde está para além 
do bem estar com uma das melhores trilhas de nossa Cidade.  
Ferramentas metodológicas: Água, copo descartáveis, sacola descartáveis, carro 
para apoio e locomoção até a Vila, frutas diversas, bolachas, doces e bombom.  
Avaliação: Acredito que com os cinco minutos de silencio e olhares fixados para o 
horizonte, os usuários tiveram uma das melhores experiências de suas vidas. Nunca 
tiveram visto a natureza com esse olhar e, muito menos, desfrutando dela dessa forma. 
Em um território turístico e na sua maioria habitado por pessoas de um poder aquisitivo 
mais alto. Todos aproveitaram de sua melhor forma e se sentindo honrados e 
privilegiados com uma atividade e espaço como esse.  
  
OFICINA ENCONTRO DE QUINTA  
Objetivo Geral: Proporcionar um encontro semanal, em especial nas quintas-feiras, 
com o intuito de refletir sobre demandas atuais seja do serviço ou da própria dinâmica 
da vida do usuário.  
  
Data: 16/01/2020  
Facilitador/a: Kátia Carnaúba  
Atividade realizada: Dinâmica da Limpeza   
Objetivo: Refletir sobre a importância da limpeza diária tanto pessoal quanto do espaço 
de convivência   
Ferramentas metodológicas: Caixa de chocolate, conversação.  
Avaliação: Provocar nos usuários a reflexão sobre o zelo pela saúde a partir da higiene 
pessoal e do ambiente de convívio coletivo   
  
Data: 17/10/2020  
Facilitadora: Márcia Silva  
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Atividade Realizada: Foi realizada uma palestra, sobre a importância da reciclagem 
para o meio ambiente.  
Objetivo: Observar o entrosamento, comportamento, soluções e dicas de como é 
possível conhecer um pouco das estratégias a serem utilizadas, e Principalmente como 
foi o envolvimento entre eles. Observando as dificuldades e aproveitando o momento 
para definir suas metas e objetivos.    
Ferramentas Metodológicas: Figuras impressas, papel oficio,  
Avaliação: Observamos que os usuários (as) muitas vezes encontram dificuldades e 
desafios, que a vida proporciona. Tanto em conhecimento quanto em aprendizado.  
  
  
Data: 22/01/2020  
Facilitador/a: Janaína Lopes  
Atividade realizada: Passeio Ao teatro Apolo/ Janeiro dos grandes Espetáculos  
Objetivo: Provocar a reflexão sobre as várias formas de preconceitos existentes na 
sociedade, através da peça teatral BOOM.   
Ferramentas metodológicas: Apresentação da peça teatral – Projeto Fábrica  
Avaliação: Os usuários foram motivados a pensar sobre suas posturas e condutas 
diante das pessoas. O Evento foi de grande relevância, pois tivemos a oportunidade de 
articular outros espaços para os usuários do núcleo Cabo conhecer e aprimorar seus 
conceitos críticos e artísticos do que foi apresentado.  
   
  
Data: 23/01/2020     
Facilitador: Jetro Araújo dos Santos  
Atividade Realizada: Realizamos uma roda de conversa sobre o Diabetes Mellitus, o 
quê e quais os tipos de DM, fatores de riscos, manejo da insulina, cuidado com os pés, 
como prevenir, alimentação do DM.  
Objetivo: Orientar os usuários sobre a importância da prevenção da doença e o papel 
deles como agentes multiplicadores do conteúdo aprendido entre parentes e amigos.   
Ferramentas metodológicas: Facilitador, notebook.  
Avaliação: Foi usada a metodologia da participação durante a roda de conversa para 
avaliar a aceitação e foi muito positiva inclusive com a experiência de vida do UR Carlos 
que narrou o sofrimento da esposa que tem Diabetes e que foi preciso amputar parte da 
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perna, participaram também questionando e agregando conteúdo os URs Sergio, 
Rodrigo, Laura, Fábio, Íris e Aloísio. Isso nos dá um indicativo de avaliação positiva.  
  
Data: 31/01/2020  
Facilitador: Jetro Araújo dos Santos  
Atividade Realizada: Realizamos uma roda de conversa sobre Hanseníase onde foi 
abordada a história da doença no Brasil e no mundo, os sinais, sintomas, fatores de 
risco, formas da doença, os cuidados com a doença, o exame, medicações e 
tratamento.  
Objetivo: Prevenir os usuários sobre a importância da prevenção da Hanseníase, 
observando o corpo para identificação de manchas na pele, para evitar os estágios 
avançado da doença.  
Ferramentas metodológicas: Facilitador, notebook.  
Avaliação: Foi usada a metodologia da participação durante a roda de conversa para 
avaliar a aceitação e foi muito positiva com a participação dos URs e a troca de 
experiência entre os mesmos com relatos de casos de Hansen entre familiares, 
tornando o ambiente agradável com discussões acaloradas.  

  
Data: 31/01 /2020  
Facilitadora: Márcia Silva  
Atividade Realizada: Conseguimos proporcionar uma atividade diferenciada, com a 
proposta de um aniversario coletivo com o tema ”aniversariantes do mês”.  
Objetivo: Resgatar o momento lúdico vivido ou não na infância. Visando a ludicidade 
plena do grupo, pois boa parte destes usuários perderam alguns desses momentos 
durante a infância por causa do uso precoce de SPAs.  
Ferramentas Metodológicas: Bolo, bexigas, TNT, refrigerantes, guardanapos, figuras 
impressas, “liga da justiça”.   
Avaliação: Conseguimos motivá-los de forma coletiva, a participarem de algo que foi 
organizado para eles. Pois percebemos que esse momento significa muito para cada 
um deles.  
OFICINA DE CULINÁRIA  
Objetivo Geral: Proporcionar ao usuário um conhecimento na área de culinária, 
fazendo com que ele possa desenvolver uma forma de geração de renda, 
capacitandoos profissionalmente através das oficinas.  
Facilitadores: Patrícia Barkokébas   
  
Data: 03/01/2020  
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Atividade realizada: Bolo de rolo  
Objetivo: proporcionar aos usuários uma alternativa de geração de renda, com a 
preparação de bolo de rolo, que é uma ótima opção de sobremesa e lanche.  
Ferramentas metodológicas: apresentação e explicação da preparação a ser 
realizada, acompanhamento da elaboração pelos usuários. Utensílios usados na 
preparação: panela de alumínio, colher plástica, forma de alumínio, batedeira de bolo, 
espátulas de inox. Ingredientes usados: trigo, açúcar, ovos, margarina, goiabada. 
Avaliação: Os usuários conseguiram compreender como se prepara um bolo de rolo, 
preparo da massa, modelagem do bolo, além de aprender a calcular o valor de custo, e 
saber o valor de como pode ser vendido e embalado.  
  
