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RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES 

 

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

Estivemos presentes nas reuniões do CMAS (Conselho Municipal da Assistência 

Social) do Município que teve como pauta: 

1) Recadastramento 2020; 

2) Atualização Regimento Interno; 

3) Calendário das Reuniões Itinerantes 2020; 

4) Apresentação Abrasce Serviço de Acolhimento; 

5) Resultados e ponderações da Reunião com Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos realizada em 06/01/2020; 

6) 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. Uma de 

nossas colaboradoras foi premiada no evento “Mulheres em Evidência”, que 

homenageia as mulheres que se destacaram no ano no município de São Vicente. 

 

ABORDAGEM SOCIAL – PROJETO “RUA NÃO É CASA - O DESAFIO DA 

INCLUSÃO” 

Nesse período atendemos  2.316 usuários no Centro Pop/Abordagem onde lhes 

foram oferecidos diversos serviços como: escuta qualificada, atendimento técnico, 

recâmbio qualificado,acolhimento,etc.Foi dada continuidade junto à Secretaria de 

Assistência Social, Policia Militar, Guarda Civil Municipal , CODESAVI e voluntários 

da comunidade da “Ação Dignidade”, onde saímos pelas ruas da cidade por um trajeto 

pré-determinado, com a finalidade de identificar e vincular pessoas que estão em 

situação de rua aos serviços oferecidos pela cidade. Nessa ação conjunta, as 

pessoas foram abordadas e levadas espontaneamente para o Centro Pop, onde 



 

2 
 

foram ofertados kit de higiene, corte de cabelo, lanche, atendimento técnico, recâmbio 

para São Paulo e encaminhamento para clinicas terapêuticas. 
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ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS  

 “COMEÇAR DE NOVO” 

 

Casa de Passagem População Adulta 

 

Capacidade para acolhimento (25)  

(06) vagas para mulheres;  

(14) vagas para homens; 

(5) vagas para acessibilidade. 

Neste período o equipamento acolheu (20) usuários, sendo: (05) homens para 

acessibilidade, (03) mulheres e (12) homens. 

Hoje o equipamento acolhe 01 (um) cadeirante dependente de cuidados, 03 (três) 

homens com esquizofrenia, sendo 01 (um) com grau elevado e 01 (uma) idosa com 

alzheimer, e 01 (um) diabético com perda parcial dos rins. 

 
AGENDA DE TRABALHO  

- 18 acompanhamentos às consultas, exames, retiradas de documentações, bancos, 

UBS Parque Bitaru, UBS Central, CAPS, Hospital Municipal (CREI); 

● Preenchimento de diversas Planilhas; 

● Relatório das ocorrências por plantão; 

● Organização e ministração das medicações dos acolhidos; 

● Medição do destro e da pressão; 

● Limpeza e higienização e organização do equipamento; 

● Preparação das refeições; 

● Rondas no equipamento em todos os períodos; 

● Apoio de operadores a outros equipamentos; 

 

ATIVIDADES REALIZADAS: 

● Jogos Diversos: dama, dominó e carteado entre usuários e operadores. 
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● Semana da Beleza: funcionários e o Salão Escola Universo Estudantil, cuidaram 

dos acolhidos fizeram cortes masculinos e barba (Anexo 1). 

● Jogos Diversos: dama, dominó e carteado entre usuários e operadores. 

● Faxinão do fim de semana: acolhidos e funcionários se unem para fazer 

limpeza, organização e higienização do equipamento. 

● Decoração para o Natal do equipamento; 

● Confraternização; 

● Comemoração das festas de fim de Ano (Anexo 2). 

 

OBJETIVO DAS ATIVIDADES: 

Sempre pensando no resgate da autoestima, na melhora da concentração, a 

integração, o respeito e a dignidade. Percebemos durante esse período uma 

melhora em relação aos acolhidos que se mantinham mais distantes das 

conversas e atividades, passaram a participar de tudo. 

Com a implantação do faxinão, todos entenderam sobre responsabilidade de cuidarem 

do espaço em que vivem. 

 

 

RESULTADO NO PERÍODO:  

Satisfatório - Funcionários continuam comprometidos com o trabalho. 

Tenho que fazer uma ressalva, houve uma melhora nas relações entre todos, além 

do trabalho diário executado com muito empenho. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Corte de cabelo e barba masculino 
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Anexo 2 – Comemoração de Final de Ano 
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ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS  

 “COMEÇAR DE NOVO” 

 

Casa de Estar 

Durante este período tivemos 29 acolhidos, 04 novos e 02 desligados. 

