RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2017

I. Identificação:
Nome da entidade: Associação Beneficente Residencial Evangélico Benaiah
CNPJ: 43.266.758/0001-89
Endereço: Rua Benaiah, 290 – Jardim Terramérica – Americana – SP.
Fone: 19 – 3461-8472
E-mail: contato@benaiah.org.br
II. Finalidades estatutárias:
No desenvolvimento de suas atividades, o Benaiah promove o bem de todos, sem preconceitos de raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação,
através de serviços gratuitos.
III. Objetivos:
Geral:
 Acolher e garantir proteção integral;
 Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos;
 Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais;
 Possibilitar a convivência comunitária;
 Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais;
 Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia;
Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional interno e externo, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e
possibilidades do público.
Específicos:



Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária;
Desenvolver condições para a independência e o autocuidado;
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Promover acesso à renda;
Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência;
Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais;
Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e
possibilidades do público.

IV. Infraestrutura:
Ambiente físico: (salas de atendimento individualizado, sala de atividades coletivas e comunitárias, cozinha, instalações sanitárias, pátio, etc. Comentar se o
prédio já atende as condições de acessibilidade de acordo com as normas da ABNT, etc.)

ACESSIBILIDADE

Condições de Acessibilidade

SIM

SIM

De acordo com
a norma da
ABNT

Mas, não de
acordo com a
norma da ABNT

Acesso principal adaptado com
rampas e rota acessível desde a
calçada até o interior da unidade.

X

Rota acessível aos espaços da
unidade.

X

Banheiro adaptado para pessoas com
deficiência e/ou mobilidade
reduzida.

X

Pisos especiais com relevos para
sinalização voltados para pessoas
Rua Benaiah, 290 – Jardim Terramérica – Americana – SP
CEP 13.468-824 – Tel. 19 3461-8472 – site www.benaiah.org.br – email contato@benaiah.org.br

Utilidade Pública: Municipal – Lei n. 504, 26/09/1962; Estadual – Lei n. 8.213, de 08/07/1964; Federal – Decreto 71.619, de 28/12/1972

NÃO POSSUI

X

com deficiências visuais
Recursos – Equipamentos/Sistemas
Computacionais

X

Recursos de comunicação para
pessoas com deficiências auditivas
Serviços - Prestados por
profissionais à pessoa com
deficiência como instrumento de
tecnologia assistiva.

X

X

Recursos materiais:
Quantidade
Item
Total
Acervo bibliográfico

04

Armários individualizados para
guarda de pertences

29

Brinquedos, materiais
pedagógicos e culturais.

0

Camas

54

Computadores

07

Computadores com acesso à

07
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internet
Datashow

01

DVD/Vídeo cassete

01

Equipamento de som

1

Fax

01

Filmadora

0

Fogão

02

Geladeira/freezer

04 Gel./04Freez.

Impressora

02

Máquina copiadora

01

Máquina de lavar roupa

03

Máquina fotográfica

01

Materiais esportivos

0

Materiais para estudo

0

Micro-ondas

02
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Mobiliário

332

Mobiliário específico para
atender crianças

0

Mobiliário/matérias adequados
para pessoas com deficiência ou
dependência (Tecnologias
Assistivas)

11

Secadora de roupas

02

Telefone

01

Televisão

19

Veículo de uso exclusivo de
membros da diretoria

0

Veículo para transporte de
usuários e equipe

02

V. Recursos humanos:
Recursos Humanos

Quant.

Área de Atuação

Carga Horária

Funcionários de nível superior

09

Vide item 5

Vide item 5

Funcionários de nível médio contratados
Funcionários de nível fundamental contratados
Estagiários remunerados

10
12
0

Vide item 5
Vide item 5

Vide item 5
Vide item 5

Total de pessoal ocupado assalariado
Rua Benaiah, 290 – Jardim Terramérica – Americana – SP
CEP 13.468-824 – Tel. 19 3461-8472 – site www.benaiah.org.br – email contato@benaiah.org.br

Utilidade Pública: Municipal – Lei n. 504, 26/09/1962; Estadual – Lei n. 8.213, de 08/07/1964; Federal – Decreto 71.619, de 28/12/1972

Voluntários permanentes

05

Voluntários eventuais

0

Estagiários não remunerados

0

Total de pessoal ocupado não remunerado

11

Quantidade de diretores não remunerados

06

VI. Identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício socioassistencial executado, informando respectivamente:
Trimestral I: Atividades referentes aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março
Atividade A: Baile Dançante/ Domingo da família.
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Socialização, superação de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivo(s): Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Público Alvo: Todos os idosos e seus familiares foram convidados a participar da atividade.
Descrição: A equipe psicossocial convidou os familiares dos moradores para participar da atividade e enfatizou a importância de manter o vínculo familiar, sugerindo
a presença ao menos um domingo ao mês. O voluntário Edson cantor e amigos alegraram a tarde dos moradores com muita música.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados
que obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Materiais Utilizados: equipamentos de som do voluntário, arquivos do idoso, telefone.
Periodicidade da Execução: Mensal (todo 1º domingo de cada mês)
Profissionais responsáveis: Equipe psicossocial.
Atividade B: Festa dos Aniversariantes.
Meta(s) a ser(em) atingida(s):Socialização, valorização, bem estar e melhora da autoestima.
Objetivo(s): Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Público Alvo: Todos os idosos e funcionárias foram convidados a participar.
Descrição: Atividade foi realizada na última semana de cada mês para comemorar com os idosos e funcionários aniversariantes, os comes e bebes são através de
doações adquiridas, foi feito decoração com bexigas.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Rua Benaiah, 290 – Jardim Terramérica – Americana – SP
CEP 13.468-824 – Tel. 19 3461-8472 – site www.benaiah.org.br – email contato@benaiah.org.br

Utilidade Pública: Municipal – Lei n. 504, 26/09/1962; Estadual – Lei n. 8.213, de 08/07/1964; Federal – Decreto 71.619, de 28/12/1972

