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RELATÓRIO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 
REDE PRIVADA – 2017 

 

TRIMESTRE 4º MESES DE REFERÊNCIA Outubro, Novembro e Dezembro 

 

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) 

Associação Beneficente Residencial Evangélico Benaiah 

 

NOME DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

Serviço/Programa 
Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade de Abrigo para Pessoas 

Idosas. 

 

TIPO DE OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

Atendimento Assessoramento Defesa e Garantia de Direitos 

Serviço de Acolhimento 

Institucional 
  

 

NÍVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL 

Proteção Social Básica 
Proteção Social Especial 

Média Complexidade Alta Complexidade 

  x 

 

PÚBLICO ALVO 

Capacidade de Atendimento 
Total de Usuários(as) 

Atendidos(as) 
Público Prioritário Atendido 

40 37 35 
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DIAS E HORÁRIOS DE 
FUNCIONAMENTO 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
EQUIPAMENTO DE 

REFERÊNCIA 

TODOS OS DIAS 24H MUNICIPAL CREAS 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

CNPJ: 43.266.758000/1-89 

Endereço da Sede: BENAIAH, 290 TERRAMÉRICA 

CEP: 13468-824 

Telefones: 19 3461-8472 

E-mail: contato@benaiah.org.br 

Site: www.benaiah.org.br 

OFERTA SOCIASSISTENCIAL 

Endereço da Oferta: BENAIAH, 290 TERRAMÉRICA 

CEP: 13468-824 

Telefones: 19 3461-8472 

E-mail: contato@benaiah.org.br 

Site: www.benaiah.org.br 

 
2. OBJETIVO 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. 

 
2.1. OBJETIVOS 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; Promover acesso à renda; Promover a convivência mista entre os residentes de 

diversos graus de dependência. 

 
3. METODOLOGIA DE TRABALHO 

Forma de acesso: Através do referenciamento do CREAS, a Assistente Social da Instituição entra em contato com o responsável pelo 

idoso e agenda uma avaliação com a equipe técnica, no qual serão avaliados os seguintes itens:  

 Assistente Social realiza entrevista, levantamento de necessidades, levantamento do histórico familiar, observação e escuta; 

 Fisioterapeuta avalia o grau de dependência do idoso com base na Escala de Barthel e Escala de equilíbrio de Berg; 

 Psicóloga avalia o quadro cognitivo com base no teste Mini Exame do Estado Mental (MEEM), observação e escuta; 

 Enfermeira avalia histórico de saúde, quadro de saúde atual, medicamentos de uso contínuo e exames a serem 

apresentados. 

Trabalho social essencial ao serviço: Acolhida/ Recepção; escuta; desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; estudo 

social; apoio à família na sua função protetiva; cuidados pessoais; orientação e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais 
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com resolutividade; construção do plano individual e/ou familiar de atendimento; orientação sóciofamiliar; acompanhamento e 

monitoramento dos acompanhamentos realizados; elaboração de relatórios e/ou prontuários; trabalho interdisciplinar; diagnóstico 

socioeconômico; informação, comunicação e defesa de direitos; orientação para acesso a documentação pessoal; atividades de 

convívio e organização da vida cotidiana; estímulo ao convívio familiar, grupal e social; mobilização, identificação da família 

extensa ou ampliada; mobilização para o exercício da cidadania; articulação da rede de serviços socioassistencial; articulação com o 

serviço de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos; articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema 

de Garantia de Direitos; monitoração e avaliação do serviço; organização de banco de dados e informações sobre o serviço, sobre 

organizações governamentais e não governamentais e sobre o Sistema de Garantia de Direitos. 

 
3.1. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ESTRATÉGICAS DESENVOLVIDAS 

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. 

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. 

Profissionais Responsáveis: Assistente Social. 

 

Atividade E: Contação de Histórias. 
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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. 

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. 

Objetivos: Promover a convivência mista entre os idosos de diversos graus de dependência, o acesso a programações culturais, de 
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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. 

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 
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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. 

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. 

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. 

http://www.benaiah.org.br/
mailto:contato@benaiah.org.br


 

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 

 
 

 

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 

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. 

 

 
3.1.1. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO* DO CUMPRIMENTO DA OFERTA 

SOCIOASSISTENCIAL 

ANEXO A:  

ANEXO B:  

ANEXO C:  

ANEXO D:  
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ANEXO E:  

ANEXO F:  

ANEXO G:  

ANEXO H:  

ANEXO I:  

ANEXO J:  

* Documentos de Comprovação: listas de presença, fotos, vídeos, pesquisa de satisfação, dentre outros. 
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3.2.1. ANEXO I: DESCRIÇÃO TRIMESTRAL DO PÚBLICO ALVO 

NOME DATA NASCIMENTO RG NIS / PIS 

DATA DO 

ACOLHIMENTO FORMA DE ACESSO 

DATA DO 

DESLIGAMENTO 

ADOLFO PRADO 18/10/1941 6.951.951-1 117.176.028-05 29/08/2012 busca espontânea   

AGOSTINHO DE SOUZA RODRIGUES 28/08/1940 26.184.779-X   17/10/2011 busca espontânea  16/07/2017 

ALCIDES LUCHESI 17/10/1928 49.232.253-8  06/11/2017 Busca espontânea  

ALZIRA CIA 20/04/1932 28.861.643-1 107.478.893-30 19/04/2013 busca espontânea   

AMÉRICO COTRIN 05/09/1951 5.075.571-7 123.057.56 01/12/2016 CREAS 02/07/2017 

ANGELINA SPADARI 18/05/1922 15.150.258-4 115.366.013-94 28/07/2015 busca espontânea   

