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RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES 

 

No mês de março, foi dada continuidade nos serviços em que atuamos na cidade 

Estivemos presentes na reunião do CMAS (Conselho Municipal da Assistência Social) 

do Município que teve como pauta: 

               1) Comissão de Inscrição; 

               2) Recadastramento 2020; 

               3) Devolutiva da reunião extraordinária; 

               4) Apresentação Camará; 

               5) Assuntos Gerais. 

Foi dada continuidade nas capacitações para os profissionais que atuam nos 

acolhimentos, de forma individual e personalizada para que nossos colaboradores 

pudessem expor sua visão dando sugestões para otimizar os serviços.  

Com a chegada do Coronavírus no nosso País (COVID-19) que é uma doença 

infecciosa, nossos colaboradores foram orientados a lavar as mãos com frequência e 

evitar tocar o rosto e ter contato próximo (um metro de distância) com pessoas que 

não estejam bem. 

Foram também disponibilizados EPIs (luvas, máscaras e álcool em gel) para que os 

colaboradores não corressem o risco do contagio. 

Com o avanço da doença foi publicado decreto municipal impondo medidas restritivas 

que foram definidas pela região metropolitana da Baixada Santista, dentre elas a 

Assistência Social (acolhimentos e atendimento à população em situação de rua) foi 

classificada como atendimento essencial assim como outros serviços que deveriam 

continuar o atendimento sem prejuízo a população atendida. 
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ABORDAGEM SOCIAL – PROJETO “RUA NÃO É CASA - O DESAFIO DA 

INCLUSÃO” 

Todos os serviços ofertados aos nossos atendidos não foram prejudicados, porém 

foram tomadas medidas de precaução para que não houvesse aglomerações nesse 

momento de prevenção do Covid-19 até o dia 23/03/2020, onde realizamos mais uma 

ação da Força Tarefa para pessoas em situação de rua que abordadas por nossa 

equipe de operadores sociais, conscientizando sobre a Pandemia Mundial além de 

ter a oportunidade de ingressarem em um acolhimento emergencial para isolamento 

social e sair das ruas. 

No acolhimento os atendidos terão toda a assistência básica: alimentação, higiene, 
testes de saúde, dormitório, corte de cabelo e oficinas diárias. 
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ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS  

 “COMEÇAR DE NOVO” 

 

Casa de Passagem População Adulta 

 

Capacidade para acolhimento (25) vagas; sendo (06) vagas para mulheres, (14) 

vagas para homens e (05) vagas para acessibilidade (homens). Durante o período 

acolhemos (20) usuários: 

 (05) mulheres;  

(10) homens;  

(05) acessibilidade (homens).  

 

TRABALHOS REALIZADOS •  

 

- 10 Procedimentos sendo eles 

• Exames;  

• Consultas;  

• Acompanhamento ao poupa tempo;  

• Acompanhamento ao hospital municipal de São Vicente (CREI) sempre que 

necessário. - Organização e ministração de medicação para acolhidos; 

 - Relatórios diários no livro de ocorrências;  

- Preenchimento de diversas planilhas; - Aferição do destro do acolhido Fernando; 

 - Rondas diárias nos quartos dos acolhidos para manter a ordem, orientando os 

acolhidos sobre as regras, organização dos espaços ocupados pelos mesmos; -  

 

ATIVIDADES REALIZADAS 

 

 • Jogos: dama, dominó e carteado. (Anexo 1) 
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 • Semana da Beleza: realizada pelos operadores, (corte de cabelo masculino com 

máquina e corte de barba). 

 • Dia do Faxinão: com a supervisão dos operadores, os acolhidos organizam, 

higienizam seus pertences pessoais, banheiros e área de convivência. (Anexo 2) Obs: 

devido ao isolamento diante do covid-19, os acolhidos passaram a manter uma rotina 

de higienização mais intensa dentro do equipamento.  

• Assembleias Semanais: técnico, coordenadora, funcionários, e acolhidos para tratar 

de assuntos variados.  