Materiais Utilizados: Bexigas, bolo, salgados, refrigerante.
Periodicidade da Execução: Última quarta-feira de cada mês.
Profissionais responsáveis: Equipe multidisciplinar.
Atividade C: Oficina Terapêutica Cinesioterapia: Exercícios em grupo.
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Promoção e proteção da qualidade de vida, estimulação cognitiva e das habilidades/capacidades funcionais, socialização, superação
de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivo(s): Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária; desenvolver condições para a
independência e o autocuidado; promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar
Descrição: Os moradores foram organizados em roda no salão de festas, onde fizeram exercícios de alongamentos, fortalecimento, coordenação e memória.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Materiais Utilizados: Bastão, bola, bambolê, cones.
Periodicidade da Execução: Eventualmente. (30/01, 24/02 e 31/03)
Profissionais responsáveis: Fisioterapeuta e Psicóloga.
Atividade D: Contação de Histórias: Apresentação do Projeto Alyssa e a Magia da Leitura.
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Socialização, superação de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivo(s): Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar da atividade.
Descrição: A voluntária Bete contadora de histórias, que desenvolve o projeto “Conta outra vez” trouxe Alyssa para uma apresentação do seu projeto que envolve
leitura e sapateado. A EPTV esteve presente para promover o Projeto de Alyssa.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Materiais Utilizados: Os voluntários da contação de histórias que trouxeram os materiais utilizados.
Periodicidade da Execução: 17/01
Profissionais responsáveis: Fisioterapeuta e Psicóloga.
Atividade E: Oficina Terapêutica: Horta Terapêutica
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Promoção e proteção da qualidade de vida, estimulação cognitiva e das habilidades/capacidades funcionais, socialização, superação
de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivo(s): Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária; desenvolver condições para
independência e o autocuidado.
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Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Descrição: Planejamento do terreno com terra para aterro, os idosos participantes plantaram, aguaram e colheram verduras da horta.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Materiais Utilizados: Esterco, mudas, terra, água, regador, pás.
Periodicidade da Execução: Semanalmente.
Profissionais Responsáveis: Assistente Social.
Atividade E: Oficina Terapêutica: Contação de Histórias
Meta(s) a ser(em) atingida(s):. Socialização, superação de dificuldades, recordações, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivo(s): Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar da atividade.
Descrição: A voluntária através da música chama os idosos para ouvir as histórias no salão social utilizando bonecos fantoche e depois das histórias organiza os
idosos em fila indiana para sair com eles pelo jardim como um trenzinho humano cantando, estimulando-os ao exercício físico.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Materiais Utilizados: Materiais fornecidos pela voluntária.
Periodicidade da Execução: 01/02
Profissionais Responsáveis: Psicóloga e Fisioterapeuta
Atividade F: Bingo com Pizzada.
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Socialização, superação de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência, o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público e desenvolver condições para a independência e autocuidado.
Descrição: A atividade foi realizada no salão social com distribuição de brindes, e após nossos parceiros da Porto da Pizza proporcionaram para os idosos uma
rodada de pizzas.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Participação do Público alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Materiais utilizados: Cartelas, canetas, brindes, pedras do bingo.
Periodicidade da Execução: 21/02
Profissionais responsáveis: Equipe Multidisciplinar.
Atividade G: Passeio na feira livre.
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Meta(s) a ser(em) atingida(s): Socialização, superação de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência, o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público, incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a
realização de atividades da vida diária e promover acesso à renda.
Descrição: Os idosos independentes e semi-dependentes foram convidados para passear na feira do Jd. São Paulo, com intuito de incentivar o vínculo social e a
autonomia.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar, porém houve a necessidade de separação em grupos, devida o transporte ter lugar apenas para 11
pessoas.
Participação do público alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Materiais utilizados: Veículo de transporte.
Periodicidade da Execução: 08/02
Profissionais responsáveis: Equipe multidisciplinar.
Atividade H: Oficina Terapêutica: Jogos e Gincanas
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Promoção e proteção da qualidade de vida, estimulação cognitiva e das habilidades/capacidades funcionais, socialização, superação
de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária; desenvolver condições para independência
e o autocuidado e promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.
Descrição: Os moradores foram organizados em roda no salão de festas, onde realizamos exercícios lúdicos como: corre corre lenço, passa anel, passando o bambolê
sem soltar as mãos, vivo/morto, mímicas, batata quente, faça o que eu falo e não o que eu faço. Os idosos foram separados em grupos para jogar dominó e jogo da
memória.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Participação do Público Alvo. Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 2, 6, 13/02 e 22/03.
Materiais utilizados: bola, anel, bambolê, rádio, jogos.
Profissionais responsáveis: Equipe Multidisciplinar.
Atividade I: Café da Manhã no CIVI: Dia da Mulher.
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Socialização, superação de dificuldades, valorização, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária e acesso a programações culturais, de lazer,
de esporte e ocupacional interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público, promover a convivência mista entre os idosos
de diversos graus de dependência e o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências,
desejos e possibilidades do público.
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Descrição: As idosas foram convidadas a participar do café da manhã no CIVI, onde também contamos com brindes, maquiagem, aferição de pressão e glicemia para
nossas idosas.
Público Alvo: Todas as idosas foram convidadas a participar.
Participação do público alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 08/03
Materiais utilizados: Veículo de transporte.
Profissionais responsáveis: Equipe Multidisciplinar.
Atividade J: Passeio com o “Trem da alegria”
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Socialização, superação de dificuldades, lembranças, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência, o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público e desenvolver condições para a independência e o autocuidado.
Descrição: Os voluntários da empresa Sage, proporcionaram esse passeio aos idosos. O trem veio até a Instituição e todos foram convidados a participar.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar do passeio.
Participação do público alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 14/03
Materiais utilizados: Material fornecido por voluntários.
Profissionais responsáveis: Assistente Social, Fisioterapeuta, cuidadoras.
Atividade K: Bingo.
Meta(s) a ser(em atingida(s): Socialização, superação de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência, o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público e desenvolver condições para a independência e autocuidado.
Descrição: A atividade foi realizada no refeitório. Os voluntários da Sage prepararam o café da tarde e houve entrega de brindes para os participantes.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar
Participação do Público alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 13/03
Materiais utilizados: pedras do bingo, cartelas, canetas e brindes que foram doados pelos voluntários.
Profissionais responsáveis: Equipe multidisciplinar.
Atividade L: Sessão Cinema na Biblioteca Municipal.
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Socialização, superação de dificuldades, lembranças, melhora do bem estar e autoestima.
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Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Descrição: Os idosos foram convidados a participarem de uma sessão de cinema, foi oferecido pipoca durante o filme.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Periodicidade da Execução: 20/03
Participação do público alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Materiais utilizados: Veículo para transporte, pipoca.
Profissionais responsáveis: Equipe multidisciplinar.
Atividade M: Inauguração da Padaria Artesanal
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Socialização e valorização.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Descrição: Inauguração da Padaria Artesanal, pelo projeto do Governo do Estado de São Paulo, com doação de forno industrial, mesa e utensílios para preparo. Esse
espaço será destinado a produção de pães e bolos para consumo interno e utilização da cozinha para atividades culinárias com os idosos.
Público Alvo: Todos os idosos, funcionários e comunidade foram convidados a participar.
Periodicidade da Execução: 03/03
Participação do Público Alvo:
Profissionais responsáveis: Equipe Multidisciplinar.
Atividade N: Passeio com os idosos – Chácara Meneghel
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Socialização, superação de dificuldades, lembranças, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Descrição: Levamos os idosos para um passeio na chácara da família Meneghel, foi oferecido um café da tarde, com rodadas de bingo valendo prêmios, jogo de
Bocha e passeio pela chácara.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar do passeio.
Participação do público alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 21/03
Materiais utilizados: Veículo para transporte, cartelas, canetas, jogo de bingo e brindes doados pela família Meneghel
Profissionais responsáveis: Equipe Multidisciplinar.
Trimestral II: Atividades referentes aos meses: Abril, Maio e Junho
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Atividade A: Baile Dançante/ Domingo da família.
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Socialização, superação de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivo(s): Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Público Alvo: Todos os idosos e seus familiares foram convidados a participar da atividade.