ANOR PETINARI 14/09/1934 8.580.081-8 117.011.574-16 23/06/2015 busca espontânea   

ANTONIO CARLOS COLUSSI 10/05/1947 4.496.122- 111.286.619-71 25/09/2013 busca espontânea   

ANTONIO DANIEL DE ALMEIDA 13/01/1946 4.425.757-0   08/01/2014 busca espontânea   

APARECIDA NOGUEIRA RODRIGUES MENEZES 02/10/1946 9.052.630- 116.902.992-79 04/06/2013 busca espontânea   

ARMANDO VENANCIO 20/03/1948 11.607.956-3 108.010.611-45 29/07/2013 busca espontânea   

AVELINO MUZARANHO 01/10/1930 27.550.732-4 120.093.685-86 09/11/2014 busca espontânea 30/05/2017 

CATHARINA CARLOS DA SILVA 30/04/1930 14.846.046- 104.200.721-68 17/06/2013 busca espontânea   

CHRISTINA GIMENEZ DOMINGUES SUSSI 03/07/1936 7.746.801-1 103.917.909-91 02/05/2016 CREAS   

ELISABETH RODRIGUES UMBELINO R. CAMARGO 09/11/2017 11.665.822   CREAS  

FRANCISCO EVARISTO DO CARMO 24/05/1932 8.615.480-1 103.882.831-70 28/09/2015 busca espontânea   

GERALDO SUSSI 16/10/1942 12.796.464-2 109.359.186-44 02/05/2016 CREAS   

IDALINA REAMI 09/01/1937 21.822.848-X 117.052.528-71 06/05/2015 busca espontânea   

IDIMEA GOMES ANDRADE 17/12/1939 17.249.570-2   27/09/2016 CREAS   

IGNEZ BUENO DAS NEVES  25/01/1928 13.862.366-1 115.565.525-93 02/05/2016 CREAS   

JANICE ALVES DE LIMA CAMARGO  10/10/1923 18.348.747-3   01/01/2017 busca espontânea   

JOSE RAIMUNDO PEREIRA 15/07/1942 1.565.397- 107.566.522-75 17/12/2009 CAN   

JOSE VIVEIROS 21/09/1946 3.779.590-9 123.586.515-26 02/07/2004 busca espontânea   

LEONILDA MATHIAS DE OLIVEIRA 25/12/1934 23.499.114-8 117.339.638-76 01/02/2012 busca espontânea  10/08/2017 

LUIZ BALBINO 03/10/1951 32.416.819-6 104.233.896-42 29/05/2013 CAN   
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MANOEL LUIZ DE ARAUJO 09/01/1935 6.790.814-7 103.859.685-63       01/03/2016 busca espontânea   

MARGARIDA BUENO BRAGAGNOLI 21/04/1924 28.552.075-1 115.142.005-67 25/06/2010 busca espontânea   

MARIA APARECIDA DOS SANTOS 02/08/1930 39.139.504-X 167.787.608-19 19/08/1985 busca espontânea   

MARIA APARECIDA DOS SANTOS CONCEIÇÃO 30/09/1942 16.714.744-4 12145973933 01 19/09/2017 CREAS  

MARIA CECILIA DANTE 13/12/1948 9.570.288- 106.532.821-1 27/07/2015 CREAS   

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA 04/02/1940 16.329.767-8 125.420.020-39 30/05/2016 CREAS   

MARIA PEREIRA DA SILVA 28/01/1933 62.630.994-3 267.654.475-88 18/10/2016 CREAS   

MARINETE DE OLIVEIRA SILVA 24/03/1929 4.105.659-0   12/11/2013 busca espontânea   

MARLENE DEDINI 28/02/1942 13.857.467-4 104.364.926-41 12/11/1991 busca espontânea   

NEUZA DIAS CARDOSO 23/10/1929 9.685.359-1 204.461.802-40 22/04/2014 busca espontânea   

OLGA ZANINI 20/04/1936 6.426.127-X 10386457325 15/08/2017 CREAS  

ORACILDA MONGE DE SOUZA 24/10/1939 9.702.023- 120.720.806-16 16/12/1996 busca espontânea   

ORESTES CLARO MACHADO 20/04/1928 16.968.780-6 104.142.812-81 24/10/2011 busca espontânea   

ROSARIA PEVETTA 14/10/1927 30.174.913-9 112.098.511-77 14/11/2012 busca espontânea   

TEREZINHA TELES DE SOUZA 09/04/1937 13.157.477-2 165.996.894-78 19/04/2010 busca espontânea   

 
Em virtude da complexidade do instrumental e da necessidade de sigilo das informações, o instrumental Anexo I: Descrição Trimestral do Público Alvo será encaminhado, por e-
mail, aos profissionais do Órgão Gestor do SUAS, de acordo com nível de Proteção Social, e para a Vigilância Socioassistencial (Proteção Social Básica: 
luiza.sasdh@americana.sp.gov.br; Proteção Social Especial: elaine.sasdh@americana.sp.gov.br; e Vigilância Socioassistencial: thais.sasdh@americana.sp.gov.br ). 
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3.3. PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Nº OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DA 

OFERTA 
SOCIOASSIS-

TENCIAL* 

ATIVIDADES ESTRATÉGICAS DESENVOLVIDAS DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS 

Nome da Atividade 
Desenvolvida 

Objetivo da 
Atividade 

Meta a ser Atingida Resultados da apuração 
trimestral dos Indicadores 

Quantitativos 

Resultados da apuração trimestral 
dos Indicadores Qualitativos 

Proposta de 
Superação das 
Dificuldades 

Resultados 
Alcançados 

Resultados 
NÃO 

Alcançados 

Resultados 
Alcançados 

Resultados 
NÃO 

Alcançados 
1 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. 

