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RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

REDE PRIVADA  

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO ANO: 2019 

 

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Associação Beneficente Residencial Evangélico Benaiah 

 

NOME DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

Serviço/Programa: Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de Abrigo 
Institucional para Pessoas Idosas. 

 

TIPO DE OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

Atendimento x 

Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos   

 

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* 

Total do Público 
Prioritário 
Atendido/a 

Total de 
Usuários/as que 
Acessaram no 

mês de referência 

Total de 
Usuários/as que 
Desligaram no 

mês de referência 

35 33 33 1 1 

* Considerar também o Público Prioritário. 
 

DIAS E HORÁRIOS DE 
FUNCIONAMENTO 

ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA 

EQUIPAMENTO DE 
REFERÊNCIA 

Todos os dias 24h Municipal CREAS 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

DATA NOME ASSINATURA 
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DADOS DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

 
 

1. NOME DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

Serviço/Programa: Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de Abrigo 
Institucional para Pessoas Idosas. 

 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
CNPJ: 43.266.758/0001-89 

Endereço da Sede: Rua: Benaiah, 290 

CEP: 13.468-824 

Telefones: (19)34618472 

E-mail: contato@benaiah.org.br 

Site: www.benaiah.org.br 
OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 
Endereço da Oferta: Rua: Benaiah, 290 

CEP: 13.468-824 

Telefones: (19)34618472 

E-mail: contato@benaiah.org.br 

Site: www.benaiah.org.br 
 
 

3. OBJETIVO GERAL 

Acolher e garantir proteção integral; Contribuir para a prevenção do agravamento de situações 
de negligência, violência e ruptura de vínculos; 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. 

 
 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

mailto:contato@benaiah.org.br
mailto:contato@benaiah.org.br
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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. 
 

 
 

4. RECURSOS HUMANOS 

4.1. QUADRO DE PESSOAL 

4.1.1. FUNCIONÁRIOS(AS) 

Nome DN CPF RG 
Órgão 
emisso

r/ 
UF 

Escolaridade Formação 
Carga 

Horária 
Mensal 

Cargo 

Juliana P. 
de Curtis 

17/03/198
5 

228229518-
88 

41025396-
0 SSP Nível 

superior Fisioterapia 160hs Coordenador
a 

Marcela 
Cristina 
Barberá 

02/02/199
0 

329699468-
22 

46224258-
4 SSP Nível 

superior Psicologia 120hs Psicóloga 

Mariana 
S. 
Henriques 

02/09/199
0 

390.839.528
-35 

46.647.37
0 SSP Nível 

Superior Enfermeira 120hs Enfermeira 

Rosana de 
C. Valoto 

25/07/197
7 

281938638-
52 

28265047-
7 SSP Nível 

superior Serviço Social 100hs Assistente 
Social 

Viviane 
Lembo 

15/11/197
7 

055626198-
49 

24419804-
4 SSP Nível 

superior Serviço Social 100hs Assistente 
Social 

Tamires 
Cândido 

15/11/198
7 

3517233480
7 

29362805-
1 SSP Nível 

superior Nutrição 80hs Nutricionista 

Vanilde 
M.O. 
Camargo 

05/06/194
2 

055626198-
49 4.754.939 SSP Nível 

superior 
Biblioteconom

ia 80hs Aux. de 
Escritório 

Daiany R. 
Thomazin
i 

24/02/198
7 

346403938-
22 

40854063-
1 SSP Nível 

Médio 
Téc. de 

Enfermagem 180hs Cuidadora 

Daniely 
C. Nunes 

08/03/199
3 

414902118-
02 

48791107-
6 SSP Nível 

Médio 
Téc. de 

Enfermagem 180hs Cuidadora 

Deborah 
de Assis 
Silva 

05/03/198
7 

373333258-
06 40047486 SSP Nível 

Médio 
Aux. de 

Enfermagem 180hs Aux. de 
Enfermagem 

Fernanda 
de O. 
Vieira 

10/10/197
0 

119216658-
23 21869971 SSP Nível 

Médio 
Cursando 

Contabilidade 220hs 
Aux. 

Administrativ
o 

Juliana M. 
S. 
Domingue
s 

21/05/198
9 

360382798-
81 

46797908-
X SSP Nível 

Médio 
Téc. de 

Enfermagem 180hs Cuidadora 

Luciana 
Apª 
Nogueira 

12/02/197
9 

217958648-
50 

27607392-
7 SSP Nível 

Médio 
Aux. de 

Enfermagem 180hs Cuidadora 

Marileide 
Leandra 
Curvo 

13/11/197
1 

594619421-
68 

39139253-
0 SSP Nível 

Superior 
Téc. de 

Enfermagem 180hs Aux. de 
Enfermagem 

Marina 
Pereira da 

24/07/199
2 

104049806-
00 17240279 SSP Nível 

Superior 
Téc. de 

Enfermagem 180hs Cuidadora 
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Silva 

Mayara 
Ribeiro 

01/11/199
2 

413027448-
10 

48395844-
X SSP Ensino 

Médio 
Téc. de 

Enfermagem 180hs Cuidadora 

Mirelle 
Samira 
Vaz 

01/08/199
0 

409769648-
30 47130319 SSP Nível 

Médio 
Téc. de 

Enfermagem 180hs Cuidadora 

Paulo H. 
de O. 
Brito 

12/08/199
6 

453185218-
43 

43155117
0 SSP Nível 

Médio 
Téc. de 

Enfermagem 

180hs 
Cuidador 

Junio de 
Sousa 
Carvalho 

27/05/199
1 

0573574782
7 

18133823
3 SSP Nível 

Médio 
Téc. de 

Enfermagem 

180hs 
Cuidador 

Odete M. 
de Souza 

26/02/195
9 

045777578-
50 

21.292.82
5-27 SSP Nível 

Médio 
Téc. de 

Enfermagem 
180hs Aux. de 

Enfermagem 
Aldenira 
Pereira 
Moraes 

05/02/196
9 

134686648-
18 

54977760-
X SSP 

Nível 
fundament

al 
 

180hs 
Cozinheira 

Ana Lucia 
F. dos 
Santos 

11/01/197
8 

272692678-
98 

53312574-
1 SSP 

Nível 
fundament

al 
 

180hs 
Cozinheira 

Beatriz A. 
dos 
Santos 

22/06/199
5 

432860338-
80 

46.072.43
3-2 SSP 

Nível 
fundament

al 
 

180hs 
Cozinheira 

Maria 
Gorete de 
Bessa 

02/09/196
0 

040556958-
02 

14.287.16
6 SSP 

Nível 
fundament

al 
 

180hs 
Serviço Geral 

Maria 
Ozeni F. 
Leite 

26/09/198
2 

334240708-
58 2416373 SSP 

Nível 
fundament

al 
 

180hs 
Serviço Geral 

Marta 
Grigolete 
Correa 

02/01/196
1 

249635438-
00 

21578823-
0 SSP 

Nível 
fundament

al 
 

180hs 
Serviço Geral 

Ronilda 
C. T.de 
Araujo 

27/11/197
7 

028761854-
40 2033359 SSP 

Nível 
fundament

al 
 

180hs 
Serviço Geral 

Renata 
Kelly da 
Silva 
Domingue
s 

01/11/198
5 

366991228-
27 

35920733
9 SSP Nível 

Médio  

180hs 

Serviço Geral 

Elenice 
Therezinh
a Ferreira 
Gazziero 

11/06/196
3 

057357478-
27 

18133823
3 SSP 

Nível 
fundament

al 
 

180hs 
Serviço Geral 

Tania 
Aparecida 
Lucio 

09/10/197
5 

341735008-
58 

33839579-
9 SSP 

Nível 
fundament

al 
 

180hs 
Serviço Geral 

Valeria 
Cristina 
Aguiar 

11/07/197
6 

329318968-
92 

35291459-
2 SSP 

Nível 
fundament

al 
 

180hs 
Cozinheira 

4.1.2. VOLUNTÁRIOS(AS) 

Nome DN CPF RG 
Órgão 
emisso

r/ 
UF 

Escolaridade Formação 
Carga 

Horária 
Mensal 

Atividades 
Desenvolvidas 
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Maria 
Aparecida 
Ferreira da 
Silva 