Descrição: A equipe psicossocial convidou os familiares dos moradores para participar da atividade e enfatizou a importância de manter o vínculo familiar, sugerindo
a presença ao menos um domingo ao mês. O voluntário Edson cantor e amigos alegraram a tarde dos moradores com muita música.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados
que obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Materiais Utilizados: equipamentos de som do voluntário, arquivos do idoso, telefone.
Periodicidade da Execução: Mensal (todo 1º domingo de cada mês)
Profissionais responsáveis: Equipe psicossocial.
Atividade B: Festa dos Aniversariantes.
Meta(s) a ser(em) atingida(s):Socialização, valorização, bem estar e melhora da autoestima.
Objetivo(s): Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Público Alvo: Todos os idosos e funcionárias foram convidados a participar.
Descrição: Atividade foi realizada na última semana de cada mês para comemorar com os idosos e funcionários aniversariantes, os comes e bebes são através de
doações adquiridas, foi feito decoração com bexigas.
Participação do Público Alvo Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Materiais Utilizados: Bexigas, bolo, salgados, refrigerante.
Periodicidade da Execução: Última quarta-feira de cada mês.
Profissionais responsáveis: Equipe multidisciplinar.
Atividade C: Oficina Terapêutica Cinesioterapia: Exercícios em grupo.
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Promoção e proteção da qualidade de vida, estimulação cognitiva e das habilidades/capacidades funcionais, socialização, superação
de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivo(s): Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária; desenvolver condições para a
independência e o autocuidado; promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar
Descrição: Os moradores foram organizados em roda no salão de festas, onde fizeram exercícios de alongamentos, fortalecimento, coordenação e memória.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
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Materiais Utilizados: Bastão, bola, bambolê, cones.
Periodicidade da Execução: Semanalmente.
Profissionais responsáveis: Fisioterapeuta.
Atividade D: Oficina Terapêutica: Horta Terapêutica
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Promoção e proteção da qualidade de vida, estimulação cognitiva e das habilidades/capacidades funcionais, socialização, superação
de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivo(s): Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária; desenvolver condições para
independência e o autocuidado.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Descrição: Planejamento do terreno com terra para aterro, os idosos participantes plantaram, aguaram e colheram verduras da horta.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Materiais Utilizados: Esterco, mudas, terra, água, regador, pás.
Periodicidade da Execução: Semanalmente.
Profissionais Responsáveis: Assistente Social.
Atividade E: Contação de Histórias com visita das crianças da escola Aliança.
Meta(s) a ser(em) atingida(s):. Socialização, superação de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivo(s): Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar da atividade.
Descrição: A voluntária através da música chamou os idosos para ouvir as histórias no salão social utilizando bonecos fantoche, as crianças trouxeram doações para
os idosos e participaram da história, depois das histórias organizou-se os idosos e as crianças em fila indiana para sair com eles pelo jardim como um trenzinho
humano cantando, estimulando-os ao exercício físico.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Materiais Utilizados: Materiais fornecidos pela voluntária.
Periodicidade da Execução: 09/05
Profissionais Responsáveis: Equipe multidisciplinar.
Atividade F: Oficina Terapêutica “Projeto: Dia das Mães”.
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Promoção e proteção da qualidade de vida, estimulação cognitiva e das habilidades/capacidades funcionais, socialização, superação
de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
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Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência, o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público e incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para
a realização de atividades da vida diária.
Descrição: Foram dividas em grupos para a montagem de um porta-materiais com palitos. Após o término das caixinhas foi decorada e colocada um bombom para
presenteá-las como dia das mães.
Público Alvo: Todas as idosas foram convidadas a participar.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 26/04, 02, 03 e 10/05
Materiais utilizados: palitos, cola, papelão, bombom, palha.
Profissionais responsáveis: Psicóloga e Fisioterapeuta.
Atividade G: Bingo.
Meta(s) a ser(em atingida(s): Socialização, superação de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência, o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público e desenvolver condições para a independência e autocuidado.
Descrição: A atividade foi realizada no salão social, sentados todos próximos para receberem ajuda durante a brincadeira.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Participação do Público alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 05/04 e 09/04.
Materiais utilizados: pedras do bingo, cartelas, canetas e brindes.
Profissionais responsáveis: Equipe multidisciplinar.
Atividade H: Churrasco de Aniversário do Benaiah.
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Socialização, bem estar e autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência, o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Descrição: Reunimos os idosos, funcionários e diretoria para um churrasco na área de laser, em comemoração ao aniversário de 55 anos do Benaiah.
Público Alvo: Todos os idosos e funcionários.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 03/04.
Profissionais responsáveis: Equipe multidisciplinar
Atividade I: Passeio no mercado.
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Meta(s) a ser(em) atingida(s): Socialização, superação de dificuldades, lembranças, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência, o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público, incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a
realização de atividades da vida diária e promover acesso à renda.
Descrição: Algumas idosas foram convidadas para passear no supermercado, com intuito de incentivar o vínculo social e a autonomia.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar, porém houve a necessidade de separação em grupos, devido o transporte.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 11/04
Materiais Utilizados: Veículo para transporte.
Profissionais responsáveis: Psicóloga e Fisioterapeuta.
Atividade J: Baile dançante.
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Socialização, descontração, bem estar, autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Descrição: A atividade é realizada no salão social junto com o cantor e violeiro voluntário.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: Mensal
Materiais Utilizados: Equipamentos de som fornecidos pelo voluntário Rubens Miguel.
Profissionais responsáveis: Assistente Social.
Atividade K: Entrega dos ovos com a Coelha da Páscoa.
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Descontração, valorização, autoestima, Lembrança e bem estar.
Objetivos: acesso a programações culturais, de lazer, de esporte ocupacional interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do
público. Descrição: entrega de ovos de páscoa recebidos por doação de duas voluntárias. Uma delas se vestiu de coelha e fizeram as entregas individualmente para
cada idoso.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a receber os ovos.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 10/04
Materiais Utilizados: Materiais fornecidos pelos voluntários.
Profissionais responsáveis: Equipe multidisciplinar.
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Atividade L: Passeio para a Maria Fumaça – Campinas/Jaguariúna
Meta(s) a ser(em) atingida: Socialização, superação de dificuldades, lembranças, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: acesso a programações culturais, de lazer, de esporte ocupacional interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do
público.
Descrição: Levamos os idosos para um passeio na Maria Fumaça de Campinas. Eles foram de ônibus até Campinas, passearam de trem de Campinas à Tanquinho,
onde fizemos uma pausa para lanchar e aprenderam sobre o funcionamento do trem. A contadora de histórias Bete Almeida nos acompanhou na visita e alegrou o
passeio com músicas animadas.
Público Alvo: Todos os idosos e funcionárias foram convidados a participar.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 20/04
Materiais utilizados: Convites do passeio, transporte.
Profissionais responsáveis: Equipe Multidisciplinar.
Atividade M: Oficina Terapêutica: Confecção de Cachepot com reciclável.
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Promoção e proteção da qualidade de vida, estimulação cognitiva e das habilidades/capacidades funcionais, socialização, superação
de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Descrição: Artesanato com jornal e revista, confecção de objetos tais como porta copo e cachepot.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 16/04
Materiais utilizados: Folhas de revistas e palitos doados pelo voluntário que aplicou a atividade.
Profissionais responsáveis: Assistente Social
Atividade N: Passeio com os idosos – Chácara Mendes
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Socialização, superação de dificuldades, lembranças, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Descrição: Levamos os idosos para um passeio na chácara da família Mendes, foi oferecido um café da tarde, e passeio pelos pomares e com as criações.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados para o passeio.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
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Periodicidade da Execução: 17/05
Profissionais responsáveis: Equipe Multidisciplinar.
Atividade O: Passeio Externo “Envolvendo-se com a Comunidade”.
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Desenvolver o protagonismo, Socialização, superação de dificuldades, lembranças, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Descrição: Os moradores foram levados ao Campo do Guarani, um clube com ampla área de lazer e esportiva, localizado na Vila Dainese, em Americana teve lanche
da tarde e roda de viola.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar do passeio.
Periodicidade da Execução: 13/05
Material Utilizado: Veículo para o transporte.
Profissionais responsáveis: Assistente Social.
Atividade P: Oficina Terapêutica “Projeto: Festa Julina”.
Meta(s) a ser(em) cumprida(s): Promoção e proteção da qualidade de vida, estimulação cognitiva e das habilidades/capacidades funcionais, socialização, superação