Data: 10/01/2020  
Atividade realizada: Queijadinha  
Objetivo: Proporcionar aos usuários uma alternativa de geração de renda na 
preparação de queijadinha, que é uma ótima opção de lanche e sobremesa.  
 Ferramentas metodológicas: leitura e apresentação da receita a ser elaborado, 
acompanhamento da execução feita pelos usuários. Foram utilizados os seguintes 
utensílios: bacia plástica, forma de alumínio tipo bandeja, formas de alumínio individual, 
colher de inox. Ingredientes utilizados: leite condensado, coco desidratado, açúcar, 
ovos, queijo parmesão.  
Avaliação: Os usuários conseguiram compreender como se prepara uma queijadinha, 
aprender o preparo da massa, tempo de forno, vê o valor do custo e valor de quanto 
pode ser vendido e embalado.  
  
Data: 15/01/2020  
Facilitadora: Patrícia Barkokébas  
Atividade realizada: Pão pizza  
Objetivo: proporcionar aos usuários uma alternativa de geração de renda na 
preparação de pão pizza, que é uma ótima opção de lanche.  
Ferramentas metodológicas: leitura de apresentação da receita a ser elaborado, 
acompanhamento da execução feita pelos usuários. Foram utilizados os seguintes 
utensílios na preparação: bacia plástica, colher plástica, rolo culinário, formas de 
alumínio. Ingredientes usados na preparação: trigo, ovos, açúcar, margarina, leite em 
pó, sal, queijo parmesão, fermento biológico, queijo mussarela, presunto, tomate e 
orégano.  
Avaliação: os usuários conseguiram compreender como se prepara um pão pizza, 
aprender preparo da massa, modelagem, tempo de forno, vê o valor do custo e valor 
que pode ser vendido.  
  
Data: 24/01/2020  
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Atividade realizada: Croissant de queijo  
Objetivo: Proporcionar aos usuários uma alternativa de geração de renda coma a 
preparação de croissant com recheio de queijo, que é uma ótima opção de lanche.  
Ferramentas metodológicas: Apresentação e explicação da preparação a ser 
realizado, acompanhamento da elaboração pelos usuários. Foram utilizados os 
seguintes utensílios: bacia plástica, colher plástica, rolo culinário. Ingredientes 
utilizados: trigo, margarina, ovos, leite, creme de leite, queijo parmesão, queijo 
muçarela, fermento biológico.  
Avaliação: Os usuários conseguiram compreender como se prepara um croissant, 
preparo da massa, modelagem, tempo de forno, vê o valor de custo e saber por quanto 
pode ser vendido.  
  
Data: 31/01/2020  
Atividade realizada: Sequilhos  
Objetivo: proporcionar aos usuários uma alternativa de geração de renda na 
preparação de sequilhos, que é uma ótima opção de lanche.  
Ferramentas metodológicas: leitura de apresentação da receita a ser elaborado, 
acompanhamento da execução feita pelos usuários. Foram utilizados os seguintes 
utensílios na preparação: bacia plástica, colher plástica, formas de alumínio. 
Ingredientes usados na preparação: ovos, açúcar, margarina, leite condensado, coco 
desidratado.  
Avaliação: os usuários conseguiram compreender como se prepara sequinhos, 
aprender prepara da massa, modelagem, tempo de forno, vê o valor do custo e valor 
que pode ser vendido e como deve ser embalado.  
  
OFICINA PEDAGÓGICA  
  
Objetivo Geral: Confeccionar e elaborar atividades de Letramento para as várias séries 
encontradas através de Questionário de Sondagem para Elevação de Escolaridade 
através de conhecimentos crítico e prático. Oportunizando assim o entendimento do 
Reforço Escolar e atividades lúdicas para memorização do Letramento e avançar 
gradativamente na busca incessante do conhecimento como também ser reinserido ao 
Mercado de Trabalho.  
Facilitadora: Luciene Tabosa  
  
  
  
Data: 09/01/2020  
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Atividade Realizada: Contatar as Escolas Municipais (EJA), Estaduais (EMEJA), para 
que um novo Ciclo Escolar para os usuários possam estudar o ano letivo, promovendo 
assim a legitimidade do ensino.  
Objetivo: Explorar a consciência crítica dos usuários, para a Escola Formal na 
aprendizagem e letramento dos que procuram o conhecimento, para que possam 
efetivamente freqüentar e conseguir ir para a série seguinte.   
Ferramenta Metodológica: Reunião com os Gestores para a efetivação de matrículas 
e verificação de documentos dos usuários  
Avaliação: Individual de acordo com o desenvolvimento e interesse de cada usuário.  
  
Data: 16/01/2020  
Atividade Realizada: Identificar nas frases as palavras com sílabas tônicas e átonas 
bem como diferenciar uma das outras através dos sons na sílaba mais forte, 
abrangendo assim as palavras dissílabas, trissílabas e polissílabas.  
Objetivo: Trabalhar com os usuários, as expressões da linguagem com as palavras nas 
frases as sílabas tônicas e átonas elaboradas e apresentadas ao grupo, com 
apresentação e desenvolvimento para um real conhecimento da Língua Portuguesa. 
Ferramenta Metodológica: Roda de Conversa onde todos que queiram voltar a 
estudar possam redirecionar suas vivências aproveitando as oportunidades do 
conhecimento da Língua Portuguesa.  
 Avaliação: Progressiva de acordo com o entendimento de cada usuário  
  
Data: 23/01/2020  
Atividade Realizada: Elaborar atividades com os usuários de forma lúdica onde eles 
possam identificar palavras masculinas e femininas através dos artigos definidos e 
indefinidos para que se tenha uma aprendizagem eficaz.  
Objetivo: Trabalhar com os usuários os artigos definidos e indefinidos com a utilização 
das frases no masculino e no feminino O, O, S, A, A, S, UM, UNS, quando se fizer 
necessário à substituição.  
Ferramenta Utilizada: Correção coletiva elencando o sentido das frases na linguagem.  
Avaliação: Progressiva de acordo com o entendimento de cada usuário  
  
Data: 30/01/2020  
Atividade Realizada: Trabalhar com os usuários o Carnaval, a sua origem na história 
no Brasil com seus ritmos, adereços e cores. Saber diferenciar nos estados o Frevo, o 
Samba e o Axé, alguns compositores com suas músicas imortais.  
Objetivo: Conhecer o Carnaval Multicultural de Pernambuco, com suas cores, atrativos, 
por Juliana Bezerra Professora de História músicas como o frevo, maracatu, o 
significado das máscaras e os papangús. Além de ser uma fonte de geração de renda.  
 Ferramenta  Utilizada:  Texto  da  Internet  Origem  do  Carnaval  
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www.todamateria.com.br/historia-e-origem-do-carnaval/  
Avaliação: Progressiva de acordo com o entendimento de cada usuário.  
  