Demos continuidade a escala para organização e limpeza da casa estimulando a 

responsabilidade coletiva.  

Os acolhidos foram supridos em suas necessidades básicas de alimentação e 

higiene. Aos que necessitam demos continuidade nos acompanhamentos às 

consultas médicas e exames, bem como administração das medicações conforme 

prescrição médica. Aconteceram também acompanhamentos ao CREAS, CAPS, 

CTA, UBS, AME, DDM, IML e maternidade.  

Em relação as atividades operacionais da casa, buscamos elaborar as solicitações e 

acompanha-las visando a manutenção geral. 

Realizamos reunião extraordinária com as acolhidas devido às manifestações 

revoltadas em relação ao acolhimento de um usuário que é paciente psiquiátrico 

grave, algumas o reconheceram e sabem do seu histórico. Deixamos claro que o 

acolhimento se deu por decisão judicial e esclarecemos os procedimentos adotados 

pelas Secretarias da Saúde e Assistência Social, mesmo assim as acolhidas 

continuaram agitadas e preocupadas dizendo que iam fazer um documento para 

apresentar na Promotoria considerando o número de acolhidas mulheres e crianças 

na casa e o risco que o usuário pode oferecer. 

Propiciamos a tarde do embelezamento onde de acordo com as habilidades uma 

acolhida cuidou da outra, pintando as unhas e tratando dos cabelos, com o objetivo 

de melhorar a convivência e aumentar a autoestima. 

Recebemos no equipamento uma representante do CTA (centro de testagem e 

aconselhamento) para uma palestra sobre DST e AIDS, com o objetivo de informar e 

esclarecer as dúvidas dos acolhidos. 

Na última reunião do ano tratamos em equipe dos seguintes assuntos: 
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- A necessidade de uma escala para o mingau que é oferecido às crianças a noite; 

- Reforçar aos operadores que as refeições feitas durante a noite pelas gestantes ou 

amamentando seja feita no refeitório; 

- Reforçamos sobre a importância da postura do operador junto aos acolhidos; 

- Esclarecemos dúvidas sobre situações e comportamentos pertinentes a cada 

acolhido; 

- Lembramos e convidamos os operadores a participarem da confraternização de final 

de ano no equipamento e 

- Informamos sobre a capacitação final dentro da formação continuada 2019. 

Finalizamos o ano de muito trabalho com um encontro reunindo as equipes SEAS, 

Abrasce e os acolhidos para um lanche da tarde com o objetivo de confraternizar, 

conversar, interagir e desejar um Ano repleto de esperança, expectativas e espirito 

de união. 

Dentro da formação continuada, participamos da última capacitação do ano ofertada 

pela Abrasce, com o objetivo de rever alguns pontos abordados nas capacitações 

anteriores, importantes no desenvolvimento das atividades diárias e dentro das 

prioridades de cada um qual é a meta para 2020. Todos puderam cada um a seu 

modo, enfeitar a Arvore de Natal colaborativa. 

Comemoramos os aniversariantes do mês com um Kit festa fornecido pela SEAS com 

bolo, doces e salgados, propiciando aos acolhidos momentos de integração e 

felicidade. 

A coordenadora em reunião com o supervisor Marcelo, a diretora Lucia da SEAS e a 

técnica Irene, informou sobre a conduta de dois operadores do plantão noturno que 

são inadequadas ao papel do operador social: 

Foi preparado pelas cozinheiras do serviço, Ceia e Almoço de Natal e Ano Novo e os 

acolhidos puderam saborear e principalmente aproveitar o momento e aquecer seus 

corações para um Ano repleto de realizações e renovações para uma nova jornada. 

- Quais os principais desafios do período: 
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O principal desafio é fazer com que o usuário ao ser acolhido tenha respeito as regras 

da casa e ao espaço do outro. 

- Quais as causas desses desafios: 

A causa principal é a dificuldade do usuário ao chegar no acolhimento entender que 

as regras são para todos e devem ser cumpridas para que haja uma boa convivência. 

- Proposta de superação: 

Nem sempre é uma tarefa fácil, mas temos que insistir ajudando o acolhido a praticar 

diariamente pequenos gestos solidários e respeitosos. 

- Resultados e avanços encontrados durante este período: 

É um processo contínuo e o operador muitas vezes serve de espelho e as ações do 

dia a dia fazem com que o acolhido observe, aprenda e aceite a pratica do respeito e 

da boa convivência. 