de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência, o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público e incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para
a realização de atividades da vida diária.
Descrição: Através de materiais recicláveis como caixa de leite, fitas, papelão entre outros materiais, foram desenvolvidos enfeites para a decoração da festa Julina.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 6, 7, 8, 12, 14, 19, 22, 23/06.
Materiais Utilizados: cola, tesoura, fitas de cetim, materiais reciclável.
Profissionais responsáveis: Fisioterapeuta, Psicóloga e cuidadoras.
Atividade Q: Bingo/Baile Supergasbrás.
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Socialização, descontração, bem estar, autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência, o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público e desenvolver condições para a independência e autocuidado.
Descrição: A atividade foi realizada no salão de festas. Os voluntários da Supergasbrás prepararam o café da tarde e bingo com brindes, após houve um grandioso
baile onde os voluntários e funcionárias dançaram com nossos idosos.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar
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Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 09/06
Materiais Utilizados: Jogo de bingo, cartelas, canetas, brindes doados pelos voluntários, equipamentos de som fornecidos pelos voluntários.
Profissionais responsáveis: Equipe multidisciplinar.
Atividade R: Oficina Terapêutica: Artesanato
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Promoção e proteção da qualidade de vida, estimulação cognitiva e das habilidades/capacidades funcionais, socialização, superação
de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Descrição: Os idosos foram convidados a se organizarem no salão de festas, a estagiária de serviço social direcionou a atividade para os idosos, que era de pintar uma
caixa de MDF.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 25/06.
Materiais Utilizados: caixinhas de MDF, guache, pincel.
Profissionais responsáveis: Assistente Social.
Trimestral III: Atividades referentes aos meses de Julho, Agosto e Setembro
Atividade A: Baile Dançante/ Domingo da família.
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Socialização, superação de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivo(s): Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Público Alvo: Todos os idosos e seus familiares foram convidados a participar da atividade.
Descrição: A equipe psicossocial convidou os familiares dos moradores para participar da atividade e enfatizou a importância de manter o vínculo familiar, sugerindo
a presença ao menos um domingo ao mês. O voluntário Edson cantor e amigos alegraram a tarde dos moradores com muita música.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados
que obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Materiais Utilizados: equipamentos de som do voluntário, arquivos do idoso, telefone.
Periodicidade da Execução: Mensal (todo 1º domingo de cada mês)
Profissionais responsáveis: Equipe psicossocial.
Atividade B: Festa dos Aniversariantes.
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Meta(s) a ser(em) atingida(s):Socialização, valorização, bem estar e melhora da autoestima.
Objetivo(s): Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Público Alvo: Todos os idosos e funcionárias foram convidados a participar.
Descrição: Atividade foi realizada na última semana de cada mês para comemorar com os idosos e funcionários aniversariantes, os comes e bebes são através de
doações adquiridas, foi feito decoração com bexigas.
Participação do Público Alvo Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Materiais Utilizados: Bexigas, bolo, salgados, refrigerante.
Periodicidade da Execução: Última quarta-feira de cada mês.
Profissionais responsáveis: Equipe multidisciplinar.
Atividade C: Cinesioterapia: Exercícios em grupo.
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Promoção e proteção da qualidade de vida, estimulação cognitiva e das habilidades/capacidades funcionais, socialização, superação
de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivo(s): Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária; desenvolver condições para a
independência e o autocuidado; promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar
Descrição: Os moradores foram organizados em roda no salão de festas, onde fizeram exercícios de alongamentos, fortalecimento, coordenação e memória.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Materiais Utilizados: Bastão, bola, bambolê, cones, materiais lúdicos.
Periodicidade da Execução: 2x na semana.
Profissionais responsáveis: Equipe Multidisciplinar.
Atividade D: Cultivando a Horta
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Promoção e proteção da qualidade de vida, estimulação cognitiva e das habilidades/capacidades funcionais, socialização, superação
de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivo(s): Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária; desenvolver condições para
independência e o autocuidado.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Descrição: Planejamento do terreno com terra para aterro, os idosos participantes plantaram, aguaram e colheram verduras da horta.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Materiais Utilizados: Esterco, mudas, terra, água, regador, pás.
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Periodicidade da Execução: Semanalmente.
Profissionais Responsáveis: Assistente Social.
Atividade E: Contação de Histórias.
Meta(s) a ser(em) atingida(s):. Socialização, superação de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivo(s): Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar da atividade.
Descrição: A voluntária através da música chamou os idosos para ouvir as histórias no salão social utilizando bonecos fantoche, musicas, foi realizada também uma
dinâmica de socialização, onde os idosos ofereciam uma flor ao colega e dava um abraço.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Materiais Utilizados: Materiais fornecidos pela voluntária.
Periodicidade da Execução: 27/09.
Profissionais Responsáveis: Equipe multidisciplinar.
Atividade F: Festa Julina
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Promoção e proteção da qualidade de vida, fortalecer vínculosfamiliares, socialização, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência, o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público e incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para
a realização de atividades da vida diária.
Descrição: Todas as famílias dos idosos e funcionários foram convidados a participar da festa, foi mediante doações que obtivemos comes e bebes típicos da festa,
tivemos uma grandiosa quadrilha com os participantes.
Público Alvo: Todos os idosos.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 01/07
Materiais utilizados: Comidas típicas da festa, bebidas, brincadeiras de pescaria, prendas, som.
Profissionais responsáveis: Equipe multidisciplinar.
Atividade G: Bingo.
Meta(s) a ser(em atingida(s): Socialização, superação de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência, o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público e desenvolver condições para a independência e autocuidado.
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Descrição: A atividade foi realizada no salão social, sentados todos próximos para receberem ajuda durante a brincadeira, voluntários da empresa Sage colaboraram
com os brindes e na execução.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Participação do Público alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 17/08, 24/08 e 25/08.
Materiais utilizados: pedras do bingo, cartelas, canetas e brindes.
Profissionais responsáveis: Equipe multidisciplinar.
Atividade H: Passeio na Casa do Conto
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Socialização, bem estar e autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência, o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Descrição: A voluntária Bete, contadora de histórias, promoveu esse passeio para os idosos, lá na “casa do Conto” eles tomaram café da tarde, escutaram uma
história contada por ela, e passearam dentro da casa para explorá-la.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 14/08
Profissionais responsáveis: Equipe multidisciplinar
Atividade I: Culinária: Confecção de nhoque
Meta(s) a ser(em) atingida(s): resgatar as habilidades culinárias, criatividade, apurar os sentidos, ativação de memórias afetivas, socialização, noções de higiene
pessoal.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência, o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público, incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a
realização de atividades da vida diária.
Descrição: Idosos puderam moldar seu próprio nhoque para degustação posterior na refeição do jantar.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 31/07.
Materiais Utilizados: Ingredientes do nhoque: batatas, ovos, farinha de trigo e sal.
Profissionais responsáveis: Equipe multidisciplinar.
Atividade J: Baile dançante.
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Meta(s) a ser(em) atingida(s): Socialização, descontração, bem estar, autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Descrição: A atividade é realizada no salão social junto com o cantor e violeiro voluntário.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 3º Domingo de cada mês.
Materiais Utilizados: Equipamentos de som fornecidos pelo voluntário Rubens Miguel.
Profissionais responsáveis: Assistente Social.
Atividade K: Festa Julina II
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Promoção e proteção da qualidade de vida, estimulação cognitiva e das habilidades/capacidades funcionais, socialização, superação
de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência, o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público e incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para
a realização de atividades da vida diária.
Descrição: O Studio EVO, organizou a festa para os idosos, enfeitaram a área externa, ofereceram comidas e bebidas típicas, contrataram uma dupla sertaneja e
divertiram a tarde dos idosos.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 22/07
Materiais utilizados: Todo material foi fornecido pelos voluntários.
Profissionais responsáveis: Equipe multidisciplinar.
Atividade L: Café da Manhã em Comemoração ao Dia do Avô
Meta(s) a ser(em) atingida: Socialização, superação de dificuldades, lembranças, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: acesso a programações culturais, de lazer, de esporte ocupacional interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do
público.
Descrição: Levamos os idosos para um café da manhã no CIVI, em comemoração ao Dia dos Avôs, houve interação com outros idosos, atividade física, meditação,