Baile Sertanejo e 

Baile Dançante 
Promover a 

convivência mista 

entre os idosos de 

diversos graus de 

dependência e 

acesso ao lazer e a 

oportunidade de 

uma interação 

social. 

Socialização, superação de 

dificuldades, melhora do bem 

estar e autoestima. 

95% de idosos 

participantes da 

atividade 

5% dos idosos 

que apresenta 

falta de 

interesse na 

atividade. 

Melhora da 

autoestima, 

socialização, 

fortalecimento de 

vínculo com a 

comunidade. 

Não há  

 

Através de 

diálogo tentar a 

porcentagem 

completa de 

participação da 

atividade. 

2 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, 

Festa dos 

Aniversariantes 

Comemorar e 

valorizar a vida do 

idoso. 

Socialização, valorização, 

bem estar e melhora da 

autoestima. 

100% da 

participação 

dos idosos. 

Não houve Eles apresentam 

satisfação em festejar 

mais um ano de vida 

junto aos amigos e 

funcionários. Melhora 

da autoestima, 

socialização e 

valorização. 

Não houve. Não há. 
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vivências, desejos 

e possibilidades 

do público. 

3 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. 

Cinesioterapia: 

Exercícios em 

grupo 

Melhorar/Manter a 

independência e 

autonomia do idoso 

Promoção e proteção da 

qualidade de vida, estimulação 

cognitiva e das 

habilidades/capacidades 

funcionais, socialização, 

superação de dificuldades, 

melhora do bem estar e 

autoestima. 

 

80% de 

participação 

dos idosos na 

atividade 

A falta de 

interesse de 

alguns idosos 

em participar 

da atividade. 

Os idosos que 

participaram 

apresentaram, melhora 

da flexibilidade, força 

muscular, 

coordenação, 

equilíbrio e cognitivo. 

Melhora da 

capacidade funcional 

e autonomia do idoso. 

A inatividade 

resulta em 

regressão da 

independência 

dos idosos. 

A equipe mudará 

constantemente as 

atividades físicas 

para chamar a 

atenção do maior 

número de idosos. 

4 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 

Contação de 

Histórias 

Favorecer as 

lembranças e as 

recordações 

Socialização, recordações, 

melhora do bem estar e 

autoestima. 

100% dos 

idosos 

participaram da 

atividade. 

Não houve A satisfação dos 

idosos em receber a 

voluntária, interação 

entre os moradores 

Não houve. Não há. 
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do público. 

5 Incentivar o 

desenvolvimento 

do protagonismo e 

de capacidades 

para a realização 

de atividades da 

vida diária; 

desenvolver 

condições para 

independência e o 

autocuidado. 

Cultivando a 

Horta  

Proporcionar aos 

idosos o contato com 

a terra, desenvolver 

o plantio de mudas e 

colheita. 

 Valorizar o grupo 

acerca de sua 

inserção social e 

proporcionar hábitos 

de vida mais 

saudável bem como 

o resgatar valores 

culturas.  

 

Troca de experiência, nos 

quais os idosos interagem 

numa ação comum, expressar 

cultura e conhecimento. 

Desenvolver habilidades 

sociais e cultivar amizades, 

contribuir para sua 

socialização em grupo, criar 

uma identidade coletiva e 

construir a identidade 

individual, melhorar a 

qualidade de vida.  

 

40% dos 

idosos 

participaram 

da atividade. 

A falta de 

interesse de 

alguns idosos 

em participar 

da atividade. 

Valorização pessoal 

por meio das trocas de 

informações e 

experiências pessoais, 

social e cultural, 

aumenta a autoestima, 

E melhora das ações 

desenvolvidas na 

atividade de vida 

diária. O 

fortalecimento de 

vínculos afetivos 

entre o grupo de 

idosos, e na 

inserção social dos 

idosos. 
 

A inatividade 

resulta em 

regressão da 

independência 

dos idosos. 

Mudar a forma de 

abordagem no 

momento de 

chamar para a 

atividade. 

6 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. 

Bingo Estimular cognitivo, 

socialização, 

favorecer o bem 

estar e autoestima. 

Socialização, superação de 

dificuldades, lembrança, 

melhora do bem estar e 

autoestima. 

90% dos idosos 

participaram da 

atividade. 

10% que não 

partiparam. 

A satisfação dos 

idosos em receber os 

voluntários e ser 

presenteados. 

Não houve.  

 

 

Não há 

7 Promover a 

convivência mista 

entre os idosos de 

diversos graus de 

Ceia de Natal com 

Presentes da Pizza 

Company 

 

Promover a 

convivência mista 

entre os idosos de 

Socialização, superação de 

dificuldades, lembrança, 

melhora do bem estar e 

autoestima. 

100% dos 

idosos 

participaram da 

atividade. 

Não Houve A satisfação dos 

idosos em receber os 

presentes escolhidos 

por eles, e 

Não houve. Não há. 
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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.. 

diversos graus de 

dependência e 

acesso ao lazer e a 

oportunidade de 

uma interação 

social. 

confraternizar entre 

amigos e funcionários 

na noite de Natal 

8 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. 