16/05/1956 067624538-
21 19443068-6 SSP Fundam. - 8hs/sem Lavanderia 

Rosa Maria 
Flores 
Scaramal 

30/05/1959 017407638-
07 11971070 SSP Médio - 8hs/se

m Cozinha 

Rubens 
Miguel 
 

26/10/1955 
868348948-
53 
 

10454971 
 

SSP 
 Médio - 

2hs/mê
s 
 

Música 

Maria de 
Lourdes  

Silva 
31/07/1957 166.725.694-

72 
52.627.200-

4 SSP Médio - 6h/sem Cozinha 

Hemerson 
Lacerda 
Gomes 

07/05/1981 289.839.328-
21 

32.339.681-
1 SSP Médio - 8hs/mês Corte de cabelos 
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5. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 
 

5.1. PÚBLICO ALVO 

5.1.1. PRINCÍPIOS ÉTICOS 

Foram realizadas reuniões semanais com a equipe técnica/multidisciplinar, discutidos assuntos tais como, necessidades de consultas médicas para os residentes, comportamentos de idosos, 
necessidades pessoais de idosos, necessidade de presença de famílias. Discussão das oficinas da semana subsequente com os objetivos e estratégias para realização e avaliação da semana que 
passou em relação as atividades. 

5.1.2. SEGURANÇAS SOCIOASSISTENCIAIS 

SEGURANÇAS DE ACOLHIDA: A Entidade dispôs 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. Acolheu uma idosa referenciada do CREAS 
com dignidade e condições adequada para a sua manutenção de vida diária. 
SEGURANÇAS DE CONVÍVIO OU VIVÊNCIA FAMILIAR, COMUNITÁRIO E SOCIAL: foi mantido um cronograma de atividades, que contém nele, 
passeios externos para fortalecer os vínculos sociais. O fato de a entidade não ter um horário fixo de visita, facilitou o trabalho de fortalecimento de vínculo com 
a família, assim, é assegurada o convívio familiar, comunitário e social. Os idosos acolhidos tiveram acesso a benefícios, programas, outros serviços 
socioassistenciais e demais serviços públicos. 
SEGURANÇA DE SOBREVIVÊNCIA A RISCOS CIRCUNSTANCIAIS: Foram encaminhados idosos para o setor de saúde quando houve necessidade.  
5.1.3. PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO ALVO 

A participação do público alvo aconteceu a partir da escuta e observação da Equipe Técnica, no qual foi avaliado a participação dos idosos, interação, 
comentários e os resultados obtidos nas atividades, para elaboração das atividades futuras.  
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5.2. METODOLOGIA DE TRABALHO 

 
 

5.2.1. PROCEDIMENTOS ESTRATÉGICOS, TÁTICOS E OPERACIONAIS DO TRABALHO 

Procedimento estratégico:  
- Garantiu a manutenção da qualidade do atendimento, missão, metas e valores da Instituição através do cumprimento de suas responsabilidades. 
- Houve também a captação e manutenção de parcerias, arrecadação de verbas, doações. 
 
Tático:  
- Foram realizadas reuniões semanais, às terças-feiras, com a Equipe Técnica para discussão de casos e necessidades dos idosos., direcionamento para solução das 
necessidades tais como, consultas médicas, acompanhamentos de comportamentos, necessidades sociais e necessidades da Entidade. Monitoramento da aplicação 
do cronograma e avaliação das atividades executadas. 
- Elaborados os relatórios, anual (2018) e mensal, juntamente com a Equipe Técnica. 
 
 
Operacional:  
- As profissionais da Equipe Técnica deram continuidade a construção do PIA e relatórios do plano de ação a partir das atividades individuais e em grupo 
elaboradas dentro de suas capacidades. O cronograma de atividades é compartilhado com todas os funcionários e no site da instituição para conhecimento e 
participação de todos. 
- Os cuidadores prestaram seus serviços através de supervisão e orientação da equipe Técnica. 
- Houve trabalho em rede com o CREAS para acolhimento de 1(uma) idosa e discussão de casos de mais 3(três) idosos que foram referenciados, 
acompanhamentos de idosos em consultas/exames médicos na rede pública e privada. 
 

5.2.2. CRONOGRAMA DO PROCESSO DE TRABALHO 

Nº 
PLANEJAMENTO EXECUÇÃO 

ATIVIDADES PLANEJADAS* 
A ATIVIDADE FOI 

EXECUTADA? 
(Sim ou Não) 

OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA 

1 Oficinas Sim Não ocorreram em todas as semanas, pois haviam funcionários responsáveis pelas atividades em 
férias e voluntários que colaboram com as atividades também estavam de férias. 
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2 Baile Sim  

3 Passeios externos Sim  

4 Fortalecimento de vínculos familiares Sim  

5 Contação de histórias Não A voluntária responsável pela atividade mensal desmarcou a atividade com os idosos. 

6 Musicoterapia Sim  

7 Festa dos aniversariantes do mês Sim  

8 Elaboração e execução de PIA Sim  

* Informar apenas as atividades planejadas no Plano de Trabalho para a execução no mês de referência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
 

 
 

9 

5.2.3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ESTRATÉGICAS DESENVOLVIDAS 

5.2.3.1. ATIVIDIDADES INDIVIDUAIS (PÚBLICO ALVO E FAMÍLIA) 

Nº ATIVIDADE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PÚBLICO ALVO  
CICLO VITAL MATERIAIS PROFISSIONAIS 

RESPONSÁVEIS 
PERIODICIDADE 
DA EXECUÇÃO 

1 Atendimento de 
Enfermagem 

A equipe de enfermagem realiza diariamente as rotinas de forma 
individualizada como: 

- Banho de Aspersão com auxílio ou supervisionado; 
-Troca de cama e arrumação do leito;  

-Administração de medicação via oral; 
Administração de medicamentos via ocular; 

- Relatório de enfermagem no livro de registros; 
-Troca de Fraldas; 

-Auxílio na alimentação; 
-Corte de Unhas; 

-Monitorização de Pressão Arterial  
 

(Todos os idosos 
recebem 
medicação) 
Dependentes:06 
Semi 
Dependentes:10  

 

- EPIs 
-Fraldas 
-Lenço 

Umedecido 
-Pomada de 

Assadura 
Esfigmanomêtro 
- Estetoscópio 
-Oxímetro de 

Pulso 
-Cortadores de 

Unha  
-Medicamentos 

 

Equipe de 
Enfermagem  Diariamente  

2 
Atendimento de 
Enfermagem: 
Reposições de 

Materiais 

Foi realizado semanalmente a reposição de materiais de higiene pessoal, 
Fraldas e lenço umedecido Todos os idosos 

-Sabonete 
-Shampoo 

-Bucha de banho 
- Aparelho de 

Barbear 
-Fraldas 
-Lenço 

Umedecido 
 

Equipe de 
Enfermagem  Semanalmente  

3 
Atendimento de 
Enfermagem: 

Curativos  

Os curativos foram realizados de acordo com a necessidade de cada idoso, 
devido a rompimento de pele e quedas. 