OBJETIVO DAS ATIVIDADES 

 Sempre buscando a integração, respeito, melhora da auto estima. A relação tem sido 

satisfatória, sempre que algo acontece fora da rotina, procuramos ter diálogos para 

achar um meio termo. As atividades realizadas são sempre oferecidas para os 

acolhidos, respeitando a vontade da maioria  

DESAFIOS ENCONTRADOS 

Com a chegada do covid-19 encontramos algumas resistências de acolhidos em 

manter isolamento, mas em conjunto com os operadores diurnos, noturnos e a 

coordenação diariamente explicamos a gravidade do vírus, tornando obrigatório o 

redobramento dos cuidados. A coordenação não conseguiu realizar outras atividades 

no equipamento como planejado. As atividades externas não puderam ser realizadas 

devido ao isolamento. RESULTADOS DO PERÍODO: Satisfatório dentro da atual 

situação causada pelo covid-19. 
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ANEXOS 

Anexo 1: jogos 
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Anexo 2: Faxinão 
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ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS  

 “COMEÇAR DE NOVO” 

 

Casa de Estar 

Acolhidos (33) no período, sendo:  

(09) crianças;  

(21) mulheres; 

 (03) homens; 

  

ATIVIDADES REALIZADAS:  

● Desenhos: livres para as crianças (anexo 3);  

● Sessão Cine: para as crianças e pais aos finais de semana;  

● Teatro: tema bullying com a equipe da companhia de teatro(anexo 2); 

 ● Noite do cachorro quente: Realizada pelos operadores; 

 Obs: Neste período a casa teve suas atividades externas canceladas, devido ao 

isolamento causado pelo covid-19 (anexo1). 

 

 TRABALHOS REALIZADOS:  

● 13 Acompanhamentos sendo eles: 

 ● Consultas; 

 ● Exames; 

 ● Fórum;  

● Defensoria Pública;  

● Hospital municipal de São Vicente (CREI).  

● Relatórios de ocorrências diárias;  

● Preenchimento de diversas planilhas;  

● Organização e ministração de medicação à 04 acolhidas;  

● Banhos e higienização diária de 02 acolhidas;  

● Rondas diárias por todo equipamento;  
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● Preparo das refeições diariamente;  

● Acompanhamento das tarefas de limpeza e organização dos espaços que ocupam; 

● Assembleias; 

 

 DESAFIOS ENCONTRADOS E SOLUÇÕES: 

 Os desafios encontrados devido ao isolamento foi benéfico, pois os acolhidos 

passaram a entender como é importante ter mais cuidados com a saúde, higiene, 

entre outros motivos. O mais importante foi a união e companheirismo dos mesmos. 

Passamos a ter rodas de conversa para esclarecer diversas dúvidas sobre temas 

variados. As mães mudaram suas rotinas em relação aos filhos, passaram a dar mais 

atenção e carinho, e com isso os filhos acabaram ficando mais calmos diante da rotina 

que mudou, devido ao fato de não poderem sair para ir à escola. Resultados 

satisfatórios no período.  

ANEXOS 

Anexo 1: noite do cachorro quente  
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Anexo 2: Teatro 
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Anexo 3: Desenhos 
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ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – 

“VIVENDO COM AMOR A PAZ” 

 

Casa de Passagem para crianças e adolescentes 

Relato que nesse período passaram pela Casa de Passagem 11 acolhidos, que nos 

foram entregues pelo Conselho tutelar, sendo: 04 meninas, 06 meninos e 01 

transexual, variando entre as idades de 12 a 17 anos. 

Esses acolhidos foram supridos nas necessidades básicas de alimentação, 

tendo cinco refeições diárias, de higiene e acompanhamento de saúde, inclusive com 

administração das medicações prescritas pelos médicos, um acolhido teve 

acompanhamento para escola, os demais desenvolvimentos sociais e atendimento 

individual e em grupo. 