  
Oficinas  

Quantitativo 
Mensal  

Quantitativo 
Realizado  

Quantitativo em 
Horas  

Trocando idéias  04  07  18  
Encontro de Quinta  04  06  15  
Oficina de culinária  04  05  15  
Oficina pedagógica  08  04  08  
Total de oficinas  24  22  56  

  
  
  
6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO 
DE ACOLHIMENTO INTENSIVO  
  
  
6.1. FAMÍLIA  
  
A interação da família é de fundamental importância no cuidado com usuário, pois 
promove o fortalecimento e construção dos laços familiares. Essa participação vem 
sendo construída por meio de ligação telefônica, visitas das famílias ao serviço e visitas 
domiciliares.  
O Programa Atitude tem proporcionado ao usuário o resgate do elo familiar, no intuito 
de promover uma melhor qualidade de vida. Durante o mês de Janeiro recebemos 
novas visitas no equipamento, e isso vem favorecendo a reconstrução dos vínculos 
familiares. Esse avanço ressalta sobre o resultado do nosso trabalho, onde apoio da 
família é primordial no processo de cuidado.  
  
6.2. SAÚDE  

No decorrente do mês foram realizadas atividades multidisciplinares, contanto com 
suporte das educadoras, tendo realizado as seguintes atividades: aferição de pressão, 
IMC, temperatura, administração de medicação, atendimento e acolhimento aos 
usuários buscando seu histórico de saúde e sinalizando as suas principais demandas 
clínicas.   
Foram realizados diversos encaminhamentos nos mais variados níveis de complexidade 
da Rede SUS, como: atendimentos emergenciais consultam com especialistas (Clínico 
Geral), Psiquiatra, Infectologista, Raios-X,Centro de Testagem e Acolhimento (CTA) 
além de exames ambulatoriais (Hemograma, Sífilis, HIV, Hepatite B e C), Sumário de 
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urina, entre outros, bem como, Hospital Mendo Sampaio, SPA de Gaibú, Hospital 
Correia Picanço, CAPS-AD, Policlínica Vicente Mendes, USF Enseada dos Corais, 
SAE. Seguindo a proposta em realizar atividades voltadas para coletivo, foram feitos 
grupos com temáticas atreladas a qualidade de vida, além da importância de 
resignificação de práticas que remetem ao bem estar, colocando em prática ações de 
prevenção e recuperação da saúde, sob a ótica dos prejuízos atrelados ao uso intenso 
de spa‟s.   
A TQV consegue realizar todos os encaminhamentos para rede de Saúde. Esse mês a 
técnica de Qualidade de vida conseguiu realizar articulação de dez vagas (10) para 
Dentista na USF de Enseada, para os usuários do Intensivo Cabo.  
  
6.3. INSERÇÃO SÓCIA PRODUTIVA  

Usuários estão inseridos no mercado de trabalho informal, ambulantes, guardador de 
carro, garçom, vendas de artesanatos e sandálias decoradas com pedrarias. Estão 
mais atuantes nas praias e metrôs.  
Alguns usuários vêm se destacando com vendas de bolsas de praia e chapéu, firmando 
parcerias em lojas locais para passar as vendas na maquineta, sendo assim recebem 
cartão de credito valor e recebido na hora ao usuário deixando uma porcentagem no 
estabelecimento.   
Este mês houve oficina de geração de renda com material reciclável.  

Tivemos usuário empreendedor com aquisição de maquineta e abertura de conta 
bancária.  
Associação Batista Karis ofertou uma vaga de emprego para um usuário, na vaga de 
Auxiliar de Serviços Gerais.   
Recebemos uma oficina com materiais recicláveis, para produzir maletas decoradas 
feitas com potes de sorvetes. Ensinado o direcionamento de custo para produção e 
valor para vendas.  
  

6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER.   

No mês de Janeiro os usuários foram inseridos em atividades socioculturais, no intuito 
de promover o lazer e o bem estar. Assistiu a apresentação do Circo TROLLER, situado 
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no Cabo de Santo Agostinho. E em outro momento puderam privilegiar a apresentação 
da peça “Boom” no Teatro do Apolo, fábrica fazendo arte.  
 
 
Além desses momentos, tiveram idas à praia, acompanhando pela equipe e de forma 
individual, podendo vivenciar outros momentos de lazer que não estejam ligados ou 
associados apenas ao uso de drogas.  
  
6.5. EDUCAÇÃO  

Durante o curso do referido mês, está sendo providenciadas as documentações 
necessárias para a inserção dos usuários na Educação Formal, havendo mobilização e 
sensibilização, também da família, na importância dessa inserção escolar para 
cumprimento de meta no PIA, objetivando as inserções para 2020. Havendo reuniões 
semanais junto a Técnica Social de Pedagogia para facilitar o processo de 
engajamento, tanto no sentido de conscientização quanto de informação, realizando 
parcerias às Instituições SENAI e SENAC, na oferta de cursos profissionalizantes. Está 
inserido, um usuário, nos cursos profissionalizantes no Coletivo Coca – Cola e SENAI.   
Circulo Formativo junto aos profissionais do Programa Atitude e temas Transversais.  

6.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Os usuários estão empenhados na organização dos documentos um dos eixos do seu 
PIA. Foi emitido este mês RG, Titulo Eleitoral, CPF, Carteira de Trabalho e Certidão de 
Nascimento.  
Realizados encaminhamentos para os serviços assistenciais como Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS), cadastro no Cadastro Único (CAD) e Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).    
Em parceria com o CREAS, estamos encaminhando mais um usuário para retorno ao 
estado de São Paulo na cidade de Itu, onde foram resgatando os vínculos com a 
genitora por contato telefônico, a família o recebera e anseia por seu retorno.   
  
6.7. AVANÇOS E DESAFIOS  
Avanços:  
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 Aperfeiçoamos parcerias com a Rede da Assistência Social – CRAS e CREAS , 
viabilizando encaminhamentos e acompanhamentos, como também, com a Assistência 
à saúde física e mental do município do Cabo de St° Agostinho.  
 Entrosamento com o CAPS AD, no sentido de informações a respeito da freqüência e 
medicações administradas aos usuários.  
Parcerias com cursos junto ao SENAI e Coletivo Coca-Cola.  
Participação da Equipe técnica em cursos de Formações junto ao Programa Atitude.  
  
  
  
Desafios:   
  
Conseguirmos inserir mais usuários na rede da Educação e Cursos Profissionalizantes.  

Realizar mais articulações referentes à formação profissional.  