 

Realizado o 
curativo em 08 

idosos de acordo 
com avaliação da 

Enfermeira. 
 

 
 

-Soro 
Fisiológico;  

-Gaze; 
-Atadura; 

-Micropore; 
-Esparadrapo; 

-Dersani; 
-Luva de 

Procedimento; 
-Pomadas 

Equipe de 
Enfermagem  Diariamente  
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4 
Atendimento de 
Enfermagem: 
Cuidados com 

Diabéticos 

Foi realizado a aferição de glicemia capilar, administração de insulina via 
subcutânea e medicamentos. 

São 08 idosos que 
fazem o controle 

da glicemia; 
03 fazem 

tratamento com 
insulinoterapia. 

-Medicamentos 
- Insulina 

-Agulha de 
insulina 
-Lanceta 

- Algodão 
-Álcool 70% 
-Aparelho de 

glicemia 
-Fita de glicemia 

 

Equipe de 
Enfermagem Diariamente 

5 
Atendimento de 
Enfermagem: 

Consulta Médica  
As consultas médicas foram realizadas de acordo com a necessidade. 

14 idosos foram 
em consulta 

2 fizeram exame 
de rotina   

Veículo para 
transporte Enfermeira  Sempre que 

necessário 

6 Atendimento 
Nutricional 

Foi realizado a avaliação nutricional dos idosos individualmente, para 
determinar a classificação nutricional e posterior conduta da dieta e 

orientação nutricional 
Todos os idosos 

Balança, fita 
métrica e 

adipômetro 
Nutricionista Trimestral 

7 Escuta qualificada 
Foram realizadas conversas individuais com os idosos, para que através da 
mesma, se identifique as necessidades pessoais, desejos e ideias para a 
realização de futuras atividades internas ou externas.  

Todos os idosos 
Papel, caneta e 
prontuário de 
atendimento. 

Assistente social Semanal 

8 
Atendimento das 

necessidades 
particulares 

Acompanhamento de idosos ao supermercado, compras pessoais e passeio 
de interesse do idoso. 

Idosos que 
mostraram 
interesse 

Veículo para o 
transporte. Assistente social Esporadicamente 

9 Fortalecimento de 
Vínculos familiares 

Realizada escuta qualificada de um idoso e após efetuado um convite para 
a família comparecer na Instituição para conversar com a equipe, foram 

dadas orientações para a família sobre os comportamentos do idoso. 
1 idoso 

Papel, caneta, 
prontuário e 
materiais para 
cada necessidade. 

Psicóloga Diariamente. 

5.2.3.2. ATIVIDIDADES EM GRUPO 

Nº ATIVIDADE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PÚBLICO ALVO  
CICLO VITAL MATERIAIS PROFISSIONAIS 

RESPONSÁVEIS 
PERIODICIDADE 
DA EXECUÇÃO 

1 
Fortalecimento de 

vínculo social: 
Apresentação do 

Grupo “JOCUM” 

Jovens missionários que durante as férias realizam visitas às entidades 
vieram até a Instituição e fizeram uma apresentação teatral, cantaram e 

interagiram com os idosos. A atividade foi acompanhada pela psicóloga e 
coordenadora. 

Todos os idosos Cadeiras Coordenadora e 
Psicóloga 14/01 
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2 Fortalecimento de 
vínculos familiares 

Foi oferecido à todas as famílias dos idosos um churrasco de 
confraternização e para animar a festa, pudemos contar com uma dupla 
sertaneja. Os idosos foram organizados de forma que sentassem junto com 
suas famílias e próximo de seus amigos da Instituição. Houve o 
comparecimento de muitos familiares, porém alguns não puderam estar 
presentes. Houve casos também que o idoso não quis chamar ninguém da 
família sendo assim respeitado seu direito. 

Todos os idosos, 
funcionários e 

familiares 

Carnes, bebidas, 
sobremesa, 

mesas, cadeiras, 
flores 

Equipe 
Multidisciplinar 25/01 

3 Festa dos 
Aniversariantes 

A comemoração aconteceu no horário do café da tarde, idosos e 
funcionários aniversariantes do mês foram homenageados com um bolo 

doado pela Sra. Isabel e um bolo salgado feito pelas funcionárias do 
administrativo que, disponibilizou de seu tempo para fazer o bolo salgado 

para a festa. A equipe organizou o refeitório com bexigas. 

Todos os idosos e 
funcionários 

Bexigas, 
refrigerante, bolo 

salgado e bolo 
doce (doação) 

Equipe 
Multidisciplinar 

30/01 
(Mensal) 

4 Baile 
O baile aconteceu após o horário do lanche da tarde dos idosos, o cantor 

voluntário trouxe seus equipamentos e seguiu com o baile, os funcionários 
ajudaram na animação da festa chamando os idosos para dançar e fazendo 

as duplas. A Assistente social acompanhou a atividade. 

Todos os idosos 
Caixa de som, 

cadeiras, 
microfone. 

Assistente Social 27/01 
 

5 Oficina: aulas 
lúdicas 

Com o auxílio da Assistente Social, a Voluntária Sheila, ministrou aula 
para os idosos, leu um texto, com assuntos que os próprios idosos 

escolheram em atividades anteriores, e realizou perguntas relacionadas ao 
texto lido.  

Idosos que 
apresentaram 

interesse 
Papel, caneta, 

borracha e livros Assistente social  Semanal 

6 
Oficina: Reflexões 
sobre o “Ano que 

passou” 

Os idosos foram convidados a participar de atividade para expressão de 
sentimentos relacionados ao ano que se passou (2018). Alguns tiveram 

dificuldades de expressar no papel, a equipe envolvida foi orientando, uns 
escreveram outros desenharam. 

Todos os idosos. Papel, lápis de 
cor e giz de cera. Psicóloga 23/01 

7 Musicoterapia 
A Voluntária Mariana, através da música realizou atividades com os 

idosos, utilizando de bambolês, cordas e bolas, onde foram estimulados a 
cognição, a memória e coordenação. Atividade acompanhada pela 

assistente social 
Todos os idosos 

Rádio, cordas, 
bolas e bambolês 

(materiais 
fornecidos pela 

voluntária) 

Assistente Social 26/01 
(mensal) 

8 Passeio externo: 
Supermercado 

Os idosos foram ao supermercado para passear, comprar suas 
necessidades particulares, reviver situações do passado e manter 

vínculo social.                                                . 

Idosos que 
demonstraram 

interesse. 
Transporte, 

dinheiro  
Equipe 

Mutidisciplinar 10/01 

9 Oficina: Roda de 
conversa 

Foi observada a necessidade de intervenção e realizada uma roda de 
conversa com os idosos para entender melhor os gostos e costumes 
culinários, e orientar a equipe de cozinha sobre as maneiras de agradá-los 
melhor de uma forma coletiva. 

Todos os idosos Relatórios e 
prontuários Nutricionista 03/01 
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5.3. GESTÃO DO TRABALHO 

A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Na confraternização das famílias dos idosos, os funcionários puderam trazer suas famílias para unir-se a todos. 
B. Avanços: Primeiro ano que os funcionários podem trazer a família na confraternização. 
C. Dificuldades: Para os funcionários participar da festa precisamos de voluntários para ajudar durante o evento. 
D. Proposta de Superação das Dificuldades: Convidar grupos de voluntários para auxiliar na festa. 

 
 

5.4. INFRAESTRUTURA 

A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Foi realizado serviço de jardinagem na área interna e externa da Instituição. 
B. Avanços:  
C. Dificuldades: Parceiros para trabalho voluntário. 
D. Proposta de Superação das Dificuldades: Utilizar redes sociais para divulgar as necessidades. 