apresentação de coral e foi oferecido um café da manhã.
Público Alvo: Todos os idosos e funcionárias foram convidados a participar.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
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Periodicidade da Execução: 26/07
Materiais utilizados: Materiais fornecidos pelo CIVI.
Profissionais responsáveis: Equipe Multidisciplinar.
Atividade M: Contação de história e atividade com massa de modelar.
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Promoção e proteção da qualidade de vida, estimulação cognitiva e das habilidades/capacidades funcionais, socialização, superação
de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Descrição: Através de uma história contada, os idosos foram estimulados a desenvolver um desenho com massa de modelar que remetesse lembranças.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 18/09
Materiais utilizados: livro: Homem que amava caixas, massa de modelar de todas as cores, sulfite.
Profissionais responsáveis: Equipe Psicossocial.
Atividade N: Café da Manhã com Ginástica Laboral
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Socialização, estimulação da capacidade física, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Descrição: Foi oferecido um lanche da manhã especial para os idosos e logo após os idosos foram organizados em roda no salão de festas, onde fizeram exercícios de
alongamentos, brincadeira de passa anel e foi finalizado com música dançante.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 02/09
Profissionais responsáveis: Equipe Multidisciplinar.
Atividade O: Café da Tarde com a Sindtec
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Desenvolver o protagonismo, Socialização, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Descrição: A Sindtec ofereceu um café da tarde especial para os idosos, elaboraram uma decoração no salão de festas e distribuíram presentes diversos aos idosos.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados.
Periodicidade da Execução: 13/09.
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Material Utilizado: Materiais fornecidos pelos voluntários..
Profissionais responsáveis: Equipe Multidisciplinar.
Atividade P: Dia da Beleza “Stilos Arts”
Meta(s) a ser(em) cumprida(s): Fortalecimento de vínculo com a comunidade, a socialização, descontração, valorização e melhora de autoestima
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência, o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Descrição: Voluntárias do salão de beleza Stilos Arts, se disponibilizaram e vieram a Entidade para fazer escova no cabelos das mulheres e também fizeram
maquiagem, e nos homens realizaram corte de cabelo.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 17/09
Materiais Utilizados: materiais fornecidos pelos voluntários.
Profissionais responsáveis: Equipe multidisciplinar.
Atividade Q: Artesanatos para a Festa da Primavera
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Promoção e proteção da qualidade de vida, estimulação cognitiva e das habilidades/capacidades funcionais, socialização, superação
de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência, o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público e desenvolver condições para a independência e autocuidado.
Descrição: Foram realizados com os idosos, as decorações da festa da primavera, como: desenhos de mosaico, colagem, colar de flores, flores de papel.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 05/09, 06/09, 11/09, 13/09, 18/09 e 20/09
Materiais Utilizados: papéis coloridos, crepom, sulfites, lápis de cor, cola, tesoura, canudos, plástico colorido, papel laminado, color 7, giz de cera.
Profissionais responsáveis: Equipe multidisciplinar.
Atividade R: Festa da Primavera
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Promoção e proteção da qualidade de vida, estimulação cognitiva e das habilidades/capacidades funcionais, socialização, superação
de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Descrição: A festa deu início com desfile das mulheres, para escolha da Miss Primavera 2017, após a escolha, houve uma grandiosa comemoração com comes e
bebes oferecido aos idosos.
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Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 26/09.
Materiais Utilizados: Sorvete, lanches, refrigerante, bolo.
Profissionais responsáveis: Equipe Psicossocial.
Atividade S: Descobrindo Sabores
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Resgatar as lembranças, apurar os sentidos, ativação de memórias, socialização.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência.
Descrição: Os alimentos foram ofertados um de cada vez aos idosos, para que os mesmos descrevessem se o alimento tinha sabor salgado, doce, azedo ou amargo se
nascia em arvores, parreira, embaixo da terra, adivinhar quais eram os alimentos e qual cor o alimento tem.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 28/08
Materiais Utilizados: Copos descartáveis, colheres descartáveis, suco de limão, maracujá, gengibre, azeitona, cravo, hortelã, alecrim, manjericão, atemoia, beterraba
cozida, jiló cozido, manga, cereja, caju, kiwi, carambola, abacate, rabanete, ameixa seca e chocolate.
Profissionais responsáveis: Equipe multidisciplinar.
Atividade T: Aula de Alfabetização
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência interação social e resgatar lembranças.
Objetivos: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária; desenvolver condições para independência
e o autocuidado e promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.
Descrição: A professora desenvolve a pedagogia com os idosos, através de colagem, pintura, contação de histórias, leitura.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 2x vezes na semana.
Materiais Utilizados: cola, caderno, lápis de cor, tesoura, livros, borracha, guache,
Profissionais responsáveis: Assistente Social
Atividade U: Passeio no Pesqueiro: Recanto da Paz
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência interação social e resgatar lembranças.
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Objetivos: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária; desenvolver condições para independência
e o autocuidado e promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência, acesso à renda.
Descrição: Com o auxilio das estagiárias de serviço social, foi realizado um passeio no pesqueiro Recanto da Paz do Camargo, alguns idosos pescaram e todos
almoçaram no pesqueiro.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 23/09.
Materiais Utilizados: carros de transporte, os materiais de pesca foram fornecidos pelo pesqueiro.
Profissionais responsáveis: Assistente Social
Atividade V: Baile Sertanejo
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Socialização, descontração, bem estar, autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Descrição: A atividade foi realizada no salão social, onde os idosos e funcionárias puderam assistir e dançar durante o show da dupla sertaneja.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 13/08
Materiais Utilizados: Equipamentos de som fornecidos pelo voluntário Zé Adriano e Juliano.
Profissionais responsáveis: Assistente Social.
Atividade W: Teatro e Dinâmica dos alunos da escola Ary Menegato
Meta(s) a ser(em) cumprida(s): Socialização, superação de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima e melhora na qualidade de vida.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência, o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Descrição: Os alunos apresentaram um teatro para os idosos, em seguida fizeram uma dinâmica de interação entre eles.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 26/08
Materiais Utilizados: materiais fornecidos pelos voluntários.
Profissionais responsáveis: Assistente Social.
Atividade X: Café da Manhã da família na Câmara Municipal
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Meta(s) a ser(em) cumprida(s): Socialização, superação de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima e melhora na qualidade de vida.
Objetivos: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária; desenvolver condições para independência
e o autocuidado e promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.
Descrição: Foi oferecido um café da manhã especial para os idosos e logo após, os moradores foram ao salão do teatro municipal de Americana, para assistirem as
apresentações de músicas e sorteios de prémios.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 27/08
Materiais Utilizados: materiais fornecidos pelos voluntários.
Profissionais responsáveis: Assistente Social.
Atividade Y: Jogos Terapêuticos
Meta(s) a ser(em) cumprida(s): Trabalhar a memória, a atenção, o raciocínio, a capacidade de resoluções de problemas e orientação temporal.
Objetivos: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária; desenvolver condições para independência
e o autocuidado e promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.
Descrição: Aplicação de jogos para estimulação cognitiva, que foram aplicados individualmente ou em duplas com o auxílio do profissional.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: Quinzenal.
Materiais Utilizados: Jogos pedagógicos.
Profissionais responsáveis: Equipe Multidisciplinar.
Atividade X : Disputa de balões
Meta(s) a ser(em) cumprida(s): Melhorar o convívio entre os moradores e a independência, resultando em qualidade de vida.
Objetivos: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária; desenvolver condições para independência
e o autocuidado e promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.
Descrição: Os idosos foram divididos em duas equipes, cada equipe tinha uma cor, e o objetivo era derrubar as bexigas do grupo adversário no chão e proteger as
bexigas de seu grupo, sempre utilizando um bastão firme de papel colorido.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 29/08
Materiais Utilizados: Cartolina, bexigas, cadeiras e mesas.
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Profissionais responsáveis: Equipe Multidisciplinar.
Atividade Z: Construção em Grupo
Meta(s) a ser(em) cumprida(s): Melhorar a comunicação e solução de conflitos entre os moradores que possuem maior convivência.
Objetivos: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária; desenvolver condições para independência
e o autocuidado e promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.
Descrição: Os idosos foram divididos em duas equipes, cada equipe recebeu tesouras, colas, papel laminado e 1 sulfite. Cada equipe teve que produzir em 1 sulfite,
um desenho abstrato com recortes de papéis coloridos feitos por cada membro. A construção desse desenho teve que ser feito com muito diálogo, troca de ideias,
sugestões e paciência, pois o número de tesoura e cola não era suficiente, então tiveram que trocar os materiais entre si.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 06/09
Materiais Utilizados: papel sulfite, papel laminado, cola, tesoura, mesas e cadeiras.
Profissionais responsáveis: Psicóloga.