  

  

6. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE  
  
  

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

DATA  ATIVIDADE  LOCAL  PARTICIPANTES  PAUTA DA REUNIÃO  
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07/01  Colegiado 
de Gestão  SEPOD  

  
Malu Freire  

Coordenações de referências  
Coordenações 

Técnicas  

Mudanças das coordenações de referência   
  

Avaliação do ano de  
2019 e perspectivas para o próximo ano   

  
Elaborar planejamento para as  unidades até o mês de Maio  

  
Programação do carnaval   

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

  
DATA  ATIVIDADE  LOCAL  PARTICIPANTES  PAUTA DA 

REUNIÃO  ENCAMINHAMENTOS  

08/01  Reunião 
Técnica  Intensivo 

Cabo  
Suelen Lopes  

Marina Felix  
Jailson Filho  

Izabella Barros  

Informes;  
Administrativo; Saúde; Janeiro Branco:  
Aluguel Social;  

Informes; Até o presente momento não se tem  
informação sobre pagamento  

de salário;  
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   Amanda  
Barbosa  

Andrezza  
Avelino  
Dorinha  

Gonçalves  
Mirts Lopes Maria 

do  
Livramento  

Márcia Maria  

Plantão Noturno  
Estudo de casos; Ednaldo:  

Fabio Gomes:  
Gustavo Jorge:  

Sebastião:  
Sergio:  

Haverá mudança de 
coordenação de referência. A  
partir de fevereiro o Núcleo  
Cabo passara a ser coordenado por Vivian Lemos. Fátima Lindoso será referencia de recife.    
Próximo colegiado daqui a 15 dias a coordenação irá levar toda a programação do  carnaval feita pelas técnicas, este modelo deverá ser entregue por email a  supervisão. A escala de 

revezamento será vista.  
Administrativo; Preencher a 
folha de ponto diariamente.  Não e permitido uso de quaisquer corretivos.   

O instrumental de roteiro de viagens,usados pelo  motoristas deverão estar preenchidos de acordo,  
respeitando os espaços  

solicitados bem como constar 
do dia 1 ate o último dia do  mês. O formulário de registro dos técnicos ficarem atentos  

quanto às fórmulas, quando for preenchido se notar  
qualquer alteração na formula voltar a pagina inicial.  

Saúde; As marcações de consultas são feitas e alguns  usuários se recusam a ir. A dentista que atende em  
Enseadas voltou das férias, será agendado um momento para ela conversar com os  
usuários e será visto os dias  

para consulta. No posto da  
Cohab Vicente Mendes haverá marcações  

odontológicas toda segunda,  
quarta e quinta, das 8h as  
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11h. PSF de Gaibu e referência 
para o programa.  
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     Janeiro Branco: Haverá 
palestra na próxima quinta feira uma Psi do Caps Ad.  Outras articulações estão sendo feitas. 

Aluguel Social; a técnica observou recaída do usuário  Oswaldo Barick feito atendimento pontual ao ur.  
Renovação do aluguel para o  
usuário Vinicius. Outros casos estão sendo discutidos em reunião técnica.  
Plantão Noturno. A porta da 

sala técnica devera está  aberta durante a noite. Após o lanche da noite ser servido a porta da cozinha deverá ser fechada com chave.  
Estudo de casos;  

Ednaldo: Ur afastado esteve na 
porta da unidade e foi orientado pela técnica a 
procurar outro serviço e  abrigamento. Este afastado do programa por tempo indeterminado.  

Fabio Gomes: Não será transferido conforme orientação. 
Gustavo Jorge: Será feita fala 

quanto ao seu  
comportamento para com a  

equipe e usuários. Será visto agenda à visita familiar.  
Sérgio: Usuário que se recusar atendimento do CAPs irá 

assinar termo de ciência  comprovando a negativa do 
usuário.  
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15/01  Reunião 
Técnica  Intensivo 

Cabo  Fátima Lindoso 
Suelen Lopes  Informes; Dados 

do  Informes; Dia 13 aconteceu 
reunião de categoria  
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   Marina Felix  
Jailson Filho  

Izabella Barros  
Amanda  
Barbosa  

Andrezza  
Avelino  

Maria do  
Livramento  

Mirts Lopes  
Kátia Carnauba  

Luiz Carlos  

Relatório  
Mensal; Oficinas de pedagogia;  

Palestra sobre o  
Janeiro Branco  
Usuários desligados  

Caderno de protocolo;  Planejamento de 
carnaval  
Aluguel Social;  
Estudo de casos:  

Iris:  
Sebastião: Rafael  

Sebastião:  
Fabio Gomes: David Vasconcelos:  
Edson Matias:  

(motoristas), visando entender a 
dinâmica dos serviços.  Como encaminhamento as multas 
e avarias que  acontecerem serão arcados pelo motorista. Foi  disponibilizado instrumental de verificação para o motorista  

que deverá ser preenchido no ato do repasse do carro.  Haverá um livro de ocorrências para a categoria.  
Foi orientado também a só dar partida no veiculo após todos estarem usando o cinto de segurança. Evitar ligações  quando o motorista estiver em demandas.  

Capacitação dia 16 o dia todo no Apoio Cabo, turma B. Foi nomeado ao cargo de  
secretária executiva da  

Secretaria de Políticas Sobre  
Drogas: Paula Guedes. Sobre salário ainda não houve  
repasse da secretaria para a executora.  

Dados do Relatório Mensal;  
Reflexão sobre os dados do eixo afastamento dos  

usuários. Total de 20  
afastamentos sendo a maioria por solicitação. Serão  

disponibilizadas as metas colocadas em relatório.  
Oficinas de pedagogia; a oficineira solicitou demissão.  Será visto com a executora outro profissional para substituição.  
Palestra sobre o Janeiro  
Branco; Palestra que se encontra em programação do 

município acontecerá nesta  
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data, no horário da tarde no Intensivo Cabo.  
Usuários desligados; Não é  
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     permitido o acesso após seu  
desligamento. Também não é permitido ceder água ou  

sequer atender o usuário  
quando for pedido pra falar com outro usuário. Equipe ficar atenta será reforçado  informação a categoria dos vigias. O intensivo e um espaço de proteção.  

Caderno de protocolo;  
Frisando a importância do respaldo na entrega de  

objetos ou documentações dos usuários.  
Planejamento de carnaval; O 

planejamento deverá ser  
entregue no prazo acordado  

em reunião técnica. Deverá conter as atividades  especificas bem como o material utilizado.  
Aluguel Social;  

Repassada inserção do 
usuário LUIZ GUSTAVO e  nomes possíveis de usuários com perfil para inserção na modalidade. (JOSÉ LINS, IVAIR e IRIS MÁRCIA).  

Estudo de casos:  
Iris: Ampliada discussão do 

caso, tendo sido avaliada  possibilidade do pernoite com seus familiares.  
Sebastião: Discutir caso com 

CAPS e visita domiciliar.  
Rafael Sebastião: Perfil de  
Aluguel Social tendo em vista o eixo de geração de renda.  
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Será acionado a ONG para remarcar os dias da terapia.  
Discutida possibilidade de  
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     inserção do mesmo na  

modalidade do Aluguel Social.  
Fabio Gomes:  

Ampliada discussão do caso do usuário tendo em vista  
sinalização de ameaça no  
território do Cabo de Santo  
Agostinho, Dado como encaminhamento discutir caso  com Apoio/Cabo, tendo em vista que usuários de tal  

serviço foram convocados para 
esclarecimentos em Delegacia.  