 
 

5.5. GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Elaboração das prestações de contas Estadual e Municipal, planilhas para ambas prestações e justificativas para 
cada despesa utilizada na prestação de contas 
B. Avanços: Construção de uma planilha para ambas prestações para fácil entendimento de quem possa interessar 
C. Dificuldades: Atraso no pagamento das parcelas, Parcela da Municipal foi creditada final do mês e a Estadual não foi creditada, assim gerando 
dificuldades para fazer a prestação. 
D. Proposta de Superação das Dificuldades: Pagamos as contas com o dinheiro da instituição e elaboramos esta planilha que acompanha a prestação possa 
entender as despesas pagas pela a instituição e despesas pagas com o envio do credito do Termo de Colaboração. 
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6. QUADRO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 
 

6.1. PÚBLICO ALVO  

 
 

6.1.1. MONITORAMENTO 

PLANEJAMENTO* EXECUÇÃO 

Nº OBJETIVO 
ESTRATÉGICO META INDICADOR DE 

DESEMPENHO 
ATIVIDADE /  
INICIATIVA 

FONTE DE 
VERIFICAÇÃO 

PERÍODO 
/ PRAZO APURAÇÃO DOS INDICADORES E METAS** PROPOSTA DE SUPERAÇÃO 

DAS DIFICULDADES 

8 

Promover 
acesso à 
renda; 

desenvolver 
condições 

para a 
independência 

e o 
autocuidado 

Possibilitar 
que os 

idosos da 
Instituição 

tenham 
acesso a 
renda; 

Manter/ 
Promover a 
identidade 
pessoal, as 

habilidades e 
culturas 

individuais e 
em grupo e 

proporcionar  
qualidade de 

vida. 

Idosos 
satisfeitos em 

suas 
necessidades e 

interesses. 

Passeio 
externo: 

Supermerca
do 

Através da 
Escuta 

qualificada 
foi observado 
o desejo dos 
idosos pelo 

passeio. 

A cada 
atividad

e 

Durante a atividade eles encontraram amigos, 
fizeram compras, desenvolveram a autonomia e 

conversaram com as pessoas da comunidade. 

Não houveram dificuldades. 
Os idosos que participaram 

da atividade são todos 
aqueles que demonstraram 

interesse. 
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* Conforme previsto no Plano de Trabalho para o mês de referência ** Informar como ocorreu a apuração dos indicadores e metas estabelecidas para o 
mês de referência, se houve ou não o seu alcance e justificar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.2. AVALIAÇÃO 

PLANEJAMENTO* EXECUÇÃO 

Nº OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

RESULTADO  
ESPERADO 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

ATIVIDADE /  
INICIATIVA 

FONTE DE 
VERIFICAÇÃO 

PERÍODO 
/ PRAZO APURAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS** PROPOSTA DE SUPERAÇÃO 

DAS DIFICULDADES 

1 

Promover 
acesso à 
renda; 
Desenvolver 
condições 
para a 
independência 
e o 
autocuidado 

Atender as 
necessidades 
do idoso, e 

gerar 
satisfação a 

ele em poder 
contar com as 
pessoas que o 

rodeiam. 

Idosos 
satisfeitos em 

suas 
necessidades e 

interesses. 

Passeio 
externo: 

Supermerca
do 

Escuta e 
observação 

A cada 
atividade 

A atividade proporcionou a autonomia, 
fortalecimento de vinculo social, acesso a atividade 

de interesse, autoestima e qualidade de vida 
Não houve dificuldades. 

2         

3         

4         

5         
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* Conforme previsto no Plano de Trabalho para o mês de referência ** Informar como ocorreu a apuração dos indicadores e resultados estabelecidos para 
o mês de referência, se houve ou não o seu alcance e justificar. 

 

6.2. METODOLOGIA DE TRABALHO – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ESTRATÉGICAS 

 
 

6.2.1. MONITORAMENTO 

ATIVIDADES INDIVIDUAIS 

PLANEJAMENTO* EXECUÇÃO 

Nº OBJETIVO 
ESTRATÉGICO META INDICADOR DE 

DESEMPENHO 
ATIVIDADE /  
INICIATIVA 

FONTE DE 
VERIFICAÇÃO 

PERÍODO 
/ PRAZO APURAÇÃO DOS INDICADORES E METAS** PROPOSTA DE SUPERAÇÃO 

DAS DIFICULDADES 

1 

Incentivar o 
desenvolvimento do 
protagonismo e de 
capacidades para a 
realização de 
atividades da vida 
diária (AVDs); 
Desenvolver 
condições para a 
independência e o 
autocuidado. 

Promover um 
envelhecimento 
saudável para 

todos os idosos. 

Progressão ou 
diminuição dos 

cuidados 

Atendimento de 
Enfermagem 

Através da 
avaliação de 
demanda do 
relatório de 
enfermagem 

Diário 
Durante a supervisão e o auxílio nas AVDs, os idosos 

receberam as estimulações, sentindo-se seguros para as 
realizações das mesmas. 

Continuar nas estimulações nas 
AVDs 

2 

Incentivar o 
desenvolvimento do 
protagonismo e de 
capacidades para a 

realização de 
atividades da vida 

diária (AVDs); 
Desenvolver 

condições para a 
independência e o 

autocuidado. 

Manter a estrutura 
organizacional  

Progressão ou 
diminuição dos 

cuidados 

Atendimento de 
Enfermagem: 
Reposições de 

Materiais 

Através de 
avaliação de 
demanda do 
relatório de 
enfermagem 

Semanal  Foi observado a necessidade de reposição dos materiais 
e boas práticas de armazenamento. 

Pedir doações antecipadas dos 
materiais a serem utilizados. 
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3 

Incentivar o 
desenvolvimento do 
protagonismo e de 
capacidades para a 

realização de 
atividades da vida 

diária (AVDs); 
Desenvolver 

condições para a 
independência e o 

autocuidado. 

Promover um 
envelhecimento 
saudável para 

todos os idosos. 

Progressão ou 
diminuição dos 

cuidados 

Atendimento de 
Enfermagem: 

      Curativos 

Através de 
avaliação de 
demanda do 
relatório de 

enfermagem e 
ocorrências 

Diário   Durante o curativo, foi observado a evolução da 
cicatrização e a diminuição da extensão da ferida. Não houve dificuldades.  

4 

Incentivar o 
desenvolvimento do 
protagonismo e de 
capacidades para a 

realização de 
atividades da vida 

diária (AVDs); 
Desenvolver 

condições para a 
independência e o 

autocuidado. 

Promover um 
envelhecimento 
saudável para 

todos os idosos. 

Progressão ou 
diminuição dos 

cuidados 

Atendimento de 
Enfermagem: 
Cuidados com   

Diabéticos 

Através de 
avaliação de 
demanda do 
relatório de 
enfermagem 

Diário  Foi observado os cuidados de enfermagem na 
administração da insulina e a monitorização da mesma. Não houve dificuldades 

5 

Incentivar o 
desenvolvimento do 
protagonismo e de 
capacidades para a 

realização de 
atividades da vida 

diária (AVDs); 
Desenvolver 

condições para a 
independência e o 

autocuidado. 

Promover um 
envelhecimento 
saudável para 

todos os idosos. 

Progressão ou 
diminuição dos 

cuidados 

Atendimento de 
Enfermagem: 

Consulta Médica 

Através de 
avaliação de 
demanda do 
relatório de 
enfermagem 

Diário 

Visto a necessidade das consultas médicas, foram 
acompanhados os idosos e observado a satisfação dos 

mesmos em terem as suas necessidades atendidas e suas 
afecções remediadas. 

