RELATÓRIO TRIMESTRAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA
EXECUÇÃO DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL
REDE PRIVADA
MESES DE
REFERÊNCIA:

Abril, Maio e Junho

ANO:

2019

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
Associação Beneficente Residencial Evangélico Benaiah

NOME DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL
Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de Abrigo
Institucional para Pessoas Idosas.

Serviço/Programa:

TIPO DE OFERTA SOCIOASSISTENCIAL
x

Atendimento
Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos

NÍVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL
Proteção Social Básica
Média Complexidade
Alta Complexidade

Proteção Social Especial

x

PÚBLICO ALVO
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:
Mês de
Referência

Total de
Usuários/as
Atendidos/as*

Total do Público
Prioritário
Atendido/a

Abril
35
Maio
35
Junho
35
* Considerar também o Público Prioritário.

35
35
35

Total de
Usuários/as que
Acessaram no
mês de referência
0
0
0

Total de
Usuários/as que
Desligaram no
mês de referência
0
0
0

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

43.266.758/0001-89

CNPJ:

Rua: Benaiah, 290

Endereço da Sede:

13.468-824

CEP:

(19)34618472

Telefones:

contato@benaiah.org.br

E-mail:

www.benaiah.org.br

Site:
OFERTA SOCIOASSISTENCIAL
Endereço da Oferta:
CEP:
Telefones:
E-mail:
Site:

Rua: Benaiah, 290
13.468-824
(19)34618472
contato@benaiah.org.br
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
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.
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4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

4.1. PÚBLICO ALVO
4.1.1. PRINCÍPIOS ÉTICOS
Foram realizadas 7 reuniões com a equipe técnica/multidisciplinar, discutidos assuntos tais como, lugares de acessibilidade municipal para passear com os idosos, necessidades
de parcerias com médicos 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. Assuntos pertinentes para organização da Entidade,
necessidades de parceiros e doações.

4.1.2. SEGURANÇAS SOCIOASSISTENCIAIS
Não houve nenhum acolhimento e nem desligamentos no segundo trimestre.
Foi mantido um cronograma de atividades, que contém nele, passeios externos para fortalecer os vínculos sociais, comemorações internas com presenças de familiares, entre
outras atividades. O fato da 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.
Foram encaminhados idosos para o setor de saúde quando houve necessidade, com dificuldades de atendimento em rede.
Recebemos a visita da técnica da Secretaria de Assistência.

4.1.3. 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.

4.2. METODOLOGIA DE TRABALHO – 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:
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- Foram realizadas reuniões 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.
- Reuniões extras para discutir o Arraiá do Benaiah.
- Elaborados os relatórios do plano de ação e relatório mensal, descrição do público alvo juntamente com a Equipe Técnica.
- Participação na apresentação do Projeto “Ação Solidária”, para angariar fundos para a Entidade.
- Recebido a visita da UAD (Unidade de Atendimento Domiciliar), para tentar solucionar os problemas do setor de saúde, porém, a equipe relata ter os mesmos
problemas, assim, a responsável ficou de retornar com uma data para reunirmos com o secretário da saúde, até o momento sem retorno.
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 também no site da instituição para
conhecimento e participação de todos.
- Todos os funcionários receberam capacitação sobre assuntos relacionados aos idosos.
- Os cuidadores prestaram seus serviços através de supervisão e orientação da equipe Técnica.
- Houve trabalho em rede com o Hospital Seara, que atendeu um idoso que entrou em surto psicótico, ocorreram acompanhamentos de idosos em
consultas/exames médicos na rede pública e privada.
- Participação das Rodas de conversas que o Conselho Municipal do Idoso junto com a Secretaria de Ação Social proporciona mensalmente.

4.3. GESTÃO DO TRABALHO
A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Nos dias 27 e 28 de maio, foi realizado capacitação com os funcionários com o tema “Quedas na Terceira Idade”, ministrado
pela fisioterapeuta e coordenadora Juliana.
B. Avanços: O tema desenvolvido foi de grande valia para sanar eventuais dúvidas e propor novas condutas com nossos idosos, favoreceu o entendimento das equipes
sobre a relação envelhecimento x quedas e foi trabalho formas de prevenção, uma vez que que as quedas são principais motivos de óbitos e incapacidades em idosos.
C. Dificuldades: Não houve
D. Proposta de Superação das Dificuldades: Não há.
A. Descrição da Atividade Desenvolvida: No dia 06 de junho, duas funcionárias da equipe técnica participaram da Assembleia do CMAS, para a formação do novo
conselho municipal.
B. Avanços: não houve avanço, pois, nossa Instituição não terá representantes nesse conselho.
C. Dificuldades: Não houve
D. Proposta de Superação das Dificuldades:
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A. Descrição da Atividade Desenvolvida: No dia 14 de junho, a Entidade participou da apresentação do projeto “Ação Solidária” da Sicredi, uma iniciativa que ajuda
nos projetos sociais.
B. Avanços: Explorar projetos que estão guardados por falta de verba.
C. Dificuldades: Não houve.
D. Proposta de Superação das Dificuldades:

4.4. INFRAESTRUTURA
A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Foi construída uma caixa de inspeção para aprovação do DAE para andamento do Habite-se.
B. Avanços: Andamento da documentação que foi solicitada em 2016.
C. Dificuldades: Não houve dificuldade para construção.
D. Proposta de Superação das Dificuldades: Não há.
A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Contatado a empresa que fez a colocação de gesso, pois vários pontos estavam quebrados e caiu partiu do teto do salão
superior.
B. Avanços: organização do local.
C. Dificuldades: a demora da empresa nos atender.
D. Proposta de Superação das Dificuldades: Não há.
A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Mensalmente o jardineiro vem aparar as flores, cortas a grama interna e externa da Instituição.
B. Avanços: Organização do local.
C. Dificuldades: Não houve.
D. Proposta de Superação das Dificuldades: Não há
A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Foi necessário chamar uma empresa capacitada em PABX, pois os portões e interfones pararam de funcionar
adequadamente.
B. Avanços: Organização.
C. Dificuldades: Encontrar empresa qualificada para atualizar o sistema da Instituição.
D. Proposta de Superação das Dificuldades: Não há.
A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Realizado instalações de postes de luz na área externa e fragmentação dos interruptores.
B. Avanços: Melhora da iluminação externa e economia, já que não será necessário acender todas as mesmo tempo.
C. Dificuldades: Não houve.
D. Proposta de Superação das Dificuldades: Não há.
A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Realizado a troca de resistência do aquecedor, pois o mesmo não estava esquentando o suficiente devido o frio ter
aumentado.
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B. Avanços: organização.
C. Dificuldades: Aumentando a resistência o gasto de energia será maior.
D. Proposta de Superação das Dificuldades: elaborar um projeto de aquecedor solar.

4.5. GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Neste trimestre como os demais analisamos o fluxo de caixa das contas da entidade como: As doações, contrapartida dos
idosos, recurso público do Termo de Colaboração entre outros e com isso verificamos em quais contas poderemos agendar os gastos e despesas gerados no período, é
elaborado mensalmente a planilha de folha de pagamento dos colaboradores da Instituição, após todas estas projeções, começamos a elaboração das prestações de
contas.
B. Avanços: Mudamos nossa maneira de pagamentos das contas pagas com o recurso público, pois antes pagávamos tudo na conta da Entidade, hoje transferimos a
quantia exata para as contas de recursos públicos e devolvemos exatamente o valor adiantado e com isto facilitando a entendimento da prestação de contas.
C. Dificuldades: verificar os gastos e despesas os quais podemos ou não usarmos para a prestação, pois é necessário verificar datas e valores que correspondam com o
exigido.
D. Proposta de Superação das Dificuldades: Usarmos nota fiscal de despesa e gasto com vencimento dentro do mês do recebimento do Recurso Público mesmo que
a emissão da mesma seja do mês anterior.
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5. QUADRO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

5.1. MONITORAMENTO
ATIVIDADES INDIVIDUAIS
PLANEJAMENTO*
Nº

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

META

INDICADOR DE
DESEMPENHO

1

Desenvolver
condições para a
independência e o
autocuidado.

Promover
qualidade
nutricional

Melhoras dos
indicadores da
qualidade
nutricional dos
idosos.

Promover um
envelhecimento
saudável para
todos os idosos.