David Vasconcelos:  
Enfatizado movimento de 

isolamento do usuário e suas  demandas de saúde, ampliada a discussão do seu PIA, tirado como encaminhamento que  
seu PIA será em curto prazo,  

considerando seus relatos de dividas atreladas ao uso, que vem sendo paga pelos familiares.  
Edson Matias:  

Discutido caso considerando perfil do usuário nos últimos 06 meses no serviço, tendo em vista seu desligamento.  Ampliada discussão e tirado como encaminhamento que caso do mesmo será  
considerando conclusão de PIA. 
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22/01  Reunião 
Técnica  Intensivo 

Cabo  

Suelen Lopes  
Marina Felix  
Jailson Filho  

Izabella Barros  
Amanda  
Barbosa  

Andrezza  
Avelino  

Maria do  

Informes;  
Administrativo;  

Saúde;  
Revista dos usuários na saída;  

Revista nos quartos;  
Relatório 

circunstanciado;  

Informes; Sobre o carnaval 
os usuários não terão saídas, 
haverá lanche diferenciado,  será solicitado material para as oficinas. As saídas para  compra dos cigarros serão ate as sextas. Será trabalhado com os usuários. A equipe  

fará reflexão durante este 
período carnavalesco visando  
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   Livramento  
Mirts Lopes  
Jetro Araujo  

Dorinha  
Gonçalves  

Rafael Oliveira  

Ler pasta do 
usuário;  
Aluguel Social;  

Estudo de casos; Gustavo Jorge:  Sebastião: Kariner: 
Rafael  

Sebastião:  

o cuidado e a proteção a vida.  
A relação de lanches deverá ser repassada com  

antecedência para  
organização dos preparos nos dias de Folia.   

Serão avaliados três usuários que irão ao teatro hoje. A  
oficineira de pedagogia em  
visita as escolas mais próxima da unidade. Sabendo que o  público do Atitude e prioritário, as trs poderão entrar em  contato do Colégio Modelo de 

Gaibú;  
Administrativo; As CTPS 

serão entregues junto com os  contratos de trabalho para assinatura. As duas vias  seguirão para o IEDES. Caso haja, necessidade extrema, o  
trabalhador deverá se dirigir a executora para retirada da mesma.  

Saúde; Segue os 
encaminhamentos de saúde e 
esta sendo aguardado o  retorno para as marcações com a dentista.  

Revista dos usuários na saída; Será comunicado no grupo Bom Dia que os  usuários serão revistados na saída e no retorno.  
Revista nos quartos; Será definida.  

Relatório circunstanciado;  
Será visto um dia na semana 

para uma técnica fazer os  relatórios circunstanciados.  
Ler pasta do usuário;  
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Técnicas, educadores e 
cuidadores ler a pasta dos  
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     usuários.  

Aluguel Social; Explanação do 
caso de ultima inserção a  

qual o usuário abandonou o imóvel. Como  
encaminhamento será  
afastado por motivo de  

abando. O usuário vendeu alguns pertences da  
modalidade. O Apoio de  

origem foi comunicado. O  
imóvel será aproveitado para a 

próxima inserção.  
Estudo de casos;  

Gustavo Jorge: Será feita uma 
fala com o usuário sobre o andamento do seu Pia e  sobre a recusa dos possíveis 
encaminhamentos. Será  

acionada a equipe d Intensivo  
Jaboatão para uma possível transferência.  

Sebastião: Será visto a possibilidade da visita aos  
familiares acontecer no apoio de Jaboatão devido ao local de alto risco qual a família reside.  
Kariner: A TQV acionara a rede 

de saúde pra melhor  
informação sobre os autos  
índices de medicação que a ur  

utiliza.  
Rafael Sebastião: Será 

refletido com o usuário sobre sua conduta na casa, o  
usuários será estimulado a  

desenvolver atividades de interação, visando a  
maturação do mesmo que  

esta sendo indicado para o 
Aluguel social.  
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29/01  
Colóquio  
Vacina 
para os  

Auditório do  
Museu  Equipes do Programa Atitude e Convidados Palestrante Frederico 

Garcia  
 usuários de  

cocaína:  
Resultado s 
de uma  

experiênci a  
brasileira  

do Cais do  
Sertão   

  
  
  
  

  
DATA  ATIVIDADE  LOCAL  PARTICIPANTES  PAUTAS DA 

ASSEMBLÉIA  ENCAMINHAMENTOS  
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06/01  Assembleia  
Quinzenal  Intensiv o   

Cabo  

Equipe:  
Andrezza, 
Dorinha, Marina, 
Rafael, Suelen.   
Usuários:  
Sergio,  
Anderson, José 
Lins, Josenildo, 
Antônio, Bruno, 
Jorge, Davi, Iris, 
Alex, Fabiano, 
Sebastião,  
Carlos, Lucas, 
Rafael, Fabio, 
Maria, Ivanir, 
André Gustavo,  
Psiscilia,  
Jessica,  
Elizangela, 
Rodrigo  
Relatoria:Andrez 
za  

  

  
Informes: Reflexão 
em relação ao que 
estão fazendo do 
Espaço 
 Coletivo, 
com uso de crack e 
maconha, 
indevidamente 
 e que  a 
conseqüência será 
afastamento.  
#TV quebrada  
#Lanche da noite só 
fruta  
#Descarga  do 
banheiro quebrado  
#Travesseiro  e 
toalha não tem na 
casa  
#Ventiladores  
quebrados  no 
quarto feminino  
#Oficinas e Curso  

  
#Solicitando uma nova Tv e 
que a licitação foi autorizada  
#As frutas estão no cardápio 
para suprira necessidade dos 
usuários. Solicitar a participar 
da nutricionista na próxima 
Assembléia.  
#Solicitar a manutenção  
#Será verificado se tem na 
Casa  
#Precisa verificar como estão 
usando, geralmente mau uso 
e não terá mais como pedir  
#As solicitações para cursos 
e oficinas são bem reduzidos 
pela mau impressão que a 
cidade do Cabo tem pelo  
Programa Atitude, 
dificultando as articulações, 
mas que sempre que temos 
possibilidades articulamos.  
#Não existe conta para esta  
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    #Netflix na Casa  
#Youtube  
#Manutenção  das 
camas  
#Mais  dinâmicas 
nos grupos  
#Torneio dos Jogos  
#Concerto do Totó  
#Falta de padrão  
do futebol  
#Ventilador  na 
cozinha para aula 
de culinária  
#Material  para  
artesanato  
#Baralho  
#Praia  

demanda  
#ver o pacote da internet, mas 
que precisa ser  
acompanhado pela Equipe 
#Solicitar à manutenção  
#Nem  todos  os  temas  
requerem dinâmicas  
#Dia18/01 haverá torneio e 
serão avaliados 5 usuários  
#Será dada a prioridade da TV 
#Existe na casa, mas só 
usado nos torneios do 
Programa  
#O tempo é curto, pode  
descer o ventilador de pé  
#Serão disponibilizados para 
uso coletivo, o de uso 
individual serão 
providenciados pelos  
usuários  
#Verificar se tem na Casa, 
mas não é permitido apostas, 
caso contrário será retirado  
#A praia encontra-se lotada 
até o Carnaval, lembrando 
que o território é “quente”; 
cuidado com a proteção 
pessoal.  
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20/01  Assembléia  
Quinzenal  Intensiv o   