Não houve dificuldades. 

6 
Desenvolver 

condições para a 
independência e o 

autocuidado. 

Promover 
qualidade 
nutricional 

Progressão ou 
diminuição da 

qualidade 
nutricional dos 

idosos. 

Atendimento 
Nutricional 

Através de 
avaliação de 
demanda do 
relatório da 

nutrição 

Trimestral 

Foi avaliado a variação de peso dos idosos no último 
trimestre e efetuada orientação individualizada, bem 

como para a equipe da cozinha. 
Não foi efetuado acompanhamento dos idosos acamados 

até o momento. 

Incluir na avaliação nutricional 
os idosos acamados, fazendo a 
estimativa de peso pela fórmula 

de Chumlea 1985. 

7 
Incentivar o 

desenvolvimento do 
protagonismo e de 

Garantir o 
atendimento das 

demandas 

Diminuição da 
ansiedade da 

idosa 

Escuta 
qualificada 

Escuta e 
observação Diária 

Durante a conversa com o irmão via vídeo, a idosa 
expressou o sentimento de saudades, porém demonstrou 
satisfação em poder conversar com o mesmo. 

Não houve dificuldades. 
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capacidades para a 
realização de 

atividades da vida 
diária (AVDs); 
Desenvolver 

condições para a 
independência e o 

autocuidado. 

biopsicossociais de 
todos os idosos. 

 

8 
Desenvolver 

condições para a 
independência e o 

autocuidado. 

Que todos os 
idosos tenham suas 

necessidades 
atendidas. 

Satisfação da 
idosa ao ter seu 
pedido atendido 

Atendimento das 
necessidades 

particulares de 
cada idoso. 

Escuta e 
observação Mensal 

Foi observado sentimentos de satisfação e independência 
por parte da idosa no momento em que a cabelereira 

cortava o cabelo da mesma, pois durante anos ela 
sempre foi cortar o cabelo com a mesma profissional. 

Não houve dificuldades 

9 

Incentivar o 
desenvolvimento do 
protagonismo e de 
capacidades para a 

realização de 
atividades da vida 

diária (AVDs); 
Desenvolver 

condições para a 
independência e o 

autocuidado. 

Garantir o 
atendimento das 

demandas 
biopsicossociais de 

todos os idosos. 

Vínculos 
familiares 

preservados e 
necessidades 
individuais 
atendidas. 

Fortalecimento 
Vínculos 

familiares 

Observação da 
necessidade, 

relato dos idoso e 
familiares, leitura 

do caderno de 
visitas. 

Diário 

Observação de necessidade durante a escuta qualificada 
e intervenções psicossocial para preservar suas 

necessidades e vínculos, o idoso pôde expor suas 
necessidades para a família que compareceu à visita 

conforme combinado. 

Não houve dificuldades. 

ATIVIDADES EM GRUPO 

PLANEJAMENTO* EXECUÇÃO 

Nº OBJETIVO 
ESTRATÉGICO META INDICADOR DE 

DESEMPENHO 
ATIVIDADE /  
INICIATIVA 

FONTE DE 
VERIFICAÇÃO 

PERÍODO 
/ PRAZO APURAÇÃO DOS INDICADORES E METAS** PROPOSTA DE SUPERAÇÃO 

DAS DIFICULDADES 

1 

Incentivar o 
desenvolvimento do 
protagonismo e de 
capacidades para a 

realização de 
atividades da vida 

diária (AVDs); 
desenvolver 

condições para a 
independência e o 

autocuidado. 
 

Promover o 
fortalecimento de 

vínculo social. 

.Participação dos 
idosos na 
atividade. 

Fortalecimento 
de vínculo social: 
Apresentação do 

Grupo 
“JOCUM” 

Incentivar a 
participação da 
sociedade. 

A cada 
atividade 

Durante a apresentação, os idosos se divertiram bastante, 
mostraram entusiasmo com os malabares, se 

emocionaram com os jovens que saem de diversas partes 
do Brasil para evangelizar, conversaram muito e 

transmitiram carinho aos moradores 

Não houve dificuldades. 
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2 

Incentivar o 
desenvolvimento do 
protagonismo e de 
capacidades para a 

realização de 
atividades da vida 

diária (AVDs); 
desenvolver 

condições para a 
independência e o 

autocuidado. 

Garantir o 
atendimento das 

demandas 
biopsicossociais de 

todos os idosos. 
Melhorar o 

convívio familiar. 

A participação das 
famílias 

convidadas para a 
atividade 
planejada. 

Fortalecimento 
de vínculos 

familiar 

Lista de presença 
na entrada da 

festa de 
confraternização 

A cada 
atividade. 

Os idosos sentiram-se felizes e confiante em terem seus 
familiares presente, eles os apresentaram aos seus 
amigos e funcionários e sentiram-se motivados a 

participar da festa. Já os idosos que não tiveram suas 
famílias presentes, mostraram uma maior resistência em 

participar da festa. 

Manter conduta de incentivar e 
cobrar a presença dos 

familiares. 

3 

Promover a 
convivência mista 
entre os residentes 

de diversos graus de 
dependência. 

Incentivar que as 
atividades sejam 

realizadas por 
todos os graus de 

dependência; 
colaborar uma 

melhor vivência 

O número de 
participantes na 

atividade 
desenvolvida. 

Festa dos 
aniversariantes 

Observação e 
escuta dos 
usuários. 

Mensal 
Os aniversariantes sentiram-se valorizados com festinha 

do aniversário, gerando melhor convívio entre eles e 
diminuindo a ansiedade. 

Manter conduta de incentivar e 
mostrar aos familiares a 

importância da sua presença. 

4 

Promover a 
convivência mista 
entre os residentes 

de diversos graus de 
dependência. 

 

Promover 
socialização, 
superação de 
dificuldades, 

melhora do bem-
estar e autoestima 

promover 
condições para que 
todos os graus de 

dependência 
possam participar 

das atividades 
proporcionadas 

 

O número de 
participantes e   
interagindo na 

atividade proposta 

Fortalecimento 
de Vinculo social: 

Baile 

Escuta e 
observação dos 

usuários. 

A cada 
atividade. 

Durante a atividade, os idosos demostraram alegria e 
satisfação em ouvir as músicas cantadas pelo voluntário, 

relembram momentos da vida e trocam experiências 
entre eles. Alguns despertam o interesse em dançar 

outros preferem apenas observar. 

Não houve dificuldades. Os 
idosos que não participaram foi 

por respeito a religião. 

5 

Promover a 
convivência mista 
entre os residentes 

de diversos graus de 
dependência.. 

 

Promover 
socialização, 
superação de 
dificuldades, 

melhora do bem-
estar e autoestima 

O número de 
participantes na 

atividade 
desenvolvida. 

Oficina: Aulas 
Lúdicas 

Escuta e 
observação dos 

usuários. 
A cada 

atividade. 

Durante as aulas lúdicas os idosos se mostraram atentos 
ao texto que a voluntária estava lendo, após a leitura 
fizeram questionamentos e comentários. 

 

Não houve dificuldades. 

6 
Incentivar o 

desenvolvimento do 
protagonismo e de 

Manter/ Promover 
a identidade 
pessoal, as 

O número de 
participantes na 

atividade 

Oficina: 
Reflexões sobre o 
ano que passou. 

Observação e 
escuta dos 
usuários. 

A cada 
atividade. 