2

3

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.
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.
Incentivar o
desenvolvimento do
protagonismo e de

EXECUÇÃO

ATIVIDADE /
INICIATIVA

FONTE DE
VERIFICAÇÃO

PERÍODO /
PRAZO

Atendimento
Nutricional

Através de
avaliação de
demanda do
relatório da
nutrição

Trimestral

Progressão ou
diminuição dos
cuidados

Atendimento de
Enfermagem

Através de
avaliação de
demanda do
relatório de
enfermagem

Diário

Manter a
estrutura
organizacional

Progressão ou
diminuição dos
cuidados

Atendimento de
Enfermagem:
Reposições de
Materiais

Através de
avaliação de
demanda do
relatório de
enfermagem

Promover um
envelhecimento
saudável para

Progressão ou
diminuição dos
cuidados

Atendimento de
Enfermagem:
Curativos

Através de
avaliação de
demanda do

APURAÇÃO DOS INDICADORES E METAS**

Foi avaliado a variação de peso dos idosos no último
trimestre e efetuada orientação individualizada, bem
como para a equipe da cozinha.

PROPOSTA DE SUPERAÇÃO
DAS DIFICULDADES

Incluir na avaliação nutricional
os idosos acamados, fazendo a
estimativa de peso pela fórmula
de Chumlea 1985.

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

Semanal

Foi observado a necessidade de reposição dos materiais.

Reposição de materiais de
acordo com a necessidade e
boas práticas de
armazenamento

Diário

Durante o curativo, foi observado a evolução da
cicatrização e a diminuição da extensão da ferida.

Não houve dificuldade.
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5

6

7

capacidades para a
realização de
atividades da vida
diária (AVDs);
desenvolver
condições para a
independência e o
autocuidado.
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.
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 acesso à
rede
socioassistencial,
aos demais órgãos
do Sistema de
Garantia de Direitos
e às demais políticas
públicas setoriais
Contribuir para a
prevenção do
agravamento de
situações de
negligência,

todos os idosos.

relatório de
enfermagem

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

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

Melhora na
qualidade de vida

Fortalecimento de
vínculo social:
Visita familiar

Através do
sentimentos e
emoções
apresentado
pela idosa

Promover o
fortalecimento
de vínculo
familiar

Diário

Realizou-se os cuidados de enfermagem na administração
da insulina e a monitorização da mesma.

Não houve dificuldade.

Anual/Semestral

Visto a necessidade das consultas médicas, foram
acompanhados os idosos e observado a satisfação dos
mesmos em ter a sua necessidade atendida.

As famílias precisam ser mais
participativas na saúde dos
idosos, marcar as consultas de
acordo com os horários que os
familiares podem leva-los.

Mensal

Foi observado que a falta da visita da filha deixa a idosa
agitada, ansiosa e angustiada. A filha não tem condição
de visitar a mãe por se encontrar internada em um
hospital psiquiátrico com transtorno mental.

Não houve dificuldade.
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8

9

10

11

violência e ruptura
de vínculos
Promover acesso à
rede
socioassistencial,
aos demais órgãos
do Sistema de
Garantia de Direitos
e às demais políticas
públicas setoriais

Desenvolver
condições para a
independência e o
autocuidado,
possibilitar a
convivência
comunitária.

Promover acesso à
rede
socioassistencial,
aos demais órgãos
do Sistema de
Garantia de Direitos
e às demais políticas
públicas setoriais.

Desenvolver
condições para a
independência e o
autocuidado
possibilitar a
convivência

Que todos os
idosos tenham
suas
necessidades
atendidas

Acesso da idosa à
documentação
solicitada.

Atendimento das
necessidades
particulares de
cada idoso:
atualização do
CADUNICO

Escuta,
observação e
avaliação das
necessidades

Durante a
atividade.

Manter o
cuidado e
autoestima das
idosas.

Melhora na
qualidade de vida

Fortalecimento de
vínculo social:
Esmaltação de
Unhas

Escuta,
observação e
avaliação das
necessidades

Semanal

Imunizar os
idosos e
funcionários.

Melhora na
qualidade de vida

Campanha de
vacinação da
gripe

Quantidades de
idosos que se
imunizaram.

Anual

O intuito é atingir a imunização de todos os moradores e
funcionários da Instituição, os idosos puderam sentir a
valorização e importância que eles têm para a sociedade

Não houve dificuldade

Manter o
cuidado e
autoestima dos
idosos

Melhora na
qualidade de vida

Fortalecimento de
vínculo social:
Corte de cabelo

Escuta,
observação e
avaliação das
necessidades

Mensal

Os idosos sentem gratidão aos voluntários que vêm cortar
os cabelos, eles demonstraram que é uma atividade de
necessidade deles.

Não houve dificuldade

Durante todo o trajeto ao Cadastro único a idosa realizou
vários comentários sobre as algumas ruas em que o carro
percorria, pode se perceber que a mesma estava
recordando de lugares onde ela já havia frequentado.
A Assistente Social aproveitou a oportunidade para
conhecer mais sobre a idosa

Durante a atividade elas unem-se em grupos pequenas
para a espera de esmaltar as unhas, neste momento, elas
trocam experiências, conversam de assuntos diversos com
a voluntária e alegram-se em se cuidar.

Não houve dificuldade

Não houve dificuldade
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comunitária

12

13

Contribuir para a
prevenção do
agravamento de
situações de
negligência,
violência e ruptura
de vínculos;
Possibilitar a
convivência
comunitária;

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
familiar

Incentivar o
aprendizado,
superar as
dificuldades.

Melhora na
qualidade de vida

Fortalecimento de
vínculo familiar:
Comemoração de
aniversário

Escuta,
observação e
avaliação das
necessidades

Satisfação na
realização da
atividade.

Fortalecimento de
vínculo social:
Aula de
informática

Escuta,
observação e
avaliação das
necessidades

Durante a
atividade.

Tendo em vista a importância do papel exercido pela
família na vida dos idosos (as), a equipe liga para a
família, para propor uma visita na data do aniversário de
cada idoso (a), com o intuito de um fortalecimento de
vínculo familiar.

Incentivar sempre e informar a
importância da participação das
famílias nesses eventos
comemorativos para aumentar o
convívio familiar.

Semanal

Poucos idosos demonstraram interesse em participar das
aulas de informática, no entanto, os idosos que participam
demonstraram interesse e buscam informações através
das aulas.

Encontrar formas de incentivar
mais idosos a participar.

ATIVIDADES EM GRUPO
PLANEJAMENTO*
Nº

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

META

INDICADOR DE
DESEMPENHO

1

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

Valorizar os
anos de vida dos
idosos.
Incentivar que as
atividades sejam

A resposta, verbal
ou não, dos idosos
que estão sendo
homenageados

EXECUÇÃO

ATIVIDADE /
INICIATIVA

FONTE DE
VERIFICAÇÃO

Festa dos
Aniversariantes

Observação e
escuta dos
usuários.

PERÍODO /
PRAZO

APURAÇÃO DOS INDICADORES E METAS**

PROPOSTA DE SUPERAÇÃO
DAS DIFICULDADES

Mensal

Nesse trimestre resolvemos mudar o ambiente da festa
para poder acomodar melhor os familiares dos
aniversariantes. Os aniversariantes sentiram-se
valorizados com a festa do aniversário, gerando melhor
convívio entre eles e familiares.

Manter conduta de incentivar e
mostrar aos familiares a
importância da sua presença.
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2

3

Possibilitar a
convivência
comunitária.
Contribuir para a
prevenção do
agravamento de
situações de
negligência,
violência e ruptura
de vínculos
Promover a
convivência mista
entre os residentes
de diversos graus de
dependência.
Possibilitar a
convivência
comunitária.
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.
Promover a
convivência mista
entre os residentes
de diversos graus de
dependência.
Favorecer o
surgimento e o
desenvolvimento de
aptidões,
capacidades e
oportunidades para
que os indivíduos
façam escolhas com

realizadas por
todos os graus
de dependência;
colaborar uma
melhor vivência.

Promover
socialização,
superação de
dificuldades,
melhora do bemestar e
autoestima
promover
condições para
que todos os
graus de
dependência
possam
participar das
atividades
proporcionadas

Promover
socialização,
superação de
dificuldades,
estimular
cognitivo,
melhora do bemestar e
autoestima

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida.

A participação
dos idosos nas
atividades das
aulas, e os relatos
dos mesmos.