Cabo  
Equipe:  
Andrezza,  
Dorinha, Marina, 
Rafael, Suelen,  

Informes: Presença 
da nutricionista,  
Arícia, por 
solicitação dos  

  
#A aveia é necessária por ter 
valor nutricional, em votação 
da maioria a papa de aveia  
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   Jaílson, Arícia   
Usuários: Jorge, 
Iris, Carlos, 
Lucas, Alex,  
Rodrigo,  
Elisangela,  
Anderson,  
Flavio, Bruno, 
Fabio, André,  
Thiago,  
Sebastião, Davi, 
Sergio.  
Relatoria:Andrez 
za  

  

usuários.  
#Variar o sabor da 
papa de aveia  
#Trocar na 
quartafeira o arroz 
pelo macarrão  
#Não está sendo 
servida a vitamina 
de banana  
#Trocar um dia de 
fruta por arroz doce  
#Uma vez no mês 
ser servido torta 
salgada no lanche  
#Carne assada uma 
vez por  
semana  
#Trocar o suco da 
janta pelo café  
#Diminuir a 
quantidade de 
calabresa  
#Servir frutas para 
sobremesa  
#A macaxeira está 
vindo velha  
#Aumentar os itens 
da feijoada  
#Permissão do uso 
da pimenta  
#Cardápio exposto 
ao lado da cozinha  

continua.   
  
#Pode ser consentida a troca 
desde que alterne os dias 
entre arroz e macarrão  
#O liquidificador está 
quebrado, sendo 
providenciado o conserto, 
podendo ser servido banana 
com leite em pó  
#Não será trocado, a maioria 
dos UR não aceitou a troca 
pela importância do valor  
nutricional da fruta  
#Pode ser alternado bolo e 
torta salgada  
  
#Pode ser carne sem molho  
#Não será saudável todos os 
dias o café a noite. Poderá 
ser alternado o suco e o café  
#A calabresa é usada para 
aumentar a quantidade na 
comida. Em votação a 
maioria optou por cuscuz 
paulista com carne moída  
#Será verificada a respeito da 
freqüência da oferta  
#Será visto com o IEDES  
#Será vista a questão com a 
cozinha e a executora  



  
            
            

Secretaria 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  

93  
  

  

 #Não  será  permitida  por  
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    #Disponibilizar a 
sobra do café para 
os usuários  
#Substituir a canja 
pelo strogonoff  
#Diminuir os dias do 
cuscuz  
#Manter o biscoito 

recheado  

questões de saúde  
#O cardápio é exposto, mas 
os  UR  arrancam. 
 Será exposto e cada 
um vai ser vigilante da 
exposição  
#Não será permitido por não 
contemplar a todos  
#Será substituído e no dia 
será servido suco  
#Em votação optaram pela 
continuidade do cuscuz  
#Será mantida a oferta do 
pacote do biscoito.  

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

DATA  ATIVIDADE  LOCAL  PARTICIPANTES  PAUTAS  
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13/01  Reunião com os  
Motoristas  IEDES  

Ana Paula  
Waleska  
Viviane  

Rúbia Patú  
Fátima Lindoso  
Juliana Falcão  
Suelen Lopes  
Raíza Simas  

Alana Estanislau  
Motoristas de 

todas unidades  

  
Realizada fala acerca do cuidado  com o carro das unidades;  

  
Os motoristas assinaram  
documento se  

comprometendo a assumirem os prejuízos  ocasionados pela categoria com os carros apartir de agora, incluindo multas.  
  
  
  
  

  
  
  
8. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO INTENSIVO  
  
A.DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO  
  

ATIVIDADE  QUANTIDADE  
PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS  01  
REUNIÃO ADMINISTRATIVA  00  
REUNIÃO INTERSETORIAL  00  
ESTUDO DE CASO  48  
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS  02  
CONSULTORIA  00  
REUNIÃO NA EXECUTORA  01  
TOTAL  52  

  
  

AÇÕES  META MÍNIMA  METAS EXECUTADAS  
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COLEGIADO  02  01  
REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE  04  03  

  
*No dia 29/01/2020 (quarta-feira) não houve reunião técnica, devido à participação da Equipe no Colóquio 
sobre a vacina da cocaína, ocorrido no Museu Cais do Sertão.  
  
  

 
AÇÕES  META MÍNIMA  METAS EXECUTADAS  

ACOLHIMENTOS  30 Adultos e/ou 20 adolescentes  39  
  

  DISTRIBUIÇÃO POR SEXO E FAIXA ETÁRIA  
SEXO   FAIXA ETÁRIA  TOTAL  

  
0 A 
11  

12 A 
17  

18 A 
23  

24 A 
29  

30 A 
40  

41 A 
59  

60 EM  
DIANTE  

NÃO 
INFORMADO   

MASCULINO 00  00  04  08  15  05  01  00  33  
FEMININO  00  00  00  00  05  01  00  00  06  
TOTAL  00  00  04  08  20  06  01  00  39  
    

  
  

PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
FEMININO  MASCULINO  TOTAL  

00  00  00  
    

 GESTANTE E NUTRIZ   
GESTANTE  NUTRIZ  TOTAL  

00  00  00  
  
  
  
  

TABELA I  -   SEXO E FAIXA ETÁRIA   
  
TABELA II  –   POPULAÇÕES ESPECÍFICAS   
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TABELA III –ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO  
  
  

ORIENTAÇÃO SEXUAL  TOTAL  
HETEROSSEXUAL  37  
HOMOSSEXUAL  01  
BISSEXUAL  01  
NÃO INFORMADO  00  
NÃO SE APLICA  00  

TOTAL  39  
  

  
IDENTIDADE DE GÊNERO  TOTAL  

HOMEM TRANS  00  
MULHER TRANS  03  
HOMEM CIS  32  
MULHER CIS  04  
NÃO INFORMADO  00  
NÃO SE APLICA  00  
OUTROS  00  

TOTAL  39  
  
TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS  
  

 COR / RAÇA  TOTAL  
BRANCA   05  
PRETA   11  
PARDA   23  
AMARELA   00  
INDÍGENA   00  
 TOTAL  39  
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SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA  TOTAL  
SEM RENDA  33  
1/4 SALÁRIO MÍNIMO  05  
1/2 SALÁRIO MÍNIMO  00  
1/3 SALÁRIO MINIMO  00  
1 SALÁRIO MÍNIMO  01  
2 SALÁRIOS MÍNIMOS  00  
3 SALÁRIOS MÍNIMOS  00  
ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS  00  
NÃO INFORMADO  00  