Os idosos puderam refletir sobre o ano e expressar os 
mais diferentes sentimentos sobre o mesmo. Os 

desenhos foram expostos na festa de confraternização 

Entender e propor intervenção 
nos casos onde o resultado dos 
sentimentos não foi positivo. 
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capacidades para a 
realização de 

atividades da vida 
diária (AVDs); 
Desenvolver 

condições para a 
independência e o 

autocuidado. 
 

habilidades e 
culturas 

individuais e em 
grupo e 

proporcionar  
qualidade de vida 

de 100% dos 
moradores. 

Adquirir/ adaptar 
as AVDs dentro do 

contexto vivido. 
Estimulação 

cognitiva e das 
habilidades/ 
capacidades 

funcionais de 
100% dos 
moradores. 

desenvolvida. das famílias, para que assim elas possam ter 
conhecimento dos sentimentos dos idosos, representados 
em desenho e pequenos relatos escritos e contribuir de 

forma positiva para o ano que se inicia.  
 

7 

Promover a 
convivência mista 
entre os residentes 

de diversos graus de 
dependência.. 

 

Promover 
socialização, 
superação de 
dificuldades, 

melhora do bem-
estar e autoestima 

promover 
condições para que 
todos os graus de 

dependência 
possam participar 

das atividades 
proporcionadas 

 

O número de 
participantes na 

atividade 
desenvolvida. 

Musicoterapia 
Escuta e 

observação dos 
usuários 

A cada 
atividade. 

Durante a atividade os idosos demostraram satisfação 
em realizar as brincadeiras, cantando e relembrando 

músicas e fatos de suas vidas, eles fizeram brincadeiras 
entre eles, contaram e relembraram fatos de suas vidas. 

Não houve dificuldades com os 
idosos que demonstraram 

interesse na atividade. 

9 
Desenvolver 

condições para a 
independência e o 

autocuidado. 

Melhorar a 
qualidade dos 

serviços prestados 
pela cozinha. 

Diminuição das 
queixas 

relacionadas a 
alimentação 

Oficina: Roda de 
Conversa 

Escuta e 
observação dos 

usuários 
A cada 

atividade. 
Durante a conversa os idosos relataram as queixas sobre 

a alimentação e puderam fazer solicitações de suas 
vontades. 

Educação permanente sobre a 
alimentação saudável. 

* Conforme previsto no Plano de Trabalho para o mês de referência ** Informar como ocorreu a apuração dos indicadores e metas estabelecidas para o 
mês de referência, se houve ou não o seu alcance e justificar. 
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6.2.2. AVALIAÇÃO  

ATIVIDADES INDIVIDUAIS 

PLANEJAMENTO* EXECUÇÃO 

Nº OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

RESULTADO  
ESPERADO 

INDICADOR 
DE 

RESULTADO 
ATIVIDADE /  
INICIATIVA 

FONTE DE 
VERIFICAÇ

ÃO 
PERÍODO / 

PRAZO APURAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS** PROPOSTA DE SUPERAÇÃO 
DAS DIFICULDADES 

1 

Incentivar o 
desenvolvimento 
do protagonismo 
e de capacidades 
para a realização 
de atividades da 

vida diária 
(AVDs); 

desenvolver 
condições para a 
independência e 
o autocuidado 

 Garantir 
assistência 

qualificada e 
humanizada 

Através da 
supervisão e 

coordenação da 
diminuição dos 

cuidados 

Atendimento de 
Enfermagem 

Através de 
avaliação de 
demanda do 
relatório de 
enfermagem 

Diário  
Devido ao envelhecimento e as patologias de base 

encontradas no idosos dependente e semi-dependente o 
desempenho de evolução fica prejudicado e /ou nulo. 

Continuar nas estimulações 
nas AVDs 

2 

Incentivar o 
desenvolvimento 
do protagonismo 
e de capacidades 
para a realização 
de atividades da 

vida diária 
(AVDs); 

desenvolver 
condições para a 
independência e 
o autocuidado 

Manter estrutura 
organizacional  

Não faltar os 
matérias da 

rotina 

Atendimento de 
Enfermagem:  
Reposições de 

Materiais 

Através de 
avaliação de 
demanda do 
relatório de 
enfermagem 

Semanal Planejamento e controle do estoque de materiais de 
higiene e insumos. Não houve dificuldades. 

3 

Incentivar o 
desenvolvimento 
do protagonismo 
e de capacidades 
para a realização 
de atividades da 

vida diária 
(AVDs); 

Evolução do 
curativo 

Cicatrização da 
ferida  

Atendimento de 
Enfermagem: 

Curativos 

Através de 
avaliação de 
demanda do 
relatório de 
enfermagem 

Diário Avaliou-se a eficácia e o método utilizado no curativo 
após a cicatrização dos ferimentos. Não houve dificuldades. 
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Desenvolver 
condições para a 
independência e 
o autocuidado 

4 

Incentivar o 
desenvolvimento 
do protagonismo 
e de capacidades 
para a realização 
de atividades da 

vida diária 
(AVDs); 

Desenvolver 
condições para a 
independência e 
o autocuidado 

Proporcionar 
melhoria e 

qualidade no 
aumento da 

expectativa de 
uma  vida 
saudável, 

elaborando 
cuidados com 

idosos 
portadores de 

diabetes 

Através das  
intervenções de 

enfermagem, 
espera-se que a 
idoso mantenha 
o aumento da 

disposição para 
o autocuidado 

Atendimento de 
Enfermagem: 
Cuidados com 

Diabéticos 

Através de 
avaliação de 
demanda do 
relatório de 
enfermagem 

Diário  Constatou-se a estabilidade na glicemia capilar dos 
idosos com a patologia.  Não houve dificuldades.  

5 

Incentivar o 
desenvolvimento 
do protagonismo 
e de capacidades 
para a realização 
de atividades da 

vida diária 
(AVDs); 

Desenvolver 
condições para a 
independência e 
o autocuidado 

Garantir 
promoção e 
prevenção à 

saúde ao idoso 
 

Diminuição do 
índice de 

mortalidade e 
ter um 

envelhecimento 
saudável 

Atendimento de 
Enfermagem: 

Consulta 
Médica 

Através de 
avaliação de 
demanda do 
relatório de 
enfermagem 

Anual/Seme
stral 

Os idosos que precisaram da intervenção, sentem-se 
seguros em saber que a equipe os acompanha sempre que 

necessário 
Prevenção das complicações das necessidades. 

A falta de profissionais da 
rede de saúde. 

6 
Desenvolver 

condições para a 
independência e 
o autocuidado. 

A garantia da 
qualidade 
nutricional 

Idosos com 
índice 

nutricional 
adequado para 

idade. 

Atendimento 
Nutricional 

Através de 
avaliação de 
demanda do 
relatório da 

nutrição 

Trimestral Observou-se que a maioria dos idosos apresentaram 
diminuição do peso, o que era planejado anteriormente. 

Incluir na avaliação 
nutricional os idosos 
acamados, fazendo a 

estimativa de peso pela 
fórmula de Chumlea 1985 

7 

Incentivar o 
desenvolvimento 
do protagonismo 
e de capacidades 
para a realização 
de atividades da 

vida diária 
(AVDs); 

Atender as 
necessidades 
individuais de 

cada idoso 

Idosa satisfeita Escuta 
Qualificada 

Escuta e 
observação 

A cada 
atividade 

A idosa referida, demostrou sentimentos de saudades e 
alegria em poder rever irmão através da conversa via 
vídeo, diminuindo a ansiedade que estava sentindo. 