Musicoterapia

Aulas Lúdicas

Escuta e
observação dos
usuários.

Escuta e
observação dos
usuários.

Durante a
atividade.

Durante cada
atividade.

Durante a atividade os idosos ficaram atentos a todas as
orientações que a voluntária explicava sobre a atividade
que ela iria desenvolver, demostraram satisfação e alegria
ao realizar as brincadeiras.

Nas aulas lúdicas, os idosos se mostraram atentos aos
textos que a voluntária estava lendo, após a leitura
fizeram questionamentos e comentários. Alguns sentiram
mais dificuldades em desenvolver as atividades, porém, a
voluntária vai adaptando conforme as necessidades dos
idosos, isso faz com que não desestimule os participantes.

Não houve dificuldade

Não houve dificuldade
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autonomia

4

5

6

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

Promover
socialização,
melhora do bemestar e
autoestima.
Diminuir o
tempo ocioso
dos idosos.

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida.

Fortalecimento
de vínculos
sociais.
Favorecer a eles
acesso aos
passeios e
ambientes que
tragam
lembranças e
bem estar.

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida.

Passeio Externo:
Jardim Botânico:
Plantarum

A interação dos
idosos com os
visitantes.

Fortalecimento de
vinculo social:
Visita dos jovens
da igreja
Assembleia de
Deus

Fortalecimento
de vínculos
sociais

Fortalecimento de
Vinculo social:
Baile

Durante a
atividade.

Os idosos demostraram alegria e satisfação em ouvir as
músicas cantadas pelo voluntário. Alguns participaram
dançando e outros apenas ouvindo as músicas e
observando a atividade. Os cadeirantes são incluídos nas
danças de forma que se sintam incluídos.

Não houve dificuldade

Os relatos dos
participantes
sobre o passeio.

Durante
atividade

Foi demonstrado um encantamento com o local, pois
muitos viveram em área rural cuidando de plantações,
alguns preferiram ficar sentados curtindo o ambiente,
outros exploraram cada área do botânico, ficaram
curiosos com alguns tipos de plantas e divertiram bastante
entre as trocas de experiências

Ter pessoas suficientes para
empurrar cadeiras de rodas,
pois lugares que precisa andar
bastante, mesmo idosos com
deambulação têm dificuldades.

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação.

Durante a
atividade

Durante a atividade, os idosos demostraram alegria e
motivação quando estavam dançando e participando das
brincadeiras que os jovens da Igreja Assembleia de Deus
ofertaram para eles.

Não houve dificuldade

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação
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convivência
comunitária.

7

8

9

10

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

Incentivar que as
atividades sejam
realizadas por
todos os graus
de dependência;
colaborar para
vivência com
grupos da
comunidade;
Promover
socialização,
melhora do bemestar e
autoestima.
Diminuir o
tempo ocioso
dos idosos.

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

Promover
socialização,
melhora do bemestar e
autoestima.
Incentivar o
convívio de
gerações.

Possibilitar a
convivência
comunitária.
Promover o acesso a
programações
culturais, de lazer,
de esporte e
ocupacional interno
e externo,
relacionando-as a
interesses, vivências,
desejos e
possibilidades do

Favorecer o
acesso à
informações e
aprendizado.

A interação dos
idosos com os
visitantes.

Fortalecimento de
vinculo social:
Comemoração de
aniversário do
grupo Amor
Exigente

Escuta e
Observação e a
participação.

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida.

Fortalecimento de
vinculo social:
Baile com Wilson
e Allan

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

A interação dos
idosos com as
crianças da escola

Fortalecimento de
vinculo Social:
Visita e entrega de
doações Colégio
Ondinha Azul

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Idosos atualizados
com vontade de
aprender cada vez
mais.

Fortalecimento de
vínculo Social:
Roda de conversa
no CIVI

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Durante a
atividade

Os participantes ficaram atentos a palestra ministrada pela
psicóloga convidada, fizeram perguntas quando surgiram
dúvidas, e no café oferecido, interagiram com os
visitantes, sentiram-se valorizados em poder participar
junto com as pessoas do grupo.

Não houve dificuldade

Durante a
atividade

No momento em que a atividade estava sendo
desenvolvida os idosos demostraram sentimentos de,
alegria e satisfação em poder ouvir os voluntários
cantando, sentimentos de gratidão ao dançar com as
estagiarias em serviço social e algumas funcionárias da
instituição.

Não houve dificuldade

Durante a
atividade.

As crianças cantaram músicas despertando lembranças
nos idosos, pode-se perceber que alguns se emocionaram,
tanto criança quanto idosos, outros se alegraram
manifestando através de palmas. Quando terminou a
apresentação houve as trocas de experiências e muitos
idosos sentiram vontade de abraçar e acariciar as crianças
com muita emoção.

Não houve dificuldade

Durante a
atividade.

Durante a roda de conversa, os idosos participantes
demostraram muita atenção aos temas expostos.
Os comentários que surgiram a palestrante foi
esclarecendo e houve troca de experiências com os idosos
participantes.

Incentivar mais idosos a
participar, mostrar a
importância de estar sempre
aprendendo com outras
pessoas.
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público.

11

12

13

14

15

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

Promover
socialização.
Incentivar o
convívio de
gerações.

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

Promover
socialização,
melhora do bemestar e
autoestima.

Promover a
convivência mista
entre os residentes
de diversos graus de
dependência.
Possibilitar a
convivência
comunitária.
Promover a
convivência mista
entre os residentes
de diversos graus de
dependência.
Possibilitar a
convivência
comunitária.
Promover o
acesso a
programações
culturais, de

Promover
socialização,
melhora do bemestar e
autoestima.
Incentivar o
convívio entre
gerações.
Promover
socialização,
superação de
dificuldades,
melhora do bemestar e
autoestima.
Diminuir o
tempo ocioso
dos idosos.
Promover
socialização,
proporcionar
acesso à

Durante a
atividade

As idosas mostraram-se animadas com a tarde de beleza,
houve um entusiasmo para ficar arrumadas e embelezadas
com os voluntários, enquanto outros jovens interagiam
com jogos no salão com idosos que demonstraram
interesse e gostam dessa atividade. A satisfação dos
idosos era evidente no rosto de cada um, tanto dos jovens
quanto dos idosos.

Não houve dificuldade

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Durante a
atividade

Durante a Apresentação os idosos ficaram atentos a cada
louvor que eles cantaram, pode se perceber que os idosos
ficaram agradecidos e emocionados.

Não houve dificuldade

O envolvimento
dos jovens com os
idosos.

Fortalecimento de
vínculo Social:
Visita dos alunos
do 2° ensino
Fundamental
Colégio Sesi
Americana

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Durante a
atividade

Os idosos demostraram alegria e satisfação durante a
apresentação das crianças que foram auxiliadas pela
professora que tocou violão enquanto elas cantaram
algumas músicas.

Não houve dificuldade

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida.

Fortalecimento de
vínculo social:
Bingo

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Durante a
atividade

Os idosos participantes ficaram atentos a cada número, e
cada momento de premiados haviam a alegria de todos.
Com a inclusão daqueles que não consegue marcar as
cartelas, todos se sentiram acolhidos, e puderam se
divertir juntos.

Não houve dificuldade

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida.

Passeio Externo:
MC Donald´s

Observação e
escuta dos
usuários.

Durante a
atividade

O projeto Bom Vizinho do Mc Donald`s, proporcionou a
eles a oportunidade do passeio, ter uma alimentação
diferente, sentiram-se motivados e animados com o
passeio. O intuito dessa atividade é a socialização com a

Não houve dificuldade

O envolvimento
dos jovens com os
idosos.

Fortalecimento de
vínculo Social:
Visita dos Jovens
da UMP da Igreja
Presbiteriana

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação.

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida.

Fortalecimento de
vínculo Social:
Apresentação do
grupo Semear da
1°Igreja
Presbiteriana de
São Bernardo

14

lazer, de
esporte e
ocupacional
interno e
externo,
relacionandoos a
interesses,
vivências,
desejos e
possibilidades
do público.
Possibilitar a
convivência
comunitária.

16

17

Promover o
acesso a
programações
culturais, de
lazer, de
esporte e
ocupacional
interno e
externo,
relacionandoos a
interesses,
vivências,
desejos e
possibilidades
do público.
Possibilitar a
convivência
comunitária.
Promover o acesso a
programações
culturais, de lazer,
de esporte e
ocupacional interno

passeios e
interação com a
comunidade.

comunidade e a distração para eles saírem da rotina.