FOTOS ILUSTRATIVAS DAS ATIVIDADES DO MÊS 
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ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – 

“VIVENDO COM AMOR A PAZ” 

 

Casa de Passagem para crianças e adolescentes 

 
 

Relatamos que nesse período passaram pela Casa de Passagem 14 

acolhidos, que nos foram entregues pelo Conselho tutelar, sendo: 10 meninos e 04 

meninas, variando entre as idades de 04 a 16 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, acompanhamento para 

escola e desenvolvimento social e atendimento individual e em grupo. 

Resumo de Atividades prestadas 

Acompanhamento Polícia – BO 07 vezes 

Atendimentos a Famílias de origem e 
extensa 

08 atendimentos 

Acompanhamento a 
Hospitais/CTA/CAPSI/UBS 

05 vezes 

Passeios Externos 02 vezes 

Visitas Domiciliares 03 vezes 

Envio de Operadores Sociais para 
outras casas 

14 vezes 

Acompanhamentos para escola 00 acolhido 

Recâmbio para outros Municípios 01 vez 

 

Neste período desenvolvemos atividades socioeducativas monitoradas 

pelos Operadores Sociais como passeios e atividades de lazer e culturais, como 

Shopping Brisamar, calçadão da praia, parque e Praça da Biquinha, praias, Praça 

Tom Jobim, proporcionando socialização entre os acolhidos e criação de vínculos 

entre eles e Operadores Sociais. Além disso, promovemos atividades lúdicas internas 

como: tarde do cachorro quente, noite de cinema com pipoca, onde trouxemos filmes 

que motivaram rodas de conversas sobre o tema propiciando visão crítica, práticas 
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de convivência, formação de valores, etc.; Nos jogos coletivos fomentamos a 

integração, incentivamos leitura de livros, atividades de embelezamento para as 

meninas, como pintura de unhas e tratamentos de cabelo, o que aumenta a 

autoestima. 

Tivemos ainda atividades de confecção dos enfeites do natal com 

montagem da árvore de natal, caminhadas, participamos da rua de lazer, da Cantata 

de Natal, da caravana Coca-Cola em São Vicente e aniversariantes do mês com uma 

festinha organizada pelos operadores e funcionários da casa. 

Ainda vale mencionar que estimulamos também a responsabilidade 

coletiva proporcionando atividades que incentive a realização das tarefas comuns da 

casa, tais como: organização de pertences, organização dos quartos, ajuda nas 

tarefas internas – lavar louça, varrer, lavar suas roupas, além disso, respeitar as 

normas internas, respeito mútuo, 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. 

 
 
Resultados e avanços encontrados durante este período: 

Conseguimos estruturar melhor os atendimentos 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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ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – 

“VIVENDO COM AMOR A PAZ” 

 

Arco-Íris 

Este equipamento acolheu 19 crianças e adolescentes. A idade dos acolhidos 

permeia entre 01 ano e 10 meses a 17 anos de idade. Destes 18 acolhidos, 01 

adolescente saiu sem autorização e até o momento não retornaram. 

 Foram matriculados os acolhidos que estavam sem frequentar escola ou creche. 

Com essa medida foi sanada toda demanda de matrícula escolar ou de creche, 

garantido assim o que determina o art. 53 do ECA.  

Além da escola regular os acolhidos participam de reforço escolar, todas as terças e 

quintas, com a sra. Iara de Fatima Fonseca, responsável de forma voluntária a dar 

apoio escolar e alfabetização. Duas de nossas acolhidas estão inseridas em um curso 

de maquiagem. 

No cumprimento da garantia do direito à saúde, foram executados atendimentos no 

CASP I, atendimentos Ginecológicos, atendimentos Pediátricos, atendimentos 

oftalmológicos, acompanhamentos com Dentista, atendimentos no DAP, 

atendimentos psicológicos em grupo, atendimentos com ortopedista.  

Referente a garantia do lazer, nossos acolhidos participaram de vários passeios 

como: praia da biquinha, rua Japão, praia do Itararé, e outros passeios pela 

comunidade local. 

Procuramos oferecer as crianças e adolescentes um ambiente alegre, de observação 

e socialização, de recreação, arte, cultura e lazer, que desperte a curiosidade para 

que os mesmos venham a viver novas experiências, expressando espontaneamente 

suas ideias e sentimentos, propiciando desta forma o desenvolvimento pessoal.   
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CENTRO DIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – “SER DIFERENTE É 

NORMAL” 

 

Neste período de recesso escolar nossos colaboradores foram remanejados para 

outros serviços socioassistenciais em que a atuamos no município, tendo em vista 

que o Centro dia interrompe suas atividades para o recesso escolar, e no mês de 

fevereiro retomaremos as atividades previstas no plano de trabalho. 

 

 

 
 