TOTAL  39  
  
  

TABELA V  –   SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA   
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TABELA IX- ATENDIMENTOS REALIZADOS  
  

TABELA VIII  -   TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO  
INTENSIVO   
  

MOTIVO DO DESLIGAMENTO   TOTAL   
ABAND ONO   0 2   
AVALIAÇÃO TÉCNICA   0 4   
CONCLUSÃO DO TRATAMENTO   0 2   
TRANSFERENCIA       0 1   
SOLICITAÇÃO   0 4   

TOTAL   13     
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GRUPOS OPERATIVOS  META MÍNIMA – 04  
GRUPO PSICÓLOGO  09  
GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL  04  
GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA  04  

TOTAL  17  
  
  

AÇÕES  META MÍNIMA  METAS EXECUTADAS  
OFICINAS  50h  56h  
ATENDIMENTO A FAMÍLIA  30  70  
GRUPO FAMILIA  04  06  

  
ATENDIMENTO INDIVIDUAL  META MÍNIMA – 50  

ATENDIMENTO PSICÓLOGO  292  
ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL  141  
ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA  130  

TOTAL  563  
  
  

AÇÕES  TOTAL  
ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA  130  
VISITA DOMICILIAR  000  
ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO  
DE NOVOS USUÁRIOS  000  
SAÍDA TERAPÊUTICA  191  
ASSEMBLÉIA  002  

TOTAL GERAL  323  
  
  
TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS  
  
  

REDE SUAS  QUANTIDADE  
CRAS  21  
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CREAS  03  
CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO  
(TRANSFERÊNCIA)  01  
ALUGUEL SOCIAL  01  
CONSELHO TUTELAR  00  
OUTROS?  00  
TOTAL  26  
  

  
 

REDE SUS  QUANTIDADE  
NASF  00  
PSF/USB  24  
CTA  03  
CAPS II  00  
CAPS III  00  
CAPS Adi  01  
CAPS AD  23  
EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA  00  
POLICLÍNICA  16  
HOSPITAL GERAL  06  
UPA  16  
OUTROS?  00  
TOTAL  89  

  
  

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS  QUANTIDADE  
DELEGACIA  00   
DHPP  00  
JUDICIÁRIO  05  
MINISTÉRIO PÚBLICO  00  
GOVERNO PRESENTE  00  
RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO  03  
INSS  00  
AGÊNCIA DO TRABALHO  05  
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COMUNIDADE TERAPÊUTICA  00  
ONG  00  
OUTROS?  00  
TOTAL:  13  

  
  

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA  NOVAS 
INCLUSÕES  QUANTIDADE  

CURSO PROFISSIONALIZANTE  00  00  
EDUCAÇÃO FORMAL  00  00  
TRABALHO FORMAL  00  00  
TRABALHO INFORMAL  02  11  
OUTROS?  00  00  
TOTAL:  02  11  

  
  
  
9. ALUGUEL SOCIAL NÚCLEO CABO – JANEIRO/2020 ANÁLISE QUALITATIVA DAS 
AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL  
  

Ações da modalidade seguem baseadas no processo de fortalecimento do novo 
momento de organização do PIA dos usuários inseridos, considerando ofertas da 
modalidade, no que fala condição de moradia, além de eixos como geração de renda, 
saúde e minimização dos prejuízos trazidos pelas drogas.  

Diante admissão de muitos usuários no Intensivo foi realizado grupo informativo 
no serviço, objetivando explanar para usuários objetivo e perfil para inserção na 
modalidade, acha visto muitas dúvidas atreladas à modalidade.  

Modalidade realizou inserção do usuário LUIZ GUSTAVO foi inserido no dia 14, 
destaca-se que usuário apresentava bom momento, tendo sido avaliado principalmente 
seu eixo de geração de renda, estando o mesmo comercializando em transporte 
coletivo, estando com maquineta para pagamentos e planos para estocar material para 
comercialização nos coletivos.  

Destaca-se que usuário apresentou episódio de recaída, tendo em visita do dia 
após foi verificado que imóvel estava aberto, não contendo mais nenhum objeto do 
mesmo, assim como localização do mesmo, tendo em vista buscas ativas que foram 
realizadas em território.  

Caso do usuário foi discutido com equipe técnica, sendo caracterizado abandono 
da modalidade. Contato com familiar foi realizado sem êxito, sendo serviço de origem 
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do usuário comunicado do ocorrido com o mesmo. Relatório do usuário foi 
encaminhado para serviço de origem, tendo tirado como encaminhamento que usuário 
encontra-se afastado por tempo indeterminado diante venda da cama e colchão da 
modalidade. Enfatizado com serviço de origem que caso o mesmo compareça ao 
serviço deverá ser acolhido e escutado para compreender motivo da recaída, além da 
necessidade em estar repondo tais coisas.  

Usuário OSVALDO BARICK apresentou episódio de recaída, tendo modalidade 
conseguido resignificar junto o mesmo suas potencialidades, visitas foram intensificadas 
no imóvel, assim como articulação com CAPS‟AD do município de Ipojuca para que o 
mesmo freqüente tal serviço como estratégia de cuidado.  

Usuário VINICÍUS SANTOS encontra-se no quinto mês de inserção, tendo 
tomado ciência quanto extensão da sua permanência na modalidade. Tem-se 
enfatizado com usuário importância do trabalho e necessidade de organização e planos 
concretos, considerando que planos que o mesmo apresenta em seu PIA que por vezes 
são distantes da realidade do mesmo.  

Destaca-se que usuário em última visita realizada no mês trouxe que está 
construindo seu imóvel no município de Abreu e Lima, trazendo estar “muito feliz” (SIC). 
Pontuado para o mesmo que modalidade estará realizando visita para verificar tal 
questão, considerando o processo de pós-aluguel do usuário.  

Modalidade segue de modo semanal em reuniões técnicas discutindo casos de 
usuários com perfil para inserção, em reunião realizada na segunda quinzena do mês 
foi tirado nomes de usuários com perfil para inserção futura, como RAFAEL 
SEBASTIÃO, JOSÉ LINS e IRIS MÁRCIA. Destaca-se que usuário ALUISIO  
OLIVEIRA encontra-se em processo de procura de casas para inserção prevista para 
breve. Usuário em última semana do mês trouxe para equipe não estar com desejo em 
modalidade, trazendo desejo em permanecer no Intensivo para organizar eixos do seu 
PIA, que segundo o mesmo não comungam com proposta da modalidade.  