Trimestral IV: Atividades referentes aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro
Atividade A: Baile Sertanejo.
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Socialização, superação de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivo(s): Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Público Alvo: Todos os idosos e seus familiares foram convidados a participar da atividade.
Descrição: O voluntário Edson cantor e amigos alegraram a tarde dos moradores com muita música, há uma interação entre os idosos moradores e voluntários
presentes no dia.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados
que obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Materiais Utilizados: equipamentos de som do voluntário, cadeiras.
Periodicidade da Execução: Mensal (todo 1º domingo de cada mês)
Profissionais responsáveis: Assistente Social.
Atividade B: Festa dos Aniversariantes.
Meta(s) a ser(em) atingida(s):Socialização, valorização, bem estar e melhora da autoestima.
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Objetivo(s): Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Público Alvo: Todos os idosos e funcionárias foram convidados a participar.
Descrição: Atividade foi realizada na última semana de cada mês para comemorar com os idosos e funcionários aniversariantes, os comes e bebes são através de
doações adquiridas, foi feito decoração com bexigas.
Participação do Público Alvo Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Materiais Utilizados: Bexigas, bolo, salgados, refrigerante.
Periodicidade da Execução: Última quarta-feira de cada mês.
Profissionais responsáveis: Equipe multidisciplinar.
Atividade C: Cinesioterapia: Exercícios em grupo.
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Promoção e proteção da qualidade de vida, estimulação cognitiva e das habilidades/capacidades funcionais, socialização, superação
de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivo(s): Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária; desenvolver condições para a
independência e o autocuidado; promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar
Descrição: Os moradores foram organizados em roda no salão de festas, onde fizeram exercícios de alongamentos, fortalecimento, coordenação e memória.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Materiais Utilizados: Bastão, bola, bambolê, cones, materiais lúdicos.
Periodicidade da Execução: 2x na semana.
Profissionais responsáveis: Equipe Multidisciplinar.
Atividade D: Cultivando a Horta
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Promoção e proteção da qualidade de vida, estimulação cognitiva e das habilidades/capacidades funcionais, socialização, superação
de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivo(s): Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária; desenvolver condições para
independência e o autocuidado.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Descrição: Planejamento do terreno com terra para aterro, os idosos participantes plantaram, aguaram e colheram verduras da horta.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Materiais Utilizados: Esterco, mudas, terra, água, regador, pás.
Periodicidade da Execução: Semanalmente.
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Profissionais Responsáveis: Assistente Social.
Atividade E: Contação de Histórias.
Meta(s) a ser(em) atingida(s):. Socialização, superação de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivo(s): Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar da atividade.
Descrição: A voluntária através da música chamou os idosos para ouvir as histórias no salão social utilizando bonecos fantoche, musicas, materiais lúdicos, contou as
histórias, sempre interagindo com os idosos.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Materiais Utilizados: Materiais fornecidos pela voluntária.
Periodicidade da Execução: Mensal.
Profissionais Responsáveis: Equipe multidisciplinar.
Atividade F: Bingo.
Meta(s) a ser(em atingida(s): Socialização, superação de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência, o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público e desenvolver condições para a independência e autocuidado.
Descrição: A atividade foi realizada no salão social, sentados todos próximos para receberem ajuda durante a brincadeira, voluntários da empresa Jequiti colaboraram
com os brindes e na execução.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Participação do Público alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 01/10 e 08/11.
Materiais utilizados: pedras do bingo, cartelas, canetas e brindes.
Profissionais responsáveis: Equipe multidisciplinar.
Atividade G: Baile dançante.
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Socialização, descontração, bem estar, autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Descrição: A atividade é realizada no salão social junto com o cantor e violeiro voluntário.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
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Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 3º Domingo de cada mês.
Materiais Utilizados: Equipamentos de som fornecidos pelo voluntário Rubens Miguel.
Profissionais responsáveis: Assistente Social.
Atividade H: Ceia de Natal com Presentes da Pizza Company
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Promoção e proteção da qualidade de vida, estimulação cognitiva e das habilidades/capacidades funcionais, socialização, superação
de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência, o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público e incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para
a realização de atividades da vida diária.
Descrição: Funcionários e clientes da pizzaria fizeram uma campanha para realizar o desejo dos presentes de Natal dos idosos, na noite de Natal, esses presentes
foram entregues pelas funcionárias, junto ao jantar que a Entidade proporcionou.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 24/12
Materiais utilizados: Todo material foi fornecido pelos voluntários.
Profissionais responsáveis: Equipe multidisciplinar.
Atividade I: Café da Tarde com Bingo: Piratas Rugby
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Desenvolver o protagonismo, Socialização, melhora do bem estar e autoestima.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Descrição: Os integrantes do grupo ofereceram um café da tarde especial para os idosos, confraternizaram e fizeram bingo para interagirem, ao fim houve entrega de
presente para todos os idosos.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados.
Periodicidade da Execução: 03/12
Material Utilizado: Materiais fornecidos pelos voluntários.
Profissionais responsáveis: Equipe Multidisciplinar.
Atividade J: Artesanatos para o Natal
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Promoção e proteção da qualidade de vida, estimulação cognitiva e das habilidades/capacidades funcionais, socialização, superação
de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima.
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Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência, o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público e desenvolver condições para a independência e autocuidado.
Descrição: Foram realizados com os idosos, as decorações do Natal, como: enfeites de porta, enfeites para árvore, guirlandas, enfeites de mesa, móbilis.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução:
Materiais Utilizados: papéis coloridos, crepom, sulfites, copo de plástico, feltro, MDF, guache, cola quente, cola artesanato, lantejoula, palitos de sorvete, fita de
cetim, EVA colorido, tesouras.
Profissionais responsáveis: Equipe multidisciplinar.
Atividade K: Aula de Alfabetização
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência interação social e resgatar lembranças.
Objetivos: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária; desenvolver condições para independência
e o autocuidado e promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.
Descrição: A professora desenvolve a pedagogia com os idosos, através de colagem, pintura, contação de histórias, leitura.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 2x vezes na semana.
Materiais Utilizados: cola, caderno, lápis de cor, tesoura, livros, borracha, guache,
Profissionais responsáveis: Assistente Social
Atividade L: Passeio no Pesqueiro: Fazenda Velha
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência interação social e resgatar lembranças.
Objetivos: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária; desenvolver condições para independência
e o autocuidado e promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência, acesso à renda.
Descrição: Os idosos foram convidados a participar do passeio no pesqueiro Fazenda Velha, lá eles puderam lanchar porções e quem teve interesse em pescar foi
oferecido a atividade. Teve a presença de uma dupla sertaneja para alegrar ainda mais a tarde.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 04/10.