Promover
socialização,
melhora do bemestar e
autoestima.
Incentivar o
convívio entre
gerações.

O envolvimento
dos jovens com os
idosos.

Proporcionar
experiências
diferentes,
explorar as
lembranças.

O envolvimento
dos idosos com os
cachorros e a
influência sofrida
pela atividade.

Fortalecimento de
vínculo Social:
Visita dos alunos
da escola Ornella

Fortalecimento de
vínculo Social: Pet
Terapia

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Durante a
atividade

Durante a
atividade

Na atividade notou uma grande interação dos idosos com
os adolescentes. Essa interação teve uma influência
positiva no emocional de cada idoso que apresentou
posteriormente, uma melhora do comportamento.

Tendo em vista que muitos idosos gostam e já tiveram
animais de estimação a ideia foi trazer os animais para
resgatar as lembranças, exatamente o que foi constatado,
muitos se emocionaram, despertou muitas lembranças, os
animais tiraram muitos sorrisos e abraços dos idosos. Foi
observado que até mesmo idosos que não costumam

Não houve dificuldade

Não houve dificuldade
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e externo,
relacionando-os a
interesses, vivências,
desejos e
possibilidades do
público. Possibilitar
a convivência
comunitária.

18

19

Promover o acesso a
programações
culturais, de lazer,
de esporte e
ocupacional interno
e externo,
relacionando-os a
interesses, vivências,
desejos e
possibilidades do
público. Possibilitar
a convivência
comunitária.
Promover o acesso a
programações
culturais, de lazer,
de esporte e
ocupacional interno
e externo,
relacionando-os a
interesses, vivências,
desejos e
possibilidades do
público. Possibilitar
a convivência
comunitária.

interagir teve reações de alegria com os animais.

Promover
socialização,
melhora do bemestar e
autoestima.
Incentivar o
convívio entre
gerações.

Incentivar o
convívio com
pessoas
voluntárias,
promover
valorização
pessoal.

A interação dos
adolescentes com
os idosos.

A participação e a
interação durante
a atividade.

Fortalecimento de
vínculo Social:
Colégio
Americana

Fortalecimento de
vínculo Social:
Anjos da Alegria

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Durante a
atividade

Durante a
atividade

Os idosos interagiram com o grupo e contaram suas
histórias para os adolescentes, que por sua vez ouviram
atentos e transmitiam para os idosos carinho e confiança.
Os adolescentes puderam sentir a importância de ser um
voluntario na Instituição.

O grupo Anjos da Alegria veio à Instituição trazendo
muita diversão para os moradores, a atividade começou
com muita interação entre os idosos e os palhaços.
Observou-se nos idosos o sentimento de emoção e o
resgate de lembranças que as atividades e os personagens
causaram nos moradores.

Não houve dificuldade

Não houve dificuldade
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20

21

22

23

Promover acesso à
renda
Favorecer o
surgimento e o
desenvolvimento de
aptidões,
capacidades e
oportunidades para
que os indivíduos
façam escolhas com
autonomia.
Possibilitar a
convivência
comunitária.
Favorecer o
surgimento e o
desenvolvimento de
aptidões,
capacidades e
oportunidades para
que os indivíduos
façam escolhas com
autonomia.
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.
Possibilitar a
convivência
comunitária.

Promover a
convivência mista
entre os residentes

Incentivar a
autonomia.

Idosos satisfeitos
em suas
necessidades e
interesses.

Passeio externo:
Supermercado

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Promover
socialização,
superação de
dificuldades,
melhora do bemestar e
autoestima.
Diminuir o
tempo ocioso
dos idosos

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida.

Oficina:
Artesanato
confecção
sabonete

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Promover
socialização,
Incentivar o
convívio com a
comunidade,
melhora do bemestar e
autoestima.
Incentivar a
valorização das
mães e pessoas

Durante a
atividade
(mensal)

Foi observado que os itens comprados são oferecidos na
Instituição, porém, o fato de poder comprar e escolher
individualmente faz com que se sintam autônomos e
independentes, há também resgate de lembranças e um
convívio social fortalecido, uma vez que, eles sempre
encontram pessoas conhecidas no mercado.

Incentivar aqueles que dão o
dinheiro para compras mas não
querem ir, mostrar que são
capazes de ir ao supermercado.

Durante a
atividade

Houve um entusiasmo em aprender a atividade, os idosos
que tiveram dificuldades foram auxiliados durante a
confecção do sabonete personalizado. Alguns ficaram
com o sabonete de presente e outros deram de presente à
familiares e funcionários, despertando assim, uma
gratificação nas pessoas que eles sentem carinho.

Não houve dificuldade

O envolvimento
dos voluntários
com os idosos.

Fortalecimento de
vínculo social:
Café da tarde
Daniela Emboaba

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Durante a
atividade

Idosas se sentindo
motivadas e
valorizadas pela

Fortalecimento de
vínculo social:
Café especial Dia

Escuta e
observação dos
usuários e a

Durante a
atividade

A atividade gerou sentimentos de alegria aos idosos em
saber que as pessoas se disponibilizaram em vir passar a
tarde com eles, os voluntários trouxeram bandeiras de
times e interagiram com alguns idosos, isso fez com que
as idosas que compartilharam dessa brincadeira fossem
inseridas nesse contexto, onde muitos acham que idosos
não entendem das atividades esportivas como o futebol.
Não só as mães, como todos os idosos sentiram-se
homenageados pelo dia das mães que voluntários

Não houve dificuldade

Não houve dificuldade
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de diversos graus de
dependência.
Possibilitar a
convivência
comunitária.

24

25

26

27

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

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. Possibilitar
a convivência
comunitária.
Contribuir para a
prevenção do
agravamento de
situações de
negligência,
violência e ruptura
de vínculos;
possibilitar a
convivência
comunitária.
Promover a
convivência mista
entre os residentes
de diversos graus de
dependência.

que cuidaram.
Proporcionar
momentos de
lembranças que
viveram.

Despertar
lembranças.
Diminuir o
tempo ocioso
dos idosos

Proporcionar
convívio com
outros idosos
que vivem na
mesma situação.

comemoração.

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida.

Das Mães

Contação de
histórias

participação

proporcionaram.

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

A voluntária despertou nos idosos lembranças, eles
interagiram com ela, pois ela é muito carismática durante
a atividade. Eles trocaram experiências vividas e
demonstraram muito carinho com a mesma.

A socialização
entre os idosos
das ILPIs

Passeio Externo:
Apresentação de
Circo no Lar dos
Velhinhos

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Promover o
fortalecimento
de vínculo
familiar.
Favorecer a
visita ao idoso.

Famílias mais
próximas da vida
dos idosos e
visitas com mais
frequentes.

Fortalecimento de
vínculo social:
Festa dos
aniversariantes

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Proporcionar
socialização,
interação entre
os idosos,
funcionários e
diretoria.

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida.

Fortalecimento de
vínculo social:
Churrasco de
aniversário do
Benaiah

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Mensal

Durante a
atividade

A socialização entre os moradores das duas ILPI foi
dificultosa, os idosos não demonstraram empatias. Já na
atividade com os artistas de circo, eles se divertiram,
contaram suas experiências resgatando lembranças.

Não houve dificuldade

Marcar mais atividades entre as
instituições para melhorar a
socialização entre eles.

Durante a
atividade
(mensal)

Os aniversariantes que receberam as famílias no dia da
comemoração, manifestaram extrema satisfação e alegria,
durante a comemoração têm a preocupação de serem
cortês o tempo todo para que suas visitas se sintam
acolhidas.

Manter conduta de incentivar e
mostrar aos familiares a
importância da sua presença,
mesmo quando se recusam a
participar.

Durante a
atividade.
(Anual)

Anualmente esse churrasco é esperado por todos os
funcionários e idosos, pois ocorre momentos de
descontração, um almoço diferente, o que causa alegria
nos participantes da festa. A diretoria foi parabenizada
pelo trabalho juntamente com os funcionários e muitos

Não houve dificuldade
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idosos se emocionaram, a forma de servir o almoço
resgatou lembranças nos moradores.