Não houve dificuldades. 
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desenvolver 
condições para a 
independência e 
o autocuidado 

8 

Incentivar o 
desenvolvimento 
do protagonismo 
e de capacidades 
para a realização 
de atividades da 

vida diária 
(AVDs); 

desenvolver 
condições para a 
independência e 
o autocuidado 

Atender as 
necessidades 
individuais de 

cada idoso 

Idosa satisfeita e 
realizada 

Atendimento 
das necessidades 
particulares dos 

idosos 

Escuta e 
observação 

A cada 
Atividade 

Idosa satisfeita em voltar cortar o cabelo em sua 
cabeleireira, lembranças do seu convívio social antes de 

ser acolhida. 
Não houve dificuldades 

9 

Incentivar o 
desenvolvimento 
do protagonismo 
e de capacidades 
para a realização 
de atividades da 

vida diária 
(AVDs); 

desenvolver 
condições para a 
independência e 
o autocuidado. 

Garantir o 
atendimento das 

demandas 
biopsicossociais 

de todos os 
idosos. 

Vínculos 
familiares 

preservados e 
necessidades 
individuais 
atendidas. 

Fortalecimento 
de vínculos 
familiares 

Escuta e 
observação 

dos 
usuários. 

A cada 
atividade 

Com base em informações dos relatos e observação, as 
necessidades individuais foram atendidas.  

O idoso ficou aliviado em rever a família e falar das suas 
necessidades. A visita gerou uma melhora da ansiedade 

no convívio coletivo do idoso na Instituição. 

O fortalecimento de vínculos 
familiares de alguns idosos 
nem sempre são alcançados 

por falta de presença de 
familiares ou o idoso não 
desejar essa aproximação. 

ATIVIDADES EM GRUPO 

PLANEJAMENTO* EXECUÇÃO 

Nº OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

RESULTADO  
ESPERADO 

INDICADOR 
DE 

RESULTADO 
ATIVIDADE /  
INICIATIVA 

FONTE DE 
VERIFICAÇ

ÃO 
PERÍODO / 

PRAZO APURAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS** PROPOSTA DE SUPERAÇÃO 
DAS DIFICULDADES 

1 

Incentivar o 
desenvolvimento 
do protagonismo 
e de capacidades 
para a realização 
de atividades da 

vida diária 

Promover o 
fortalecimento 

de vínculo 
social, diminuir 
o tempo ocioso 
dos idosos com 
atividades de 

Houve 100% da 
participação dos 

idosos na 
atividade. 

Fortalecimento 
de vínculo 

social: 
Apresentação do 

Grupo 
“JOCUM” 

Escuta e 
observação 
dos 
usuários. 

A cada 
atividade. 

Foram resgatados lembranças e sentimentos 
durante as músicas, segundo relatos dos idosos. Não houve dificuldades. 
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(AVDs); 
Desenvolver 

condições para a 
independência e 
o autocuidado. 

 

interesse. 

2 

Incentivar o 
desenvolvimento 
do protagonismo 
e de capacidades 
para a realização 
de atividades da 

vida diária 
(AVDs); 

Desenvolver 
condições para a 
independência e 
o autocuidado. 

Reestabelecer 
os vínculos 
familiares e 

entre os 
próprios 

moradores.. 

80% das 
famílias 

convidades 
participaram da 

atividade 
planejada. 

Fortalecimento 
de vínculos 
familiares. 

A listagem 
de presença 

A cada 
atividade. 

Os idosos que tiveram familiares e amigos presentes 
prestigiaram a festa com maior alegria e satisfação, já os 

moradores que não tiveram a família presente 
demonstraram tristeza durante a atividade. 

Manter conduta de incentivar 
e mostrar a importância da 
presença dos familiares no 
convívio com os mesmos. 

3 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus 
de dependência. 

Fortalecimento 
de Vínculos 

sociais 

Houve 100% de 
participação na 

atividade. 

Festa dos 
aniversariantes 

Verificar 
todos os 

aniversarian
tes do mês, 
avisá-los da 

festa e 
convidar os 
familiares 

dos 
aniversarian

tes para 
participar. 

Mensal 
A atividade proporcionou envolvimento e interação dos 
idosos, comemoração e festividade, melhor autoestima e 

qualidade de vida  
Não houve dificuldades. 

4 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus 
de dependência 

Reestabelecer 
os vínculos 

sociais entre os 
próprios 

moradores e 
participantes 
voluntários. 

Houve a 
participação de 
90% dos idosos 

Fortalecimento 
de Vinculo 

Social: Baile 

Escuta e 
observação 
dos usuários 

A cada 
atividade 

O baile proporcionou para os idosos muita alegria, 
animação e interação entre os mesmos dançando e 

cantando as músicas, tornando a tarde mais agradável. 

Convidar todos os idosos para 
participar do baile, porém 
respeitando o interesse e 
religião de cada idoso. 

5 
Incentivar o 

desenvolvimento 
do protagonismo 
e de capacidades 

Resgatar 
aprendizados e 
lembranças dos 

idosos 

Houve a 
participação de 
50% dos idosos 

Oficina: Aulas 
Lúdicas 

Escuta e 
observação 
dos usuários 

A cada 
Atividade 

A atividade resgatou aprendizados e lembranças que 
estavam adormecidos na memória. 

Realizar atividades com ideias 
e assuntos sugeridos pelos 
próprios idosos 
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para a realização 
de atividades da 

vida diária 
(AVDs). 

6 

Incentivar o 
desenvolvimento 
do protagonismo 
e de capacidades 
para a realização 
de atividades da 

vida diária 
(AVDs); 

Desenvolver 
condições para a 
independência e 
o autocuidado. 

 

Explorar os 
sentimentos dos 

idosos em 
relação ao 

acolhimento. 

O planejamento 
atingiu os 
resultados. 

Oficina: 
Reflexões sobre 

o ano que 
passou. 

Observação 
e escuta dos 

usuários. 

A cada 
atividade. 

Houve bastante dificuldade dos idosos se expressarem, 
alguns demonstraram de forma falada, outros são mais 

introvertidos, porém, todos entregaram alguma expressão 
no papel. 

Entender e propor intervenção nos casos onde o 
resultado dos sentimentos não foi positivo. 

Procurar ser mais explicativa 
a atividade e de fácil 
entendimento para os idosos 
sem perder o objetivo. 

7 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus 
de dependência 

Reestabelecer 
os vínculos 

sociais 

Houve a 
participação de 
80% dos idosos. 

Musicoterapia 
Escuta e 

observação 
dos usuários 

A cada 
atividade. 

A atividade proporcionou momentos de interação e 
alegria entre idosos, melhorando o convívio entre os 

moradores. 

Convidar todos os idosos para 
participar, porém respeitando 

o interesse de cada idoso 

9 

Desenvolver 
condições para a 
independência e 
o autocuidado. 

Promover uma 
melhora 

constante dos 
serviços 

prestados pela 
cozinha 

Progressão ou 
diminuição das 

eventuais 
queixas 

Oficina: Roda 
de Conversa 

Através da 
avaliação da 

demanda 

A cada 
atividade 

O feedback foi importante, pois houve um 
contentamento geral em relação a alimentação. 

A equipe da cozinha foi 
orientada referente as 

insatisfações. 

* Conforme previsto no Plano de Trabalho para o mês de referência ** Informar como ocorreu a apuração dos indicadores e resultados estabelecidos 
para o mês de referência, se houve ou não o seu alcance e justificar. 