Café da Tarde 

com Bingo: 

Piratas Rugby 

Promover a 

convivência mista 

entre os idosos de 

diversos graus de 

dependência e 

acesso ao lazer e a 

oportunidade de 

uma interação 

social. 

Socialização, superação de 

dificuldades, melhora do 

bem estar e autoestima e 

melhora na qualidade de 

vida. 
 

100% dos 
idosos 

participaram 
da atividade. 

Não houve. Promoveu o 

fortalecimento de 

vínculo com a 

comunidade, a 

socialização, 

descontração, 

valorização e 

melhora de 

autoestima. 
. 

Não houve. Não há 

 

9 Incentivar o 

desenvolvimento 

do protagonismo e 

de capacidades 

para a realização 

Artesanato: 
decoração de 

Natal 

Incentivar as 
atividades manuais, 

melhorar a 
coordenação 

motora, favorecer 

Promoção e proteção da 

qualidade de vida, estimulação 

cognitiva e das 

habilidades/capacidades 

funcionais, socialização, 

85% dos 
idosos 

participaram 
da atividade. 

A falta de 

interesse de 

alguns idosos 

em participar 

da atividade. 

A satisfação dos 

idosos em participar e 

confeccionar a 

decoração da festa de 

Natal Superaram as 

Na avaliação 

dos 

participantes, 

não houve. 

Não há. 
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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. 

recordações. superação de dificuldades, 

melhora do bem estar e 

autoestima. 

 

dificuldades, 
melhoram as 

habilidades motoras 
e treinaram o 

cognitivo. 

10 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. 

Aulas de 

Alfabetização 
Dar oportunidade 

de aprendizagem, 

resgatar 

lembranças e 

estimular a 

memória. 

Promover a convivência 

mista entre os idosos de 

diversos graus de 

dependência  interação 

social e resgatar 

lembranças. 

55% dos 
idosos 

participaram 
da atividade. 

A falta de 

interesse de 

alguns idosos. 

O fortalecimento de 

vínculos afetivos 

entre o grupo de 

idosos, o 

aprendizado, 

melhora no 

cognitivo e 

autoestima. 

Não houve. Através da escuta 

e observação, 

alcançar o 

objetivo com os 

idosos que não 

demonstram 

interesse na 

atividade. 

11 Incentivar o 

desenvolvimento 

do protagonismo e 

de capacidades 

para a realização 

de atividades da 

vida diária, acesso 

à renda. 

Passeio no 

Pesqueiro: 

Fazenda Velha 

 

 

 

 

Promover a 

convivência mista 

entre os idosos de 

diversos graus de 

dependência e 

acesso ao lazer e a 

oportunidade de 

uma interação 

social. 

Socialização, superação de 

dificuldades, melhora do 

bem estar e autoestima e 

melhora na qualidade de 

vida. 
 

75% dos 
idosos 

participaram 
da atividade. 

A falta de 

interesse de 

alguns idosos 

sair da 

Instituição. 

Promoveu o 

fortalecimento de 

vínculo com a 

comunidade, a 

socialização, 

descontração, 

valorização e 

melhora de 

autoestima. 

Não houve.  

Através da escuta 

e observação, 

avaliar locais que 

os idosos que não 

participaram do 

passeio gostariam 

de ir, para 

estimulá-los a sair 

da Instituição. 
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.  

12 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. 

Gesto Concreto: 

alunos da escola 

Profª Ornela Rita 

Ferrari Sacilloto 

Promover a 

convivência mista 

entre os idosos de 

diversos graus de 

dependência e 

acesso ao lazer e a 

oportunidade de 

uma interação 

social. 

Fortalecimento de vínculo 

com a comunidade, 

socialização, superação de 

dificuldades, melhora do bem 

estar e autoestima e melhora 

da qualidade de vida. 

 

Todos os 
idosos 

mostraram-se 
satisfeitos com 

a atividade. 

Não houve. O fortalecimento de 

vínculos afetivos e 

sociais entre o 

grupo de idosos e as 

crianças, melhora 

na autoestima e na 

inserção social dos 

idosos. 

Não houve. Não há. 

13 Incentivar o 

desenvolvimento 

do protagonismo e 

de capacidades 

para a realização 

de atividades da 

vida diária, acesso 

à renda. 

Dinâmica Massa 
de modelar e 

bola com tecido 

Promover a 

convivência mista 

entre os idosos de 

diversos graus de 

dependência e 

acesso ao lazer e a 

oportunidade de 

uma interação 

social. 

Análise hipotética da 

capacidade de aprendizado. 

 

80% dos 
idosos 

participaram 
da atividade. 

A falta de 

interesse de 

alguns idosos 

em participar 

da atividade. 

A oportunidade aos 

idosos de lutarem 

contra a solidão e 

isolamento, visando 

à amizade e criação 

de laços sociais, 

através da 

mobilização das 

habilidades sociais. 
 

Dos idosos que 

participaram, 

não houve 

Mudar a forma da 

abordagem no 

momento de 

chamar para a 

atividade, utilizar 

mais da 

psicologia. 
 
 

14 Promover a 

convivência mista 

entre os idosos de 

diversos graus de 

dependência e 

acesso a 

programações 

culturais, de lazer, 

Teatro da Igreja 

Nazareno 
Promover a 

habilidade social, 

convivência mista 

entre os idosos de 

diversos graus de 

dependência acesso e 

a oportunidade de 

uma interação social. 