Resumo de Atividades prestadas 

Acompanhamento Policial – BO 03 vezes 

Atendimentos a Famílias de origem e 

extensa 
03 atendimentos 

Acompanhamento a 

Hospitais/CTA/CAPSI/UBS 
03 vezes 

Passeios Externos 00 vezes 

Visitas Domiciliares 00 vezes 

Envio de Operadores Sociais para outras 

casas 
07 vezes 

Acompanhamentos para escola 01 acolhido 

Recâmbio para outros Municípios 04 vezes 

 

Após o início do período de quarentena, as atividades externas foram 

suspensas. Criamos dentro do acolhimento atividades socioeducativas monitoradas 

pelos Operadores Sociais como grupo de estudos diários e incentivamos leitura de 
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livros. Além disso, promovemos atividades internas como: noite de cinema com 

pipoca, onde trouxemos filmes que motivaram rodas de conversas sobre o tema 

propiciando visão crítica, convivência, formação de valores. Usando jogos coletivos 

fomentamos a integração, atividades de embelezamento para as meninas, como 

pintura de unhas e tratamentos de cabelo, visando o empoderamento e aumento da 

auto estima. 

Com o intuito de incentivar a auto responsabilidade orientamos cada 

acolhido a realização das tarefas comuns da casa, tais como: organização dos 

quartos, de seus pertences, ajuda nas tarefas internas – lavar a própria louça, lavar 

suas roupas, além disso, respeitar as normas internas, tratar com respeito e educação 

seus colegas e os colaboradores da casa, etc. 

Em relação às atividades operacionais da casa, continuamos a elaboração 

das solicitações e acompanhamentos visando manutenção geral da casa, o controle 

dos alimentos recebidos e manipulados para os acolhidos, bem como a integração e 

motivação dos Operadores Sociais para execução de suas atividades na prestação 

dos serviços propostos. 

Recebemos uma grande doação de roupas, no momento, havia apenas 

uma acolhida na casa. Fizemos a separação das peças, a acolhida fez a escolha das 

peças que ela queria o restante levamos juntas ao Fundo Social de Solidariedade. A 

ideia é que haja a consciência de que a ajuda recebida, seja retransmitida como uma 

corrente de solidariedade. 

 

Quais os principais desafios do período 

As principais dificuldades são: de estrutura da casa que necessita 

urgentemente de manutenção; o acesso fácil de terceiros aos acolhidos através do 

portão da rua; dificuldades com os acolhimentos feitos pelo conselho tutelar, sem 

busca e escuta da família anterior ao acolhimento, sem BO e sem relatórios de 

situação. Neste momento enfrentamos uma pandemia mundial de COVID-19 que 
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exige confinamento por tempo indeterminado e interrompendo as atividades externas 

o que dificulta a permanência dos acolhidos dentro do equipamento por conta da 

herança de seus vícios e hábitos livres regras e limites, mesmo com muitas 

conversas, orientações, informações e sendo aplicada a redução de danos. 

Quais as causas desses desafios: 

No caso da manutenção da casa se deve ao fato de ser muito antiga e 

requerer constantes reparos. O portão vasado causa vulnerabilidade da casa para os 

colaboradores e principalmente para os acolhidos. A falta de recursos para 

entretenimento. 

 

Proposta de superação: 

Construção de um muro com portão fechado restringindo o acesso de 

terceiros que possam colocar em risco a integridade dos acolhidos, incitá-los a evadir 

ou até mesmo aliciá-los para o crime. Manutenção e troca de fiação elétrica da casa. 

Tentar melhorar e aprimorar os processos e aumentar o efetivo trazendo 

capacitações específicas para cada profissional. Isso proporcionará uma melhor 

utilização e desempenho dos serviços disponibilizados pela Secretaria. Obter 

recursos para interatividade e entretenimento para os acolhidos. 

 

Resultados e avanços encontrados durante este período: 

Conseguimos estruturar melhor os atendimentos, maior agilidade nos 

casos de recâmbio com a conscientização dos acolhidos quanto às regras da casa 

para o convívio sadio e com rodas de conversa com os operadores no sentido de 

buscar uma melhor postura nos serviços prestados. 
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ANEXO DE FOTOS 
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ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – 

“VIVENDO COM AMOR A PAZ” 

 

Arco-íris 

 

Neste mês o equipamento conta com 20 acolhidos entre crianças e adolescentes de 

2 a 17 anos, no entanto três adolescentes saíram sem autorização e não retornaram. 