 
 
 

7. RELAÇÃO DO PÚBLICO ALVO ATENDIDO 

Nº NOME DATA DE 
NASCIMENTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDADE NIS ENDEREÇO DATA DA 

ENTRADA 
FORMA DE 

ACESSO 
DATA DO 

DESLIGAMENTO 
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1 ADOLFO PRADO 18/10/1941 6.951.951-1 117.176.028-05 Rua: Benaiah, 290 29/08/2012 busca 
espontânea  

2 ALZIRA CIA 20/04/1932 28.861.643-1 107.478.893-30 Rua: Benaiah, 290 19/04/2013 busca 
espontânea  

3 ANGELINA SPADARI 18/05/1922 15.150.258-4 115.366.013-94 Rua: Benaiah, 290 28/07/2015 busca 
espontânea  

4 ANOR PETINARI 14/09/1934 8.580.081-8 117.011.574-16 
Rua: Benaiah, 290 

23/06/2015 busca 
espontânea  

5 ANTONIO CARLOS COLUSSI 10/05/1947 4.496.122- 111.286.619-71 
Rua: Benaiah, 290 

25/09/2013 busca 
espontânea  

6 APARECIDA NOGUEIRA RODRIGUES 
MENEZES 02/10/1946 9.052.630- 116.902.992-79 

Rua: Benaiah, 290 
04/06/2013 busca 

espontânea  

7 ARMANDO VENANCIO 20/03/1948 11.607.956-3 108.010.611-45 
Rua: Benaiah, 290 

29/07/2013 busca 
espontânea  

8 CATHARINA CARLOS DA SILVA 30/04/1930 14.846.046- 104.200.721-68 
Rua: Benaiah, 290 

17/06/2013 busca 
espontânea  

9 CHRISTINA GIMENEZ DOMINGUES 
SUSSI 03/07/1936 7.746.801-1 103.917.909-91 

Rua: Benaiah, 290 
02/05/2016 CREAS  

10 ELISABETH RODRIGUES U. ROCHA 
CAMARGO 09/11/1952 11.665.822 104.210.079-98 

Rua: Benaiah, 290 
22/11/2017 CREAS  

11 FRANCISCO EVARISTO DO CARMO 24/05/1932 8.615.480-1 103.882.831-70 
Rua: Benaiah, 290 

28/09/2015 busca 
espontânea  

12 GERALDO SUSSI 16/10/1942 12.796.464-2 109.359.186-44 
Rua: Benaiah, 290 

02/05/2016 CREAS  

13 IDALINA REAMI 09/01/1937 21.822.848-X 117.052.528-71 
Rua: Benaiah, 290 

06/05/2015 busca 
espontânea  

14 IDIMEA GOMES ANDRADE 17/12/1939 17.249.570-2   
Rua: Benaiah, 290 

27/09/2016 CREAS  

15 IGNEZ BUENO DAS NEVES  25/01/1928 13.862.366-1 115.565.525-93 
Rua: Benaiah, 290 

02/05/2016 CREAS  

16 JOSE RAIMUNDO PEREIRA 15/07/1942 1.565.397- 107.566.522-75 
Rua: Benaiah, 290 

17/12/2009 CAN  
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17 JOSE VIVEIROS 21/09/1946 3.779.590-9 123.586.515-26 
Rua: Benaiah, 290 

02/07/2004 busca 
espontânea  

18 MANOEL LUIZ DE ARAUJO 09/01/1935 6.790.814-7 103.859.685-63       
Rua: Benaiah, 290 

01/03/2016 busca 
espontânea  

19 MARGARIDA BUENO BRAGAGNOLI 21/04/1924 28.552.075-1 115.142.005-67 
Rua: Benaiah, 290 

25/06/2010 busca 
espontânea  

20 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 02/08/1930 39.139.504-X 167.787.608-19 
Rua: Benaiah, 290 

19/08/1985 busca 
espontânea  

21 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 
CONCEIÇÃO 30/09/1942 16.714.744-4 121.459.739-33 

Rua: Benaiah, 290 
19/09/2017 CREAS  

22 MARIA CECILIA DANTE 13/12/1948 9.570.288- 106.532.821-1 
Rua: Benaiah, 290 

27/07/2015 CREAS  

23 MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA 04/02/1940 16.329.767-8 125.420.020-39 
Rua: Benaiah, 290 

30/05/2016 CREAS  

24 MARIA PEREIRA DA SILVA 28/01/1933 62.630.994-3 267.654.475-88 
Rua: Benaiah, 290 

18/10/2016 CREAS  

25 MARINETE DE OLIVEIRA SILVA 24/03/1929 4.105.659-0   
Rua: Benaiah, 290 

12/11/2013 busca 
espontânea  

26 MARLENE DEDINI 28/02/1942 13.857.467-4 104.364.926-41 
Rua: Benaiah, 290 

12/11/1991 busca 
espontânea  

27 NEUZA DIAS CARDOSO 23/10/1929 9.685.359-1 204.461.802-40 
Rua: Benaiah, 290 

22/04/2014 busca 
espontânea  

28 OLGA ZANINI 20/04/1936 06.426.127-X 
  
103.864.573-25 
 

Rua: Benaiah, 290 
15/08/2017 CREAS  

29 ORACILDA MONGE DE SOUZA 24/10/1939 9.702.023- 120.720.806-16 
Rua: Benaiah, 290 

16/12/1996 busca 
espontânea 26/01/2019 

30 ORESTES CLARO MACHADO 20/04/1928 16.968.780-6 104.142.812-81 
Rua: Benaiah, 290 

24/10/2011 busca 
espontânea  

31 SANTA SCARPARO 
26/02/1947 

6.398.624-3 
107.736.674-55 

Rua: Benaiah, 290 
07/05/2018 

CREAS  

32 JOSÉ MARCILIANO FILHO 23/05/1935 6.457.364-3 104.300.712/02 
Rua: Benaiah, 290 

08/10/2018 CREAS  
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33 LOIDE DE CASTRO PEIXOTO 26/02/1946 22.829.885-4  
Rua: Benaiah, 290 

23/01/2019 CREAS  
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8. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO* DO CUMPRIMENTO DA 
OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

ANEXO 1: Fortalecimento de vínculo social: apresentação do grupo JOCUM 

ANEXO 2: Fortalecimento de vínculos familiares: festa de confraternização 

ANEXO 3: Festa dos aniversariantes 

ANEXO 4: Fortalecimento de vínculo social: Baile 

ANEXO 5: Oficina: Aulas lúdicas 
* Documentos de Comprovação: listas de presença, fotos, vídeos, pesquisa de satisfação, dentre outros. 
Informar apenas o Nome do Anexo e expor o conteúdo anexado ao Relatório. 

 
 

9. OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

 
 

10. DADOS DA COORDENAÇÃO  

Nome Juliana Pinarelli de Curtis 

Data de Nascimento 17/03/1985 CPF 228.229.518-88 

RG 41.025.396-0 Órgão 
emissor/UF SSP 

Endereço Rua Jamil Calil, 443 apto 12 Americana SP 

E-mail coordenacao@benaiah.org.br Telefones (19) 982064438 

Escolaridade Ensino Superior Profissão Fisioterapeuta 

 
 
 
 
 
 
 

11. ASSINATURAS DOS(AS) RESPONSÁVEIS PELO PLANO DE TRABALHO 

ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

Nome Assinatura 

Mariana Siniciato Henriques  
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Marcela Barberá Cayres  

Rosana Valoto  

Tamires Cândido  

Fernanda de Oliveira Vieira  

ASSINATURA DO(A) COORDENADOR(A) 

Nome Assinatura 

Juliana Pinarelli de Curtis  

ASSINATURA DO(A) PRESIDENTE(A) DA ORGANIZAÇÃO 

Nome Assinatura 

Helio de Oliveira Camargo  

 
 