Materiais Utilizados: carros de transporte, os materiais de pesca foram fornecidos pelo pesqueiro.
Profissionais responsáveis: Equipe multidisciplinar.
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Atividade M: Desfile Miss Bellas e Mister Bello
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Socialização, superação de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima e melhora na qualidade de vida.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Descrição: Evento organizados pela Gisele Sherman Cerimonial, para comemorar o dia do idoso juntamente com o dia das crianças, idosos e crianças desfilaram,
teve uma apresentação de um musical e lancharam juntos com muita interação com os idosos.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 09/10
Materiais Utilizados: Materiais e lanches fornecidos pelos voluntários.
Profissionais responsáveis: Equipe Multidisciplinar.
Atividade N: “Gesto Concreto” Alunos da escola Profª Ornella Rita Ferrari Sacilotto.
Meta(s) a ser(em) cumprida(s): Fortalecimento de vínculos com a comunidade, socialização, superação de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima e
melhora na qualidade de vida.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência, o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-os a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Descrição: A professora Maria Regina, trouxe os alunos para visitar e elaborar parte de sua disciplina Projeto de Vida. Os alunos interagiram com os idosos
cantaram, jogaram bingo e fizeram uma roda de conversa com dinâmica.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 23/11
Materiais Utilizados: materiais fornecidos pelos voluntários.
Profissionais responsáveis: Assistente Social.
Atividade O: Dinâmica Massa de modelar e Bola com tecido
Meta(s) a ser(em) cumprida(s): Análise hipotética da capacidade de aprendizado,
desenvolvimento da percepção, socialização, melhora do bem estar e melhora na qualidade de vida.
Objetivos: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária; desenvolver condições para independência
e o autocuidado e promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.
Descrição: Foi realizada no salão social onde os idosos confeccionaram sua própria massa de modelar colorindo e fazendo esculturas, dinâmica do tecido, os idosos
ficaram em circulo foi esticado um tecido bem grande com um furo no meio, dividindo em equipes eles ao podiam deixar a bola cair. A atividade teve a participação
de estagiárias de pedagogia da faculdade UNISAL.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados.
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Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 16/10 e 18/10
Materiais Utilizados: materiais fornecidos pelos voluntários.
Profissionais responsáveis: Assistente Social.
Atividade P: Teatro Igreja Nazareno
Meta(s) a ser(em) cumprida(s): Socialização, superação de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima e na qualidade de vida.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.
Descrição: Os jovens da Igreja Nazareno fizeram apresentação de uma peça Teatral para os idosos no refeitório após a peça eles interagiram e lancharam com os
moradores.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 11/11.
Materiais Utilizados: Materiais e lanche fornecidos pelos voluntários.
Profissionais responsáveis: Assistente Social.
Atividade Q: Musical: Grupo Cordeirinhos de Cristo
Meta(s) a ser(em) cumprida(s): Socialização, superação de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima e na qualidade de vida.
Objetivos: Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.
Descrição: Foi realizada a apresentação musical para os idosos no salão social e entregas de cartinhas para os idosos.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 25/11
Materiais Utilizados: Materiais fornecidos pelos voluntários.
Profissionais responsáveis: Assistente Social.
Atividade R: Teatro Municipal: “Cantata de Natal Uma Aventura em Alto Mar Musical Infantil ”
Meta(s) a ser(em) cumprida(s): Fortalecimento de vinculo comunitário, Socialização, superação de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima e na qualidade
de vida.
Objetivos: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária; promover a convivência mista entre os
idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte ocupacional interno e externo, relacionando-os a interesses,
vivências, desejos e possibilidades do público.
Descrição: Os idosos foram convidados a participar do musical, uma peça infantil, sobre o Natal, que foi apresentada pelos jovens da Igreja Presbiteriana.
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Público Alvo: Todos os idosos foram convidados.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 12/12
Materiais Utilizados: convites, veículo de transporte.
Profissionais responsáveis: Equipe Multidisciplinar.
Atividade S: Ação de Natal da Suzano Papel e Celulose
Meta(s) a ser(em) cumprida(s): Fortalecimento de vinculo comunitário, Socialização, superação de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima e na qualidade
de vida.
Objetivos: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária; promover a convivência mista entre os
idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte ocupacional interno e externo, relacionando-os a interesses,
vivências, desejos e possibilidades do público.
Descrição: Os funcionários da Suzano atenderam pedidos de natal dos idosos, e entregaram os presentes com a presença do Papai Noel no salão de festa com
atividade de karaokê e ginástica circular.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 20/12
Materiais Utilizados: Materiais fornecidos pelos funcionários.
Profissionais responsáveis: Equipe Multidisciplinar.
Atividade T: Almoço de Confraternização na Padaria e Restaurante Mombuca
Meta(s) a ser(em) cumprida(s): Fortalecimento de vinculo comunitário, Socialização, superação de dificuldades, melhora do bem estar e autoestima e na qualidade
de vida.
Objetivos: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária; promover a convivência mista entre os
idosos de diversos graus de dependência e acesso a programações culturais, de lazer, de esporte ocupacional interno e externo, relacionando-os a interesses,
vivências, desejos e possibilidades do público.
Descrição: Foi doado um almoço de confraternização para os idosos na Padaria e Restaurante Mombuca, eles almoçaram, comeram sobremesas e após foi dado um
passeio na “prainha”, onde muitos puderam reviver e ter lembranças passadas.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 12/12
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Materiais Utilizados: veículo de transporte.
Profissionais responsáveis: Equipe Multidisciplinar.
Atividade U: Passeio e lanche da tarde no McDonald´s
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência, interação/inclusão social, resgatar lembranças,
estimular a autoestima e autonomia.
Objetivos: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária; desenvolver condições para independência
e o autocuidado e promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.
Descrição: Os idosos foram convidados para um passeio no McDonald´s com um lanche da tarde completo, cortesia oferecida pelo restaurante e a sobremesa foi
oferecida pelo Benaiah. Eles sentaram todos juntos, lancharam, ficaram conversando, observando o movimento do lugar e da avenida e relembrando momentos e
histórias.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: 14/12
Materiais Utilizados: carros de transporte.
Profissionais responsáveis: Equipe multidisciplinar.
Atividade V: Passeio e compras no supermercado
Meta(s) a ser(em) atingida(s): Promover a interação/inclusão social, resgatar lembranças, estimular a autoestima, autonomia e independência.
Objetivos: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária; desenvolver condições para independência
e o autocuidado e acesso à renda.
Descrição: Os idosos foram ao supermercado junto com a técnica da equipe multidisciplinar, ficaram a vontade no mercado para passear e fazer as compras que
desejam utilizando seu próprio dinheiro.
Público Alvo: Todos os idosos foram convidados a participar.
Participação do Público Alvo: Através da escuta e observação são elaboradas as atividades, após a realização é avaliado a participação, interação e os resultados que
obteve a atividade nas discussões de caso com a equipe multidisciplinar.
Periodicidade da Execução: Semanal
Materiais Utilizados: carros de transporte.
Profissionais responsáveis: Equipe multidisciplinar.
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VII. Demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que foram utilizadas
em todas as etapas do plano:
Elaboração: Através da convivência e escuta com o idoso, as atividades são elaboradas de acordo
com seu envolvimento institucional.
Execução: Através de estímulos e conversas de convencimento da importância da participação do
idoso no desenvolvimento do seu protagonismo.
Monitoramento e Avaliação:
PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Indicadores Quantitativos