Usuário RAFAEL SEBASTIÃO no último final de semana solicitou desligamento, 
equipe técnica avaliou que o mesmo poderá ser avaliado para inserção via Apoio/Cabo, 
caso o mesmo volte a acessar tal serviço.  

No dia 00 modalidade participou do Colóquio Vacina para Usuários de Cocaína: 
Resultados de uma Experiência Brasileira. Tal evento foi de extrema importância, 
considerando falas trazidas pelo palestrante relacionada às mazelas sociais atreladas 
ao uso do crack.  
  
Seguem eixos trabalhados com usuários inseridos:  
  
9.1. Família:  
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VINICÍUS SANTOS: Eixo não possui avanços, tendo em vista a resistência do usuário 
em repassar endereço de familiares, além de vínculos familiares totalmente rompidos 
com familiares.  
OSVALDO BARICK: Usuário segue mantendo contato com familiares que residem em 
Curitiba via redes sociais e wathsap.  
9.2. Saúde:  
VINICÍUS SANTOS: Usuário apesar de não ter trazido aparentes questões de saúde, 
em atendimentos realizados modalidade reforça o caráter preventivo quanto relações 
sexuais protegidas.  
OSVALDO BARICK: Repassado para TQV demanda odontológica do usuário, 
considerando sua questão que necessita do suporte da rede complexa do município 
tendo em vista a complexidade do seu caso.  
Diante recaída do mesmo em presente foi articulada triagem para o mesmo junto  
CAPS‟AD, entretanto supracitado trouxe não ser necessário, considerando melhora no 
movimento de venda de pacotes de mergulho.  
9.3. Inserção sócia produtiva:   
VINICÍUS SANTOS: Observado que eixo segue com trabalhos informais, usuário 
verbaliza compra de terreno. Modalidade tem enfatizado organização financeira, 
considerando que no mês de Fevereiro o mesmo completará 06 meses na modalidade 
e haverá extensão de 02 meses para sua inserção.   
OSVALDO BARICK: Usuário segue trabalhando em empresa de mergulho.  
  
9.4. Cultura, esporte e lazer:   
Eixo segue sob cunho pessoal, tendo usuários com passeios em área de praia, além de 
atividades em domicílio para repouso semanal.  
9.5. Educação:  
Usuários justificando eixo de trabalho referem que não desejam elevação escolar.  
9.6. Assistência Social:  
Modalidade segue reforçando eixo, considerando potencialidades dos usuários, tendo 
em vista empoderamento social por meio das políticas assistências, postas pelo 
município e governo. 9.7. Avanços e desafios:  
Destaca-se o avanço dos usuários inseridos para com permanência na modalidade, 
enfatizando que apesar da dificuldade do eixo de geração de renda usuários não se 
mostraram vulneráveis a recaídas sem resignificação.  
Apresenta-se como desafio a avaliação de usuários com perfil para inserção, 
considerando atual perfil dos usuários com eixo de renda a ser desenvolvido tanto no 
âmbito formal ou informal.  
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USUÁRIO  INSERIDO DESDE 
(MÊS/ANO)  MOTIVO DE 

DESLIGAMENTO  NO DE VISITAS 
REALIZADAS NO MÊS  

VINICIUS SANTOS  AGOSTO/2019  SEGUE INSERIDO  8  
OSWALDO BARICK  OUTUBRO/2019  SEGUE INSERIDO  10  

LUIZ GUSTAVO  JANEIRO/2020  ABANDONO  11  
  
  
  
 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL  
  

GRUPOS OPERATIVOS  META MÍNIMA  META EXECUTADA  
BENEFICIADOS   06  02  

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA  40  29  
ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 

SOCIOASSISTENCIAL  Para os 06 
Beneficiados  07  

* Modalidade concluiu mês com usuário ALOISÍO OLIVEIRA em processo e usuário LUIZ    
GUSTAVO abandonou modalidade tendo passado apenas 07 dias na modalidade.  

  
  

 Presente mês contou com continuidade das atividades propostas pela modalidade, 
tendo destaque para estudos de casos realizados com freqüência juntos supervisão 
para possível indicação para modalidade.  
Usuários inseridos seguem sendo estimulados quanto seu auto cuidado, além de 
cuidados para com demandas de saúde, como no caso do usuário OSVALDO BARICK 
que diante recaída foi orientado a acessar CAPS‟AD do território de origem. 
Considerando vinculação positiva do usuário com dono de empresa de turismo, 
modalidade articulou possibilidade de passeio turístico para usuários do serviço previsto 
para próximo mês.  
  
 

10.   CONSIDERAÇÕES FINAIS   
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10.1. ANEXOS DO ALUGUEL SOCIAL   
  
IMAGEM 01: Visita domiciliar ao usuário OSVALDO BARICK;  
IMAGEM 02: Entrega de cesta básica ao usuário OSVALDO BARICK;  
IMAGEM 03: Inserção do usuário LUIZ GUSTAVO;  
 

   
  

   
  
  
 
 

  

  



  
            
            

Secretaria 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  

107  
  

  

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  
  
 O mês foi essencialmente marcado por trabalharmos questões referentes à saúde 
mental, sobre a importância da campanha dedicada a convidar as pessoas a pensarem 
sobre suas vidas, o sentido e o propósito das suas vidas, a qualidade dos seus 
relacionamentos e o quanto elas conhecem sobre si mesmas, suas emoções, seus 
pensamentos e sobre os seus comportamentos.  
  
 
Ao longo do mês também pudemos abordar conteúdos com perspectivas de futuro 
aproveitando que estamos no primeiro mês do ano e planejar na ótica do cuidado e da 
proteção fazem parte do Projeto Individual de cada usuário acolhido no serviço.   
  
                   
 
 
                                                  

Suelen Lopes 
                                                  Coordenação Técnica 
  
  
  
  
  
 
 
  

Manassés Manoel dos Santos  
Diretor Geral  
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 GRUPO BOM DIA  
  

  

                              
          
 

                                
   GRUPO REDUÇÃO DE DANOS   

  

11.   1   ANEXOS   
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ASSEMBLÉIA DOS USUÁRIOS 

  
   FAMÍLIA 
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GRUPO OFICINA DE DIREITOS  
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USUÁRIOS INSERIDOS NA GERAÇÃO DE RENDA INFORMAL COM ÊXITO  
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INSERÇÃO DO NOME SOCIAL NO CARTÃO SUS (USUÁRIA LAURA 
SILVA)  
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AÇÃO DE JANEIRO BRANCO  

    
  

  
                                     GRUPO ATIVIDADES LÚDICAS  
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ATIVIDADES CULTURA E LAZER 
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GRUPO – Bem Estar 
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GRUPO TROCANDO IDEIAS  
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                         TRILHA ECOLÓGICA – VILA NAZARÉ         
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