Fortalecimento de vínculo 

comunitário, Socialização, 

melhorar do bem estar e 

autoestima. 

Todos os 

idosos 

participaram da 

atividade. 

Não houve. Promoveu o 

fortalecimento de 

vínculo com a 

comunidade, a 

socialização, 

descontração, 

valorização e 

Não houve. Não há. 
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de esporte 

ocupacional 

interno e externo, 

relacionando-os a 

interesses, 

vivências, desejos 

e possibilidades 

do público. 

melhora de 

autoestima. 
. 

15 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. 

Musical: 

Cordeirinhos de 

Cristo 

Promover a 

habilidade social, 

convivência mista 

entre os idosos de 

diversos graus de 

dependência acesso e 

a oportunidade de 

uma interação social. 

Fortalecimento de vínculo 

comunitário, Socialização, 

melhorar do bem estar e 

autoestima. 

Todos os 

idosos 

participaram da 

atividade. 

Não houve. Promoveu o 

fortalecimento de 

vínculo com a 

comunidade, a 

socialização, 

descontração, 

valorização e 

melhora de 

autoestima. 
. 

Não houve. Não há. 

16 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. 

Cantata de Natal: 

Uma aventura em 

alto mar  

Promover a 

habilidade social, 

convivência mista 

entre os idosos de 

diversos graus de 

dependência acesso e 

a oportunidade de 

uma interação social. 

Fortalecimento de vínculo 

comunitário, Socialização, 

melhorar do bem estar e 

autoestima. 

75% dos idosos 

participaram da 

atividade. 

A falta de 

interesse de 

alguns idosos 

em participar 

da atividade 

Promoveu o 

fortalecimento de 

vínculo com a 

comunidade, a 

socialização, 

descontração, 

valorização e 

melhora de 

autoestima. 
. 

Não houve. Mudar a forma da 

abordagem no 

momento de 

chamar para a 

atividade, utilizar 

mais da 

psicologia. 
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17 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. 

Desfile Miss 
Bellas e Mister 

Bellos 

Promover a 

convivência mista 

entre os idosos de 

diversos graus de 

dependência e a 

oportunidade de uma 

interação social. 

Socialização, superação das 

dificuldades, melhorar do bem 

estar e autoestima. 

85% dos idosos 

participaram da 

atividade. 

A falta de 

interesse de 

alguns idosos 

em participar 

da atividade e 

o horário da 

atividade. 

Promoveu o 

fortalecimento de 

vínculo com a 

comunidade, a 

socialização, 

descontração, 

valorização e 

melhora de 

autoestima. 
 

Não houve.  

 

Tentar fazer as 

atividades no 

período da tarde, 

pois os idosos 

dormem cedo. 

18 Incentivar o 

desenvolvimento 

do protagonismo e 

de capacidades 

para a realização 

de atividades da 

vida diária; 

promover a 

convivência mista 

entre os residentes 

de diversos graus 

de dependência 

Dia da Beleza com 

Stilos Art 
Melhorar a 
autoestima, 
promover 

socialização. 

Socialização, recordações, 

melhora do bem estar e 

autoestima. 

Todos puderam 

participar, e se 

sentiram 

valorizados. 

Não houve Promoveu o 

fortalecimento de 

vínculo com a 

comunidade, a 

socialização, 

descontração, 

valorização e 

melhora de 

autoestima. 

Não houve. Não há. 

19 Incentivar o 

desenvolvimento 

do protagonismo e 

de capacidades 

para a realização 

de atividades da 

vida diária; 

promover a 

convivência mista 

entre os residentes 

de diversos graus 

de dependência 

Ação de Natal da 

Suzano papel e 

celulose  

Melhorar a 
autoestima, 
promover 

socialização,  

Fortalecimento de vínculo 

com a comunidade, 

socialização, melhora do bem 

estar e autoestima. 

 

Todos os 

idosos 

participaram da 

atividade. 

Não houve. Promoveu o 

fortalecimento de 

vínculo com a 

comunidade, a 

socialização, 

descontração, 

valorização, 

melhora de 

autoestima e das 

habilidades 

funcionais. 

Não houve. Não há. 
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20 Incentivar o 

desenvolvimento 

do protagonismo e 

de capacidades 

para a realização 

de atividades da 

vida diária, acesso 

à renda. 

Almoço de 

Confraternização 

na Padaria  

Promover a 

convivência mista 

entre os idosos de 

diversos graus de 

dependência e 

acesso ao lazer e a 

oportunidade de 

uma interação 

social. 

Fortalecimento de vínculo 

com a comunidade, 

socialização, superação de 

dificuldades, melhora do bem 

estar e autoestima e melhora 

na qualidade de vida. 

 

75% dos 
idosos 

participaram.. 

A falta de 

interesse de 

alguns idosos. 

O fortalecimento de 

vínculos afetivos e 

sociais dos idosos 

com a comunidade, 

valorização pessoal, 

descontração, 

melhora da 

autoestima e 

qualidade de vida 

Não houve. Não há. 

21 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. 

Passeio e lanche 

da tarde no 

McDonald´s 

Promover 

interação/inclusão 

social, resgatar 

lembranças, 

estimular a 

autoestima e 

autonomia. 

 

Interação social, resgate de 

lembranças, melhora da 

autoestima, autonomia e 

independência. 

75% dos 
idosos 

participaram 
da atividade. 