Os acolhidos foram supridos em suas necessidades básicas de alimentação e 

higiene, acompanhamento de saúde, acompanhamento para escola e atividades no 

contra turno. 

Desenvolvemos neste período atividades socioeducativas monitoradas pelos 

operadores sociais como passeios à Praça da Biquinha, Praça Tom Jobim e praia, 

propiciando lazer e socialização entre os acolhidos.  

Além disso, tivemos atividades lúdicas internas como: cinema com pipoca e jogos 

coletivos fortalecendo a integração do grupo. 

Estimulamos a responsabilidade coletiva na realização das tarefas comuns da casa, 

como: organização dos pertences, organização dos quartos, ajuda nas tarefas 

internas (lavar louças, varrer e lavar suas roupas) além do respeito mútuo e o respeito 

as normas internas. 

Demos continuidade às atividades esportivas as quais os acolhidos estão inseridos 

em diversas modalidades. Devido a suspensão temporária de uma acolhida na escola 

onde está matriculada, por ter apresentado um surto psiquiátrico, tivemos reunião 

com a diretoria para conversarmos sobre o acontecido e foi pedido um laudo 

atualizado o qual  solicitamos por  escrito ao Caps  onde a acolhida é acompanhada. 

Em conversa no Caps com a psicóloga e a terapeuta ocupacional, fomos informadas 

que o laudo médico será emitido no final de março. 

Com a evolução do coronavírus (COVID-19)  no Brasil e no mundo, iniciamos as 

recomendações do Ministério da Saúde e do Governo Federal, ficando em isolamento 

social, orientando os acolhidos que passaram a ficar no acolhimento, pois todas as 
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atividades estão suspensas em caráter preventivo, sobre a importância de lavar as 

mãos várias vezes ao dia, evitar o contato das mãos com a boca, nariz e olhos e evitar 

abraçar e beijar as pessoas. 

 As atividades lúdicas estão acontecendo dentro do equipamento como: andar de 

bicicleta, jogar bolinha de gude, quebra-cabeça, pingue-pongue com mesa 

improvisada, bingo, jogos em geral, desenho, pintura e assistir a filmes e desenhos. 

Também estimulamos os acolhidos a escutar músicas e cantar e com isso 

desenvolver um estado agradável de bem estar físico e emocional, evitando um 

possível sentimento de tristeza e tédio devido ao isolamento social. 

Em assembleia com os acolhidos tratamos sobre a importância do respeito com os 

demais acolhidos e funcionários deixando claro que o operador que for desrespeitado 

ou sofrer ameaças como tem acontecido, poderão fazer boletim de ocorrência caso 

queiram. Deixamos claro que está proibido falar palavrões ou fazer gestos obscenos.  

Falamos sobre o cumprimento dos horários de acordar pela manhã, das refeições e 

de dormir. E por fim cuidar dos seus pertences e de suas roupas. 

- Quais os principais desafios do período:  

É lidar com o isolamento social dentro de um acolhimento para crianças e 

adolescentes. 

- Quais as causas desses desafios: 

A evolução do coronavírus (COVID-19) no Brasil e no mundo e sua disseminação. 

- Proposta de superação:  

 Desenvolver em equipe atividades lúdicas que possam acontecer dentro do 

equipamento contemplando todas as idades. 

- Resultados e avanços: 

Mesmo com a dificuldade devido à ausência de alguns operadores, as atividades 

lúdicas estão acontecendo. 
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Imagens Ilustrativas 
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CENTRO DIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – “SER DIFERENTE É 

NORMAL” 

Levando em consideração a determinação do Ministério da Saúde e do Governo do 

Estado, e também visando preservar a segurança, saúde e integridade dos nossos 

atendidos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV)os atendimentos foram temporariamente suspensos a partir do dia 

16/03/2020. 

Neste período de pandemia nossos colaboradores foram remanejados para o 

acolhimento emergencial, e assim que a situação se normalizar retornarão as 

atividades previstas no plano de trabalho 

 

 

 

 

 
 
 


