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RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES 

 

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

tomando todo cuidado e seguindo as  recomendações feitas por órgãos oficiais de 

saúde quanto ao COVID 19, foram disponibilizados para os colaboradores EPIs 

(luvas, máscaras e álcool em gel), foram adotadas também as seguintes medidas de 

prevenção: 

• Foi intensificada a higienização dos equipamentos, utilizando diariamente cloro e 

álcool. 

 • Chão, paredes e cadeiras plásticas são lavadas duas vezes por semana; 

 • Roupas de cama são trocadas duas vezes por semana;  

• Corrimão, maçanetas e louças diariamente são higienizadas com água, sabão e 

álcool;  

• Foi vetada entrada nos equipamentos sem fazer o uso de máscaras;  

• Atendidos e colaboradores ao entrar no equipamento lavam as mãos com água e 

sabão; 

 • Isolamento nos serviços de acolhimento: só é permitido a saída do equipamento 

em casos emergenciais analisados pelo técnico e coordenação. (idas aos serviços de 

saúde ou para trabalhar);  

• Qualquer sintoma que colaboradores ou atendidos apresentem em relação ao covid-

19, são encaminhados ao CREI (Centro Referência de Emergência e Internação) para 

atendimento ou ao centro de triagem para fazer o teste rápido;  

• Acolhidos são orientados para não ficarem próximos; 

 •  Colaboradores e atendidos foram orientados a fazer o uso de máscara dentro e 

fora dos equipamentos;  

• Ao fazer qualquer procedimento de rotina os operadores sociais utilizam luvas 

descartáveis; 

 • Na entrada dos equipamentos colocamos panos molhados com cloro e álcool para 

limpar os calçados ao chegar;  
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• Providenciamos cartazes para fixar nos serviços com recomendações quanto a 

higiene. 

 

Acolhimento Emergencial 

 Todos os acolhidos ao acessar o serviço passam por atendimento social onde são 

identificadas suas necessidades quanto a documentos benefícios, encaminhamentos 

e recâmbio. Aqueles que tinham direito foram inseridos e receberam o auxílio 

emergencial disponibilizado pelo governo federal. Durante esse período tivemos um 

resultado positivo tendo em vista que alguns acolhidos foram reinseridos ao mercado 

de trabalho, retornaram para a casa de familiares e deixaram de fazer uso de 

substancias entorpecentes. 

A população do município teve importante colaboração com o acolhimento 

oferecendo cortes de cabelo, oficinas culturais, doação de 

roupas,alimentos,máscaras,etc.Os acolhidos passam por consulta médica, incluindo 

aferição de pressão, medição de temperatura e encaminhamento quando necessário. 
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ABORDAGEM SOCIAL – PROJETO “RUA NÃO É CASA - O DESAFIO DA 

INCLUSÃO” 

Nesse período atendemos  1.480 usuários no Centro Pop/Abordagem onde lhes 

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

recâmbio qualificado,acolhimento,etc.Foi dada continuidade junto a 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 

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) vagas; sendo (06) vagas para mulheres, (14) 

vagas para homens e (05) vagas para acessibilidade (homens). 

Durante o período acolhemos: (23) pessoas 

(5) mulheres  

(5) homens (acessibilidade)  

(13) homens  

TRABALHOS REALIZADOS: 

:  

 

• Aferição de pressão arterial e destro;   

• Controle e ministração de medicação no período para 15 acolhidos; 

• Preenchimentos de planilhas e relatórios diariamente;  

• Preparo das refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar);  

• Limpeza e higienização de todo equipamento; 

• Entrega de solicitações e relatórios na SEAS;  

• Entrega de relatórios na Sede Administrativa; 

•  Acompanhamentos emergenciais ao Hospital Municipal (CREI); 

• Retirada de medicações nas UBS, CAPS para acolhidos acamados ou com 

algum tipo de problema com  locomoção;  

• Rondas diurnas e noturnas por todo equipamento; 

 

 

ATIVIDADES REALIZADAS: 