28

29

30

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

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

Incentivar a
participação da
comunidade
com os idosos,
favorecer a
socialização

Incentivar a
participação da
comunidade
com os idosos,
favorecer a
socialização

Incentivar
atividades
diferentes,
superar
dificuldades e
estimular a
socialização e
convívio com
pessoas da
comunidade

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida.

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida.

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida.

Fortalecimento de
vínculos social:
Cinema

Fortalecimento de
vínculos social:
Bingo

Fortalecimento de
vínculo social:
Inauguração das
mesas de jogos

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Durante a
atividade.
(abril e junho)

Dois grupos diferentes, em dias diferentes, fizeram a
atividade de cinema, eles escolheram os filmes, puderam
interagir com os voluntários e amigos, resgataram
lembranças, trocaram experiencias durante o filme.

Não houve dificuldade

Durante a
atividade.
(abril e junho)

Voluntários realizaram os bingos, os idosos
demonstraram muita alegria e satisfação, muitos resgatam
lembranças de quando participavam do jogo em casas de
vizinhos, mesmo os idosos que não conseguem marcar,
brincam com a ajuda dos voluntários, pois são momentos
agradáveis.

Não houve dificuldade

Durante a
atividade.

Como as mesas de jogos já estavam no salão há algum
tempo, essa inauguração gerou ansiedade para os idosos,
com a ajuda dos estagiários, ficou mais fácil de brincar,
alguns jogos como a mesa de bilhar, dominó, e a mesa de
peen bollin trouxeram lembranças aos idosos. As
dificuldades que apresentaram no momento eram
adaptadas para que todos pudessem participar. Aqueles
que não quiserem participar de jogos, ficaram junto
olhando e tomaram o café da manhã oferecido juntamente
com os estagiários.

Não houve dificuldade
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e externo,
relacionando-as a
interesses, vivências,
desejos e
possibilidades do
público.

31

32

Favorecer o
surgimento e o
desenvolvimento de
aptidões,
capacidades e
oportunidades para
que os indivíduos
façam escolhas com
autonomia.
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.
Promover o acesso a
programações
culturais, de lazer,
de esporte e
ocupacional interno
e externo,
relacionando-as a
interesses, vivências,
desejos e

Incentivar que as
atividades sejam
realizadas por
todos os graus
de dependência;
colaborar para
vivência com
grupos da
comunidade,
promover
socialização,
superação de
dificuldades.

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida.

Proporcionar
que os idosos
tenham acesso
às suas crenças e
religião.

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida.

Cinesioterapia em
grupo

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Atividades
religiosas I e II

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação.

Durante a
atividade.

Durante a atividade a maioria dos idosos apresentaram
interesse e participaram da atividade, sabem da
importância, assim, observou-se que alguns idosos não
participavam por vergonha do grupo ou problemas de
comportamentos, então foram formados grupos menores
para abordar o maior número de participantes.

Mudar constantemente de
atividades propostas para
chamar a atenção e o interesse
dos idosos.

Durante a
atividade.

Durante as atividades religiosas evangélica e católica os
moradores demonstram sua fé e devoção. Trazer a igreja
até eles, é um ato de responsabilidade que sentimos
através do agradecimento de cada um.

Não houve dificuldade.
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possibilidades do
público, promover a
convivência mista
entre os residentes
de diversos graus de
dependência.
Possibilitar a
convivência
comunitária.

33

34

35

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

Proporcionar
momentos de
lazer e
incentivar
convívio entre
gerações.

Interação e
participação dos
estudantes com os
idosos.

Fortalecimento de
vínculo social:
Churrasco com
estagiários da
fisioterapia

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação.

Durante a
atividade.

Estimular a
memória,
incentivar
atividades com
voluntários.
Proporcionar
momentos de
lazer.

Idosos mais ativos
e com bom
convívio social.

Fortalecimento de
vínculo social:
Dinâmica com
jogos

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação.

Durante a
atividade.

Promover
convívio social.
Proporcionar
momentos de

A satisfação dos
idosos de receber
os parceiros
voluntários e o

Fortalecimento de
vínculo social:
Campanha da
Solidariedade

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação.

Durante a
atividade.

Foi manifestado pelos idosos a alegria de dividir essa
refeição diferente com os estagiários, pois eles convivem
por duas vezes na semana somente para realizar
exercícios terapêuticos e passar um momento de lazer
com eles foi prazeroso para ambas as partes, segundo
informações colhidas.

Como a dinâmica foi para melhorar o convívio entre os
moradores, nos momentos que eles precisavam se
abraçar, dar as mãos entre outras manifestações de
carinho, eles sempre escolhiam voluntários, e não os
próprios moradores, e nos outros jogos eles querem fazer
dupla com os voluntários, pois se acham diferentes, ou
mais capazes que os outros idosos. Fora essas
observações, eles se divertiram durante a atividade.

A participação do mascote (Cachorro), foi a atração da
atividade, pois o cão era carinhoso e sabia dar e receber
esse carinho. Alguns idosos se emocionaram, lembrando
que já tiveram um animal de estimação. Todos quiseram

Não houve dificuldade.

Fazer as atividades somente
com eles, para melhorar as
manifestações de amizade e
carinho.

Não houve dificuldade.
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dependência.
Possibilitar a
convivência
comunitária.

36

Favorecer
o
surgimento
e
o
desenvolvimento de
aptidões,
capacidades
e
oportunidades para
que os indivíduos
façam escolhas com
autonomia.
Possibilitar
a
convivência
comunitária.
Promover
a
convivência mista
entre os residentes
de diversos graus de
dependência.

satisfação.

Estimular as
habilidades
manuais, o
cognitivo.
Proporcionar
momentos
agradáveis de
convívio.

mascote.

tirar fotos abraçados com o cão para ter uma recordação.

Participação e
interação dos
idosos na
atividade.

Como na atividade pudemos contar com voluntários,
ficou mais fácil dela ser executada, pois os idosos tiveram
mais ajuda e conseguiram confeccionar os enfeites
planejados. Eles escolheram as formas que gostariam de
enfeitar as garrafas, dando a eles autonomia, e fizeram
muitas flores de crepom, saíram da atividade bastante
contentes por conseguir realizar e colaborar com a festa
julina que teremos.

Oficina:
Artesanatos

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação.

Durante a
atividade.

Não houve dificuldade.

** Informar como ocorreu a apuração dos indicadores e metas estabelecidas para o
mês de referência, se houve ou não o seu alcance e justificar.

* Conforme previsto no Plano de Trabalho para o mês de referência

5.2. AVALIAÇÃO
ATIVIDADES INDIVIDUAIS
PLANEJAMENTO*
Nº

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

RESULTADO
ESPERADO

1

Desenvolver
condições para a
independência e o
autocuidado.

Promover
qualidade
nutricional

2

Incentivar o
desenvolvimento do

Assistência
qualificada e

INDICADOR
DE
RESULTADO

Melhora dos
indicadores da
qualidade
nutricional dos
idosos.
Através da
supervisão e

EXECUÇÃO

ATIVIDADE /
INICIATIVA

FONTE DE
VERIFICAÇÃO

PERÍODO /
PRAZO

APURAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS**

PROPOSTA DE SUPERAÇÃO
DAS DIFICULDADES

Atendimento
Nutricional

Através de avaliação
de demanda do
relatório da nutrição

Trimestral

Durante as medições os idosos se mostraram interessados
em saber sobre o estado nutricional, tivemos uma boa
demanda de questionamentos sobre alimentação saudável
e dúvida foram esclarecidas.

Incluir nesta avaliação os
acamados.

Atendimento de
Enfermagem

Através de avaliação
de demanda do

Diário

Devido ao envelhecimento e as patologias de base
encontradas no idosos dependentes e semi-dependente o

Continuar nas estimulações
nas AVDs
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3

4

5

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

humanizada

coordenação da
diminuição dos
cuidados
exigidos.

relatório de
enfermagem

desempenho de evolução fica prejudicado e /ou nulo.

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 e estoque de materiais de higiene
e insumos.

Não houve dificuldades.

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.

Não houve dificuldades.

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 deles.