25% dos idosos 

não 

participaram 

por falta de 

interesse em 

sair da 

Instituição. 

Porém, foi 

oferecido o 

lanche também 

aos idosos que 

ficaram. 

Socialização e 

fortalecimento de 

vínculos entre os 

idosos e a 

sociedade, resgate 

de lembranças e 

incentivo à 

autonomia. 

Não houve. Não há. 

22 Incentivar o 

desenvolvimento 

do protagonismo e 

de capacidades 

para a realização 

de atividades da 

vida diária; 

desenvolver 

condições para 

independência e o 

autocuidado. 

Passeio e compras 

no supermercado 
Promover 

interação/inclusão 

social, resgatar 

lembranças, 

estimular a 

autoestima e 

autonomia. 

 

Interação social, resgate de 

lembranças, manter 

preferências pessoais, melhora 

da autoestima, autonomia e 

independência. 

20% dos 
idosos 

participam da 
atividade. 

80% dos idosos 

não apresentam 

interesse em 

participar. 

Resgatar 

lembranças, 

proporcionar 

autoestima e 

autonomia. 

Não houve. Não há 
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* Elencar todos os Objetivos Específicos da Oferta Socioassistencial de acordo com as normativas vigentes e, para as OSCs com cofinanciamento, de acordo com o Edital de Chamamento 
Público. 
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3.4. ANÁLISE DAS SEGURANÇAS SOCIOASSISTENCIAIS  

Nº SEGURANÇAS ANÁLISE 

1 SEGURANÇAS DE ACOLHIDA 

A Entidade dispõe de infraestrutura física adequada e 

equipe com capacidade técnica para a recepção e escuta 

profissional qualificada, orientada pela ética e sigilo e pela 

postura de respeito à dignidade, diversidade e não 

discriminação. Acolhe os idosos com dignidade e 

condições adequada para a sua manutenção de vida diária. 

2 
SEGURANÇAS DE CONVÍVIO OU VIVÊNCIA 

FAMILIAR, COMUNITÁRIO E SOCIAL 

É mantido pela Entidade um cronograma de atividades, 

que contém nele, passeios externos para fortalecer o 

vínculo do idoso com a comunidade. 

O fato da entidade não ter um horário fixo de visita, 

facilita o trabalho de fortalecimento de vinculo com a 

família, assim, é assegurada o convívio familiar, 

comunitário e social. 

Os idosos acolhidos tem acesso a benefícios, programas, 

outros serviços socioassistenciais e demais serviços 

públicos. 

3 

SEGURANÇAS DE DESENVOLVIMENTO DE 
AUTONOMIA INDIVIDUAL, FAMILIAR E 

SOCIAL 

Com as oficinas terapêuticas, os idosos demonstram um 

ganho significativo na autonomia; o vinculo familiar é 

trabalhado constantemente entre as partes, fazendo com  

que essa família seja presente na vida desse idoso, através 

de atividades voltada à família, tais como baile, festas 

comemorativas, festas de aniversário etc.  O horário de 

visita, não tem restrição e ajuda muito nesse processo de 

fortalecimento. 

A Entidade recebe muitas visitas de voluntários, e o maior 

objetivo com isso é a socialização dos idosos com a 

comunidade local.   
* Analisar de que forma a execução da Oferta Socioassistencial está contribuindo para o alcance das Seguranças 

afiançadas, assim como as dificuldades encontradas para sua concretização . 

 
3.5. ANÁLISE DOS IMPACTOS SOCIAIS ESPERADOS  

Nº IMPACTO SOCIAL ESPERADO* ANÁLISE 

1 
Redução das violações dos direitos 

socioassistenciais, seus agravamentos ou 

reincidências. 

As atividades e o atendimento ao idoso, 

respeita a heterogeneidade, potencialidade, valores, 

crenças, reconhecendo o seu potencial, envolvendo-o no 

processo de inclusão social e qualidade de vida. 

Os idosos têm acesso a benefícios, programas, atividades, 

culturais e sociais,  superando as violações de direitos que 

antes fragilizava a sua autonomia. 

2 Construção da autonomia   

Os idosos que participam das oficinas terapêuticas 
elaboradas para melhorar a independência como os 

exercícios em grupo e individual, dinâmicas, passeios 
externos demonstram um ganho significativo na 

autonomia e como consequência podemos observar 
uma melhora na qualidade de vida. 
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* Elencar todos os Impactos Sociais Esperados conforme as normativas vigentes e analisar de que forma a execução 

da Oferta Socioassistencial está contribuindo para seu alcance, assim como as dificuldades encontradas para sua 

concretização . 

 
 

4. GESTÃO DE TRABALHO 

 
4.1. RECURSOS HUMANOS – FUNCIONÁRIOS(AS) 

GESTÃO DE PESSOAS 

A. Descrição do Trimestre: 

Critérios e Métodos de 
Seleção:  

O recrutamento é feito através de anúncios e currículos entregues na Instituição. A 

Seleção é feita através de entrevista com a coordenadora e presidente e o método 

utilizado é Seleção por Competências.  

Para a contratação são solicitados os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de 

endereço, carteira de trabalho e foto e exame admissional. 

Capacitação: 
Em processo de planejamento. 

 

Avaliação de 
Desempenho: 

Aplicado um questionário de satisfação e desempenho entre setores e também entre 

colegas do mesmo setor, com propósito de melhorias e motivação. 

 

Ações de Valorização: 
Grupos terapêuticos com as funcionárias de todos os setores. 