• Jogos de dominó e carteado;  
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• Comemoração de Páscoa: almoço festivo com entrega de caixas de 

bombons para todos os acolhidos;  

• Atividade de culinária:  operadoras ensinaram as acolhidas a fazer 

brigadeiros;  

• Confecção de máscaras; 

• Dia da beleza; 

• Assembléias  semanais; 

OBJETIVO DAS ATIVIDADES 

 As atividades foram realizadas em busca da melhora da autoestima, com o intuito de 

concentrar e socializar os acolhidos, dar dicas para conseguirem obter uma renda 

extra, ajudar com o respeito ao próximo e orientação para não contrair nem propagar 

o covid-19. 
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FOTOS DAS ATIVIDADES  
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ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS  

 “COMEÇAR DE NOVO” 

 

Casa de Estar 

Durante esse período o equipamento está acolhendo: 

(06) crianças; 

(10) mulheres;  

(05) vagas para homens; 

 

ATIVIDADES REALIZADAS: 

 

Sexta-feira da paixão:  

recebemos doação de peixes e foi feito para os acolhidos. 

 

Domingo de Páscoa: 

Foi entregue ovo de Páscoa para as crianças, e para os adultos uma caixa de 

bombom. Os operadores fizeram hot dog e uma decoração na mesa. Teve também 

lasanha, refrigerante, maionese e bolo. 

 

Sessão Cine: crianças juntas escolhem um filme e assistem com suas mães; 

● Desenhos e Pinturas: livres para as crianças; 

 

● Segunda da Faxina: Todos os acolhidos se unem para organizar os quartos, 

higienizar todo o equipamento. 

 

Obs: Não foi realizado atividades fora do equipamento por conta da pandemia do 

(vírus covid-19). 

 

OBJETIVO DAS ATIVIDADES: 
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Buscar a ressocialização e harmonia, fazer com que, principalmente as crianças tenham 

momentos de lazer e responsabilidade. 

 

TRABALHOS REALIZADOS: 

 

● Relatório diários; 

● Acompanhamentos às consultas e exames; 

● Controle e ministração da medicação; 

● Rondas diurnas e noturnas; 

Foi resolvido parcialmente. 

Temos diálogos com as acolhidas e crianças, já houve mudanças no 

comportamento de todos. 

● Estamos fazendo no equipamento isolamento social, tivemos algumas 

mudanças em relação ao combate do vírus covid-19 que estão sendo realizadas. 

 

RESULTADO NO PERÍODO:  

 

Satisfatório. 

 

Estou a pouco tempo na coordenação do equipamento, mas alguns objetivos já foram 

alcançados, pois essa coordenação tem diálogos diários com todos os funcionários e 

acolhidos. 

Percebi que os funcionários estavam sentido-se desamparados em relação a falta de 

respeito das acolhidas. 

Aos poucos tudo está sendo resolvido, acredito que com um bom diálogo diário, 

focando no tema “Respeite seu próximo”, vamos conseguir a harmonia entre todos. 
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                             ANEXOS 

Anexo 1:  Páscoa  
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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 04 acolhidos, 

que nos foram entregues pelo Conselho tutelar, sendo: 02 meninas e 02 meninos, 

variando entre as idades de 14 a 18 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, desenvolvimento social e 

atendimento individual. 

Resumo de Atividades prestadas 

Acompanhamento Policial – BO 03 vezes 

Atendimentos a Famílias de origem e 

extensa 
00 atendimentos 

Acompanhamento a 

Hospitais/CTA/CAPSI/UBS 
02 vezes 

Passeios Externos 00 vezes 

Visitas Domiciliares 00 vezes 

Envio de Operadores Sociais para outras 

casas 
00 vezes 

Acompanhamentos para escola 00 acolhido 

Recâmbio para outros Municípios 00 vezes 

 

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

suspensas. 
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Durante esse período 2 dos 4 acolhidos que passaram pelo equipamento 

foram encaminhados às suas famílias e 1 evadiu, um dos acolhidos apresentou 

documentos falsos e mentiu dizendo que era menor de idade, mas assim que a idade 

correta foi identificada o encaminhamos ao serviço de acolhimento emergencial de 

adultos. Restando apenas 1 acolhido na casa, com ele foram feitas atividades 

socioeducativas monitoradas pelos Operadores Sociais como período de estudos 

diários e incentivamos leitura de livros e gibis. 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. 