Não houve dificuldades.
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6

7

8

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.
Promover acesso à
rede
socioassistencial, aos
demais órgãos do
Sistema de Garantia
de Direitos e às
demais políticas
públicas setoriais
Contribuir para a
prevenção do
agravamento de
situações de
negligência,
violência e ruptura de
vínculos.
Promover acesso à
rede
socioassistencial, aos
demais órgãos do
Sistema de Garantia
de Direitos e às
demais políticas
públicas setoriais

Desenvolver
condições para a
independência e o
autocuidado,
possibilitar a
convivência

Dimunuição do
índice de
mortalidade e
ter um
envelhecimento
saudável

Consulta Médica

Através de avaliação
de demanda do
relatório de
enfermagem

Fortalecer
vínculo familiar.

Melhora no
emocional

Fortalecimento de
vínculo social:
Visita familiar

O relato da idosa
referente a
aproximação da filha.

Mensal

Que todos os
idosos tenham
suas
necessidades
atendidas

Acesso da idosa
à documentação
solicitada.

Atendimento das
necessidades
particulares de
cada idoso

O relato da própria
idosa em ser
atendida.

Diário

Satisfação em ter pessoas que a ajudaram a ter sua
documentação em dia, e alegria ao rever ruas e avenidas
que a mesma já conhecia.

Não houve dificuldades.

Ter as
necessidades
pessoais
atendidas,
promover a
valorização
pessoal.

Melhora na auto
estima e
qualidade de
vida

Fortalecimento de
vínculo social:
Esmaltação de
Unhas

Escuta, observação e
avaliação das
necessidades

Semanal

As idosas sentem gratidão pela voluntária, e expressam
isso à ela, esperando-a ansiosas a cada segunda-feira.

Não houve dificuldades.

Garantir
promoção e
prevenção à
saúde ao idoso

Sempre que
necessário.

Prevenção das complicações das necessidades.

Durante as visitas a idosa se mostrou feliz e aliviada em
ver a filha, ao retomar para a Instituição o seu estado
emocional teve uma grande melhora.

A falta de profissionais da
rede de saúde.

Não houve dificuldades.
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comunitária.

10

11

12

Promover acesso à
rede
socioassistencial, aos
demais órgãos do
Sistema de Garantia
de Direitos e às
demais políticas
públicas setoriais.

Desenvolver
condições para a
independência e o
autocuidado
Possibilitar a
convivência
comunitária

Contribuir para a
prevenção do
agravamento de
situações de
negligência,
violência e ruptura de
vínculos; Possibilitar
a convivência
comunitária;

Que atinja a
imunização e os
idosos
permaneçam
com saúde.

Idosos sem
gripe durante o
inverno,
principalmente.

Campanha de
vacinação da
gripe

Relatos da
enfermagem sobre os
casos de gripe.

Ter as
necessidades
pessoais
atendidas,
promover a
valorização
pessoal.

Melhora na auto
estima e
qualidade de
vida

Fortalecimento de
vínculo social:
Corte de cabelo

Fortalecimento
de vínculos
familiares.

Melhora na
autoestima e
qualidade de
vida

Fortalecimento de
vínculo familiar:
Comemoração de
aniversário

Anual

Notou-se menos idosos gripados na Instituição. Os idosos
que ficaram gripados houve menos impacto e com a
vacina reduziu as chances de ter complicações.

Não houve dificuldades.

Escuta, observação e
avaliação das
necessidades

Mensal

Os idosos, apresenta satisfação e autoestima nos cuidados
que os parceiros têm com eles. A cada data que se
aproxima eles ficam ansioso a espera desses
profissionais.

Não houve dificuldades.

Através do relato da
idosa que recebeu
seus familiares

A cada
atividade.

A idosa ficou muito emocionada e a felicidade
transbordou em ver a sua família reunida.

Não houve dificuldades.
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13

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.

Que os idosos
tenham acesso à
informática.

Entusiasmo na
aprendizagem
dos idosos
participantes

Fortalecimento de
vínculo social:
Aula de
informática

Escuta, observação e
avaliação das
necessidades

Semanal

Os idosos participantes demonstraram satisfação, gostam
de fazer pesquisas sobre saúde e artesanatos, ficam
felizes em aprender atividade da atualidade.

Não houve dificuldades.

ATIVIDADES EM GRUPO
PLANEJAMENTO*
Nº

1

2

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Promover a
convivência mista
entre os residentes de
diversos graus de
dependência.
Possibilitar a
convivência
comunitária.
Contribuir para a
prevenção do
agravamento de
situações de
negligência,
violência e ruptura de
vínculos
Promover a
convivência mista
entre os residentes de
diversos graus de
dependência.
Possibilitar a
convivência

EXECUÇÃO

RESULTADO
ESPERADO

INDICADOR
DE
RESULTADO

ATIVIDADE /
INICIATIVA

FONTE DE
VERIFICAÇÃO

Que os
homenageados
do mês se
sintam
acolhidos e
valorizados
integralmente.

A felicidade e
satisfação
relatada pelos
homenageados.

Festa dos
Aniversariantes

Observação e escuta
dos usuários.

Fortalecimento
dos vínculos
sociais e
melhorar o
convívio entre
os moradores.

95% de idosos
participantes,
buscando
melhorar sua
qualidade de
vida.

Musicoterapia

Escuta e observação
dos usuários

PERÍODO /
PRAZO

APURAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS**

PROPOSTA DE SUPERAÇÃO
DAS DIFICULDADES

Mensal

Muitos idosos esperam ansiosos por essa data da
comemoração, pois reconhecem que eles são importantes
para Entidade. Essa conduta fez com que se sentissem
valorizados.

Não houve dificuldades

Mensal

A atividade proporcionou momentos de interação e
aprendizado entre idosos.

Convidar todos os idosos para
participarem da Atividade,
porém respeitando o interesse
de cada idoso
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comunitária.
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

4

Promover a
convivência mista
entre os residentes de
diversos graus de
dependência.
Favorecer o
surgimento e o
desenvolvimento de
aptidões, capacidades
e oportunidades para
que os indivíduos
façam escolhas com
autonomia
Promover a
convivência mista
entre os residentes de
diversos graus de
dependência.
Possibilitar a
convivência
comunitária.
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.

Resgatar
aprendizados e
lembranças dos
idosos

Houve a
participação de
50% dos idosos
interessados em
exercitar o
cognitivo.

Aulas Lúdicas

Fortalecimento
dos vínculos
sociais entre os
próprios
moradores

Houve a
participação de
90% dos idosos

Fortalecimento de
Vinculo social:
Baile

Escuta e observação
dos usuários.

Escuta e observação
dos usuários

Mensal

Mensal

A atividade resgatou aprendizados e lembranças que
estavam adormecidos na memória dos idosos. Melhora da
autoestima em saber que ainda possuem habilidades que
aprenderam quando mais novos.

O baile proporcionou para os idosos alegria, animação e
interação entre os mesmos, dançando e cantando as
músicas. Os idosos que não gostam em dançar, também
têm o sentimento de alegria em participar da atividade,
pois resgata lembranças vividas.

Realizar atividades com
ideias e assuntos sugeridos
pelos próprios idosos e
despertar o interesse do maior
número de morador.

Convidar todos os idosos para
participar do baile, porém
respeitando o interesse de
cada idoso
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5

6

7

8

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

Idosos
satisfeitos

Passeio Externo:
Plantarum

Escuta e observação
dos usuários

A cada
Atividade

O passeio externo realizado resgatou lembranças,
promoveu sensação de bem estar e autonomia, os
moradores relataram que o ambiente é muito bonito e
agradável, entretanto, os idosos que tiveram dificuldades
de andar, devido o local ser muito extenso, a equipe
deverá repensar em como adaptar o passeio para eles.

Fortalecimento
de vínculos
sociais entre os
moradores e
visitantes

Houve a
participação de
95% dos idosos

Fortalecimento de
vinculo social:
Visita dos jovens
da igreja
Assembleia de
Deus

Escuta e observação
dos usuários

A cada
Atividade

A visita proporcionou aos idosos o fortalecimento dos
vínculos sociais entre moradores e visitantes. Essa
convivência aumenta as expectativas dos idosos que
participaram.

Convidar todos os idosos para
participarem da Atividade,
porém respeitando o interesse
de cada idoso

Fortalecimento
de vínculos
sociais entre os
moradores e
visitantes.

Houve a
participação de
100 % dos
idosos

Fortalecimento de
vinculo social:
Comemoração de
aniversário do
grupo Amor
Exigente

A cada
Atividade

O encontro proporcionou aos idosos os esclarecimentos
das dúvidas sobre o assunto que foi exposto na palestra
pela psicóloga e a satisfação dos idosos em participar do
lanche servido após a palestra em comemoração ao
aniversário do grupo Amor Exigente.