 

Reuniões Periódicas de 
Equipe (estudo, 
discussão, reavaliação e 
fechamento de casos; 
revisão e melhoria na 
metodologia de trabalho): 

São realizadas reuniões de equipe semanalmente. 

 

Avaliação, Orientação e 
Apoio Periódicos pela 
Equipe Técnica: 

Aplicado um questionário de satisfação e desempenho entre setores e também entre 

colegas do mesmo setor, com propósito de melhorias e motivação. 

Encontros Diários entre 
os Profissionais dos 
Diferentes Turnos para 
Troca de Informações 
(Proteção Social 
Especial): 

A troca de informações entre os profissionais é feita através da troca de plantão e do livro 

de registro de ocorrências. 

B. Avanços 

 

C. Dificuldades 

Não há. 

D. Proposta de Superação das Dificuldades 
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Não há. 

QUADRO DE PESSOAL 

Nome DN CPF RG 
Órgão 

emissor/ 
UF 

Escolaridade Formação Função 
Tipo de 
Vínculo 

Carga 
Horária 
Mensal 

Salário 
Mensal 
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Nome DN CPF RG 

Órgão 
emiss

or 
UF 

Escolaridade Formação Função 
Tipo de 
Vínculo 

Carga 
Horária 
Mensal 

Salário 
Mensal 

Juliana P. de Curtis 17/03/1985 228229518-88 41025396-0 SSP Nível superior Fisioterapia Coordenadora CLT 40hs 4.800,00 

Marcela Cristina Barberá 02/02/1990 329699468-22 46224258-4 SSP Nível superior Psicologia Psicóloga CLT 30hs 3.300,00 

Mariana S. Henriques 02/09/1990   SSP Nível Superior Enfermeira Enfermeira CLT 30hs 3.300,00 

Rosana de C. Valoto 25/07/1977 281938638-52 28265047-7 SSP Nível superior Serviço Social Assistente Social CLT 25hs 2.750,00 

Viviane Lembo 15/11/1977 055626198-49 24419804-4 SSP Nível superior Serviço Social Assistente Social CLT 25hs 2.750,00 

Tamires Cândido 15/11/1987 35172334807 29362805-1 SSP Nível superior Nutrição Nutricionista CLT 20hs 2.200,00 

Vanilde M.O. Camargo 05/06/1942 055626198-49 4.754.939 SSP Nível superior Biblioteconomia Aux. de Escritório CLT 20hs 1.160,00 

Caroline M. B. Pieri 02/04/1993 417217538-42 48844367-7 SSP Nível superior Biomedicina Cuidadora CLT 12x36 1.900,00 

Daiany R. Thomazini 24/02/1987 346403938-22 40854063-1 SSP Nível Médio  Cuidadora CLT 12x36 1.900,00 

Daniely C. Nunes 08/03/1993 414902118-02 48791107-6 SSP Nível Médio Téc. de Enfermagem Cuidadora CLT 12x36 1.900,00 

Deborah de Assis Silva 05/03/1987 373333258-06 40047486 SSP Nível Médio Aux. de Enfermagem Aux. de Enfermagem CLT 12x36 1.900,00 

Fernanda de O. Vieira 10/10/1970 119216658-23 21869971 SSP Nível Médio  Aux. Administrativo CLT 44hs 1.900,00 

Juliana M. S. Domingues 21/05/1989 360382798-81 46797908-X SSP Nível Médio Téc. de Enfermagem Cuidadora CLT 12x36 1.900,00 

Luciana Apª Nogueira 12/02/1979 217958648-50 27607392-7 SSP Nível Médio  Cuidadora CLT 12x36 1.900,00 

Marileide Leandra Curvo 13/11/1971 594619421-68 39139253-0 SSP Nível Médio Aux. de Enfermagem Aux. de Enfermagem CLT 12x36 1.900,00 
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Marina Pereira da Silva 29/07/1992 104049806-00 17240279 SSP Nível Superior Enfermagem Cuidadora CLT 12x36 1.900,00 

Mayara Ribeiro 02/11/1992 413027448-10 48395844-X SSP Ensino Médio  Cuidadora CLT 12X36 1.900,00 

Mirelle Samira Vaz 01/08/1990 409769648-30 47130319 SSP Nível Médio Téc. de Enfermagem Cuidadora CLT 12x36 1.900,00 