Com o intuito de incentivar a auto responsabilidade orientamos cada 

acolhido que passou pela casa, 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 ainda mais intensificados após a situação de 

pandemia do COVID-19 visando segurança e manutenção geral da casa. Aumento 

no 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. 

Nos dias 15 e 16 de abril de 2020 foram feitas reuniões com os operadores 

e a equipe técnica do SEAS com intuito de alinhar e padronizar procedimentos assim 

como dar voz a possíveis sugestões e/ou reclamações. 

 

Quais os principais desafios do período 

As principais dificuldades são: de estrutura da casa que necessita urgente 

de manutenção; o acesso fácil de terceiros aos acolhidos através do portão da rua; 
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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 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: 

• Levantar 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.  

 

Resultados e avanços encontrados durante este período: 

Conseguimos estruturar melhor os atendimentos, maior agilidade nos 

casos de recâmbio e retorno dos acolhidos às famílias. 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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Arco-íris 

 

Neste período tivemos 20 acolhidos entre crianças e adolescentes de 2 a 17 anos, no 

entanto 4 adolescentes saíram sem autorização e não retornaram. 

Todos foram supridos em suas necessidades básicas de alimentação e higiene. Aos 

que necessitam de cuidados especiais, foram administradas as medicações conforme 

prescrição médica. 

Por ser um período de quarentena devido ao coronavirus, todas as atividades estão 

suspensas e os acolhidos encontram-se em distanciamento social. 

Demos continuidade as atividades lúdicas no equipamento e muitas vezes devido a 

agitação e energia dos acolhidos, acontecem os desentendimentos entre eles e a 

equipe, por várias vezes o operador orienta sobre o momento que estamos vivendo 

e a importância de ter tolerância uns com os outros para o convívio harmônico. 

Em comemoração à Páscoa foi preparado um delicioso almoço aos acolhidos com 

distribuição de Ovos de Páscoa fornecidos pela Seas, Abrasce e grupo Maternizar. 

Em contato com as escolas onde os acolhidos estão matriculados, fomos informados 

que neste período de recesso as atividades estão sendo preparadas pelos 

professores de acordo com a série de cada um e ainda não estão disponibilizadas. 

Propiciamos o Dia da beleza, onde os operadores de acordo com as habilidades 

cuidaram dos acolhidos cortando os cabelos dos meninos e das meninas, além do 

corte também foram pranchados. Para as meninas teve manicure e para os meninos 

corte de unhas, como objetivo de proporcionar momentos de felicidade e aumentar a 

autoestima de cada um. 

Em reunião com a Abrasce, fomos informados e orientados sobre as medidas a serem 

adotadas no serviço conforme decreto nº 5232-A, que dispõe sobre o uso de 

máscaras e procedimentos de higienização do local que entrará em vigor a partir de 

10 de maio de 2020. 
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Vale ressaltar que recebemos uma equipe da Prefeitura, que fez toda higienização 

do equipamento com um produto apropriado para auxiliar na prevenção contra o 

coronavirus.  

 

- Quais os principais desafios do período: 

Por ser um período atípico onde temos que ficar em isolamento social as rotinas estão 

mudadas e por isso temos que fazer com que a convivência seja agradável e 

harmoniosa. 

 

- Quais as causas desses desafios: 

Devido a pandemia do coronavirus (covid-19), fazer com que a empatia e o cuidado 

com o próximo, seja um exercício diário. 

 

- Proposta de superação: 

Dar continuidade as atividades lúdicas e despertar a importância das nossas ações 

diárias para não prejudicar o outro. 

 

- Resultados e avanços: 

Até o momento estamos conseguindo evitar a intolerância e o tédio, mantendo a 

alegria e a harmonia. 
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Registro Fotográfico 
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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 

e até o presente momento não há previsão de retorno das atividades. 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