Convidar todos os idosos para
participarem da Atividade,
porém respeitando o interesse
de cada idoso

Fortalecimento
dos vínculos
sociais entre os
próprios
moradores

Houve a
participação de
90% dos idosos

Fortalecimento de
vinculo social:
Baile Wilson e
Allan

A cada
Atividade

O baile proporcionou para os idosos alegria, animação e
interação entre os mesmos dançando e cantando as
músicas. Incentivar mais os idosos dançar entre eles, pois
os mesmos interagem melhor com voluntários e
funcionários do que entre eles.

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

Fortalecimento
de vínculos
sociais.

Escuta e observação
dos usuários

Escuta e observação
dos usuários

Levar mais cadeiras de rodas
e pessoas para empurrar, pois
o local era muito grande e
dificultou alguns a conhecer o
local todo.
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9

10

11

12

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

Fortalecimento
de vínculos
sociais, e que a
interação com
as crianças
renove as
expectativas de
vida dos
moradores.

Houve a
participação de
90% dos idosos

Fortalecimento de
vinculo Social:
Visita e entrega de
doações Colégio
Ondinha Azul

Fortalecimento
dos vínculos
sociais, e fazer
com os idosos
de ILPIs sejam
membros de
discussões de
assuntos
relacionados a
eles.

5% de
participação de
idosos que
procuram se
atualizar.

Fortalecimento de
vínculo Social:
Roda de conversa
no CIVI

Fortalecimento
de vínculos
sociais entre os
moradores e
visitantes.

Houve a
participação de
95% dos idosos

Houve a
participação de
80% dos idosos

Fortalecimento
de vínculos
sociais entre os
moradores e
visitantes

A cada
Atividade

A visita favoreceu aos idosos momentos de muita alegria
ao assistirem à apresentação das crianças cantando, e
muita satisfação em poder sentir o carinho de cada
criança em que os abraçavam. A emoção de ambas as
partes mostrou a sensibilidade que a criança teve com o
idoso, e as lembranças que a criança trouxe para o idoso.

Convidar todos os idosos para
participarem da Atividade,
porém respeitando o interesse
de cada idoso

Escuta e observação
dos usuários

A cada
Atividade
(mensal)

A Roda de conversa, proporcionou aos idosos momentos
de interação com os outros participantes da comunidade e
os esclarecimentos de dúvidas. Os idosos que
participaram relataram a importância dos assuntos,
concretizando que ficam felizes em poder participar e
opinar em assuntos relacionados à eles.

Incentivar que mais idosos
possa participar desses
momentos de aprendizado.

Fortalecimento de
vínculo Social:
Visita dos Jovens
da UMP da Igreja
Presbiteriana

Escuta e observação
dos usuários

A cada
Atividade

A visita proporcionou aos idosos momentos agradáveis,
fortalecendo os vínculos sociais, trouxe muita alegria e
bem estar social ao interagir com os jovens.

Convidar todos os idosos para
participarem da Atividade,
porém respeitando o interesse
de cada idoso.

Fortalecimento de
vínculo Social:
Apresentação do
grupo Semear da
1°Igreja
Presbiteriana de
São Bernardo

Escuta e observação
dos usuários

A cada
Atividade

Os idosos ficaram encantados com a apresentação, além
do louvor, foi ministrado uma palavra da bíblia,
favorecendo o fortalecimento da fé de muitos idosos.

Convidar todos os idosos para
participarem da Atividade,
porém respeitando o interesse
de cada idoso

Escuta e observação
dos usuários
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13

14

15

16

Promover a
convivência mista
entre os residentes de
diversos graus de
dependência.
Possibilitar a
convivência
comunitária.
Promover a
convivência mista
entre os residentes de
diversos graus de
dependência.
Possibilitar a
convivência
comunitária.
Promover o
acesso a
programações
culturais, de
lazer, de
esporte e
ocupacional
interno e
externo,
relacionandoos a
interesses,
vivências,
desejos e
possibilidades
do público.
Possibilitar a
convivência
comunitária.

Promover o
acesso a
programações
culturais, de

Houve a
participação de
85% dos idosos

Fortalecimento de
vínculo Social:
Visita dos alunos
do 2° ensino
Fundamental
Colégio Sesi
Americana

Escuta e observação
dos usuários

Fortalecimento
dos vínculos
sociais entre os
próprios
moradores

Houve a
participação de
65% dos idosos

Fortalecimento de
vínculo social:
Bingo

Escuta e observação
dos usuários

Fortalecimento
dos vínculos
sociais, que os
idosos sintam-se
inseridos na
sociedade.

65% dos idosos
foram ao
passeio, 100%
foi beneficiado
com o projeto.

Passeio Externo:
MC Donald´s

Fortalecimento
dos vínculos
sociais entre
gerações.

Houve
participação de
todos os idosos
100%

Fortalecimento de
vínculo Social:
Visita dos alunos
da escola Ornella

Fortalecimento
de vínculos
sociais entre os
moradores e
visitantes

A cada
Atividade

A visita proporcionou a troca de afetos e carinhos entre
os idosos e as crianças, trouxe momentos agradáveis e de
muita emoção entre as crianças e os idosos. Esse
convívio misto de gerações melhora os comportamentos
dos idosos que participam, pois resgatam lembranças
boas que tiveram.

Convidar todos os idosos para
participarem da Atividade,
porém respeitando o interesse
de cada idoso

A cada
Atividade

A atividade proporcionou momentos de interação e
alegria entre idosos. Quando a atividade é realizada
observa-se que os idosos ficam mais tranquilos e seus
comportamentos são mais adequados.

Convidar todos os idosos para
participarem da Atividade,
porém respeitando o interesse
de cada idoso

Escuta e observação
dos usuários

A cada
Atividade

Pode-se notar que o passeio foi muito prazeroso para
todos os idosos, tirou eles da rotina estimulando novas
lembranças possibilitou capacidade de socialização e
inserção na sociedade. Os idosos que não quiseram ir ao
passeio ou que não têm possibilidade de sair da
Instituição sentiram-se também valorizados e felizes por
serem inseridos no projeto do restaurante.

Não houve dificuldade

Escuta e observação
dos usuários

A cada
Atividade

Aumento das relações sociais, possibilidade de uma vida
mais ativa e manter uma boa qualidade de vida.

Não houve dificuldade
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lazer, de
esporte e
ocupacional
interno e
externo,
relacionandoos a
interesses,
vivências,
desejos e
possibilidades
do público.
Possibilitar a
convivência
comunitária.

17

18

Promover o acesso a
programações
culturais, de lazer, de
esporte e ocupacional
interno e externo,
relacionando-os a
interesses, vivências,
desejos e
possibilidades do
público. Possibilitar a
convivência
comunitária.
Promover o acesso a
programações
culturais, de lazer, de
esporte e ocupacional
interno e externo,
relacionando-os a
interesses, vivências,
desejos e
possibilidades do
público. Possibilitar a
convivência

Melhora dos
comportamentos
afetivos dos
idosos, regate
das experiências
vividas por eles.

100% dos
idosos
participaram e
demonstraram
muito interesse
pela atividade.

Fortalecimento de
vínculo Social: Pet
Terapia

Fortalecimento
dos vínculos
sociais entre
gerações
diferentes.

100% dos
idosos
participaram

Fortalecimento de
vínculo Social:
Colégio
Americana

Escuta e observação
dos usuários

Escuta e observação
dos usuários

A cada
Atividade

A sensação de felicidade com a chegada dos animais foi
evidente em cada idoso, os animais trouxeram um
momento de tranquilidade e descontração entre os idosos,
além dos benefícios emocionais apresentado após a visita
dos animais.

Não houve dificuldade

A cada
Atividade

A atividade promoveu a socialização entre o grupo
escolar e os idosos e mostrou a importância do
voluntariado para os alunos. Para os idosos o resultado
foi de inclusão no aprendizado e educação de
adolescentes.

Não houve dificuldade

31

comunitária.