Odete M. de Souza 26/02/1959 045777578-50 
21.292.825-

27 
SSP Nível Médio Téc. de Enfermagem Aux. de Enfermagem CLT 12x36 1.900,00 

Aldenira Pereira Moraes 05/02/1969 134686648-18 54977760-X SSP 
Nível 

fundamental 
 Cozinheira CLT 12x36 1.550,00 

Ana Lucia F. dos Santos 11/01/1978 272692678-98 53312574-1 SSP 
Nível 

fundamental 
 Cozinheira CLT 12x36 1.550,00 

Beatriz A. dos Santos 22/06/1995 432860338-80 
46.072.433-

2 
SSP 

Nível 
fundamental 

 Cozinheira CLT 12x36 1.550,00 

Ivete Ferreira dos Santos 26/04/1956 168823648-18 25976815-7 SSP 
Nível 

fundamental 
 Serviço Geral CLT 12x36 1.550,00 

Francisca M. de J. Santos 28/06/1967 194736948-22 54711121-6 SSP 
Nível 

Fundamental 
 Serviço Geral CLT 12x36 1.550,00 

Maria Gorete de Bessa 02/09/1960 040556958-02 14.287.166 SSP 
Nível 

fundamental 
 Serviço Geral CLT 12x36 1.550,00 

Maria Ozeni F. Leite 26/09/1982 334240708-58 2416373 SSP 
Nível 

fundamental 
 Serviço Geral CLT 12x36 1.550,00 

Marta Grigolete Correa 02/01/1961 249635438-00 21578823-0 SSP 
Nível 

fundamental 
 Serviço Geral CLT 12x36 1.550,00 

Ronilda C. T.de Araujo 27/11/1977 028761854-40 2033359 SSP 
Nível 

fundamental 
 Serviço Geral CLT 12x36 1.550,00 

Tania Aparecida Lucio 09/10/1975 341735008-58 33839579-9 SSP 
Nível 

fundamental 
 Serviço Geral CLT 12x36 1.550,00 

Valeria Cristina Aguiar 11/07/1976 329318968-92 35291459-2 SSP 
Nível 

fundamental 
 Cozinheira CLT 12x36 1.550,00 

Vanusa M. Silva Santos 21/02/1980 299482718-23 36742663-8 SSP 
Nível 

fundamental 
 Serviço Geral CLT 12x36 1.550,00 
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4.2. RECURSOS HUMANOS – VOLUNTÁRIOS(AS) 

GESTÃO DE PESSOAS 

A. Descrição do Trimestre: 

Critérios e Métodos de 
Seleção: 

O Benaiah não estabelece critérios de seleção para trabalhos voluntários por 
entender que esse trabalho deve ser de acordo com o desejo e disponibilidade 
da pessoa que quer ser voluntária.  

A pessoa que deseja realizar esse trabalho é convidada pela equipe técnica para 
uma reunião, onde são expostas informações sobre o Benaiah, sobre nossos 
idosos e discutido a atividade a ser realizada pelo voluntário. O Benaiah 
mantem as portas abertas para quem quiser colaborar. 

Capacitação: Não há 

Avaliação de 
Desempenho: 

Não há 

Ações de Valorização: Não há 

B. Avanços 

Voluntários comprometidos com o trabalho proposto. 

C. Dificuldades 

O comprometimento dos novos voluntários em dar continuidade aos trabalhos propostos. 

D. Proposta de Superação das Dificuldades 

Equipe técnica investigar os motivos do abandono do trabalho que o voluntário havia proposto. 

QUADRO DE PESSOAL 

Nome DN CPF RG 

Órgão 
emissor

/ 
UF 

Escolaridad
e 

Formaçã
o 

Atividade 
desenvolvid

a 

Tipo 
de 

Víncul
o 

Carga 
Horária 
Mensal 

Salári
o 

Mensa
l 

Maria 
Aparecida 
Ferreira 
da Silva 

16/05/195
6 

06762453821 
19443068
6 

SSP Fundam.  
Lavanderi
a 

 
8 
h/sem  

Jose 
Edson 
Siqueira 
de 
Oliveira 

09/05/195
8 

80506631834 
87101786
2 

SSP Superior Admin. Música  
2h/mê
s  

Elisabete 
Ap. 
Moreira 
de 
Almeida 

18/12/196
4 

06805514843 
16544438
1 

SSP Superior 
Ed. 
Física 

Contação 
de 
histórias 

 
2h/mê
s 

 

Rosa 
Maria 
Flores 

30/05/195
9 

01740763807 11971070 SSP Médio  Cozinha  
8 
h/sem  
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Scaramar
al 

Luiz 
Antonio 
Bazanella 

 
328.488.9787
2 

4.457.934
2 

SSP   
Jardinage
m 

 
8 
h/sem  

 
5. INFRAESTRUTURA 

5.1. ANÁLISE DO ESPAÇO FÍSICO 

Avanços: 

O espaço físico oferecido para moradia dos idosos é suficiente e adequado para as necessidades diárias. 

Dificuldades: 

Não há dificuldades. 

Proposta de Superação das Dificuldades: 

Não há. 

5.2. ANÁLISE DOS RECURSOS MATERIAIS 

Avanços: 

Os materiais que a Instituição possui são adequados e suficientes para atender os idosos residentes. 

Dificuldades: 

Não há. 

Proposta de Superação das Dificuldades: 

Não há. 

5.3. ANÁLISE DA ACESSIBILIDADE 

Avanços: 

Acessibilidade adequada de acordo com o perfil de acolhimento dos idosos. 

Dificuldades: 
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Não há. 

Proposta de Superação das Dificuldades: 

Não há. 

 

6. OBSERVAÇÕES GERAIS 
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7. ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS PELO RELATÓRIO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO DA 
OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

ASSINATURAS DOS(AS) RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO RELATÓRIO 

NOME ASSINATURA 

Marcela Barberá  

Mariana Siniciato Henriques  

Rosana Valoto  

Tamires Cândido  

Viviane Lembo  

ASSINATURA DA COORDENAÇÃO DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

NOME ASSINATURA 

Juliana Pinarelli de Curtis  

ASSINATURA DA PRESIDÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

NOME ASSINATURA 

 
Helio de Oliveira Camargo 
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RELATÓRIO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 
REDE PRIVADA – 2017 

 

TRIMESTRE 4º MESES DE REFERÊNCIA Outubro, Novembro e Dezembro 

 

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) 

Associação Beneficente Residencial Evangélico Benaiah 

 
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

DATA NOME ASSINATURA 
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