Objetivos Específicos

Incentivar
o
desenvolvimento
do
protagonismo
e
de
capacidades para a
realização de atividades
da vida diária (AVDs).

Metas a serem
atingidas

Indicadores

Indicadores Qualitativos

Periodicidade

Fonte de
Verificação

Indicadores

Fonte de
Verificação

Planilha de
controle de
atividades

Idosos com
capacidade
mínima para
realização de
AVDs

Avaliação
técnica.

Trimestral

Avaliação
técnica.

Trimestral

Promoção e
proteção da
qualidade de vida

Atividades
realizadas com
participação de
mais de 80%
dos idosos.

Desenvolver condições
para a independência e o
autocuidado.

Estimulação
cognitiva e das
habilidades/capac
idades funcionais.

Atividades
realizadas com
participação de
mais de 80%
dos idosos.

Planilha de
controle de
atividades

Idosos com
potencial de
desenvolvim
ento para
independênci
aeo
autocuidado.

Promover acesso à
renda.

Possibilitar o
acesso a renda.

99% dos
idosos recebem
BPC ou
aposentadoria

Planilha de
pagamentos

Proporcionar
autonomia e
acesso ao
direito.

Planilha de
pagamentos

Mensal

Promover a convivência
mista entre os residentes
de diversos graus de
dependência.

Socialização,
superação de
dificuldades,
melhora do bem
estar e
autoestima.

Atividades
realizadas com
participação de
mais de 80%
dos idosos.

Planilha de
controle de
atividades

Idosos com
interesse na
participação.

Avaliação
técnica.

Trimestral
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Assinatura dos responsáveis pelo serviço:
Nome:

Função:

Nome:

Função:

Nome:

Função:

Nome:

Função:

Nome:

Função:
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