19

20

21

Promover o acesso a
programações
culturais, de lazer, de
esporte e ocupacional
interno e externo,
relacionando-os a
interesses, vivências,
desejos e
possibilidades do
público. Possibilitar a
convivência
comunitária.
Promover acesso à
renda
Favorecer o
surgimento e o
desenvolvimento de
aptidões, capacidades
e oportunidades para
que os indivíduos
façam escolhas com
autonomia.
Possibilitar a
convivência
comunitária.
Favorecer o
surgimento e o
desenvolvimento de
aptidões, capacidades
e oportunidades para
que os indivíduos
façam escolhas com
autonomia.
Incentivar o
desenvolvimento do
protagonismo e de
capacidades para a
realização de

Fortalecimento
dos vínculos
sociais e resgate
de lembranças.

100% dos
idosos
participaram

Fortalecimento de
vínculo Social:
Anjos da Alegria

Escuta e observação
dos usuários

A cada
Atividade

Notou-se a satisfação de cada idoso pelo sorriso e o
encantamento que ficaram ao ver tantos jovens vestidos
de palhaço e dando atenção a eles, foi uma tarde divertida
com muita descontração e socialização entre todos os
envolvidos. Após dias dessa atividade o resultado
permaneceu através dos relatos de quanto foi positivo o
dia vivido com os voluntários. Entretanto, essa é uma
atividade que aumenta as expectativas dos moradores.

Melhora da
expectativa de
vida através da
autonomia
proporcionada.

Considerando
os idosos que
mostraram
interesse, houve
100% de
aproveitamento
da atividade.

Passeio externo:
Supermercado

Escuta e observação
dos usuários

A cada
Atividade

A atividade proporcionou a autonomia,
fortalecimento de vinculo social, acesso a atividade
de interesse, autoestima e qualidade de vida.

Resgatar as
habilidades
manuais,
favorecer o
convívio entre
os moradores.

Houve a
participação de
80% dos idosos

Oficina:
Artesanato
confecção
sabonete

Escuta e observação
dos usuários

A cada
Atividade

A cada sabonete que ia se transformando pode se
verificar a satisfação e o orgulho que eles expressavam
por ter conseguido confeccionar o sabonete, apresentou
um aumento de auto estima e superação do desafio
colocado a eles.

Não houve dificuldade

Elaborar estratégias para levar
mais idosos e estimular a
autonomia deles.

Não houve dificuldades
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atividades da vida
diária.

22

23

24

25

26

Promover a
convivência mista
entre os residentes de
diversos graus de
dependência.
Possibilitar a
convivência
comunitária.
Promover a
convivência mista
entre os residentes de
diversos graus de
dependência.
Possibilitar a
convivência
comunitária.
Promover a
convivência mista
entre os residentes de
diversos graus de
dependência.
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. Possibilitar a
convivência
comunitária.
Contribuir para a
prevenção do
agravamento de
situações de
negligência,
violência e ruptura de
vínculos; possibilitar

100% dos
idosos
participaram

Fortalecimento de
vínculo social:
Café da tarde
Daniela Emboaba

Melhora da auto
estima das
mães.
Fortalecimento
dos vínculos
sociais

100% dos
idosos
participaram

Fortalecimento de
vínculo social:
Café especial Dia
Das Mães

Reestabelecer
os vínculos
sociais e entre
os próprios
moradores

100% dos
idosos
participaram

Interação entre
idosos que
vivem nas
mesmas
circunstâncias.

Houve
participação de
60% dos idosos.

Fortalecimento
dos vínculos
sociais

Fortalecer
vínculos
familiares.

Houve a
participação de
100 % dos
idosos

Contação de
histórias

Passeio Externo:
Apresentação de
Circo no Lar dos
Velhinhos

Fortalecimento de
vínculo social:
Festa dos
aniversariantes

Escuta e observação
dos usuários

A cada
Atividade

A visita proporcionou interação e os idosos se sentiram
acolhidos com a família e os amigos da voluntaria. Essa
inserção dos voluntários na Instituição favoreceu a
inclusão dos moradores com pessoas de fora da
Instituição.

Não houve dificuldades

A cada
Atividade

Os moradores receberam o café da manha com muito
entusiasmo, demonstraram estar felizes e satisfeitos por
ter companhia nessa data especial. Como é uma data
comemorativa eles sempre aguardam por uma atividade
diferente, e receber essa visita trouxe a eles a lembrança
de um dia especial.

Não houve dificuldades

Escuta e observação
dos usuários

mensal

Os idosos resgataram antigas lembranças criando um
sentimento de prazer e empatia. Sempre ouvindo
atentamente a cada história, estimulando as relações entre
eles.

Não houve dificuldades

Escuta e observação
dos usuários

A cada
Atividade

A atividade circense resgatou lembranças de alguns e
para outros trouxe uma nova experiência. Observou-se
pouca interação entre os idosos dos lares, devendo as
equipes se comunicar e incentivar o convívio.

Promover mais atividades
para incentivar o convívio
entre eles, aumentando o
círculo de amizade.

mensal

Pudemos observar que a participação dos familiares junto
aos aniversariantes teve um bom resultado na autoestima
dos idosos. A mudança de ambiente também foi uma
ótima escolha para sair da rotina de fazer as refeições no
refeitório.
Importante também ressaltar o envolvimento da
sociedade com esta atividade por meio das doações.

Manter a conduta de chamar
as famílias, mesmo que as que
são resistentes.

Escuta e observação
dos usuários

Escuta e observação
dos usuários
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a convivência
comunitária.

27

28

29

30

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

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

Promover a
convivência mista
entre os residentes de
diversos graus de
dependência.
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.
Favorecer o
surgimento e o
desenvolvimento de
aptidões, capacidades
e oportunidades para

Melhor
convivência
entre os idosos,
funcionários e
diretoria.
Proporcionar a
eles igualdade.
Participação de
voluntários nas
atividades com
os idosos,
melhorar a
socialização
entre os idosos
com a
comunidade.
Participação de
voluntários nas
atividades com
os idosos,
melhorar a
socialização
entre os idosos
com a
comunidade.
Proporcionar
momentos
agradáveis aos
mesmos.

Proporcionar
aos moradores
diversidades de
atividades e
diminuir o
tempo ocioso.

100% dos
idosos
participaram

90% dos idosos
participaram

85% dos idosos
participaram

95% dos idosos
participaram

Fortalecimento de
vínculo social:
Churrasco de
aniversário do
Benaiah

Escuta e observação
dos usuários

A cada
atividade.
(anual)

Observou-se a satisfação de estar presente na
comemoração de mais um aniversário da Entidade. Os
idosos comentaram com familiares, visitantes e
funcionários o quanto foi agradável a festa.

Não houve dificuldades

Fortalecimento de
vínculos social:
Cinema

Escuta e observação
dos usuários e
verificação se está
havendo
envolvimento/procura
de voluntários nas
atividades.

A cada
atividade.

O cinema proporcionou aos idosos, resgate de
lembranças e a alegria de estar com pessoas voluntárias
que os tratam com muita atenção e carinho. Eles
demonstram a satisfação através de seus relatos.

Não houve dificuldades, os
idosos que não participaram,
não gostam de ver TV.

Fortalecimento de
vínculos social:
Bingo

Escuta e observação
dos usuários,
verificar sempre se
está havendo
envolvimento de
voluntários nas
atividades.

A cada
atividade.

A alegria de participar das atividades com pessoas de
fora, ganhar brindes nos jogos, isso faz com que a auto
estima fica melhor e sua qualidade de vida seja positiva.

Não houve dificuldades, os
idosos que não participaram,
não demonstraram interesse
no jogo de bingo.

Fortalecimento de
vínculo social:
Inauguração das
mesas de jogos

Escuta e observação
dos usuários,
verificar sempre se
está havendo
envolvimento de
voluntários nas
atividades.

A cada
atividade.

Os jogos de mesa trouxeram lembranças positivas aos
idosos, em especial aos homens, pois relembraram
tempos que frequentavam bares para jogar sinuca,
segundo informações colhidas. A agitação da
inauguração transmitiu alegria em todos os participantes,
pois o fato de estar com pessoas de fora, trás a eles um
sentimento de inclusão.
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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.

31

32

Favorecer o
surgimento e o
desenvolvimento de
aptidões, capacidades
e oportunidades para
que os indivíduos
façam escolhas com
autonomia.
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.
Promover o acesso a
programações
culturais, de lazer, de

Manter a
integridade
física e
intelectual.
Incentivar as
AVDs
independentes.

95% dos
idosos
participam da
atividade
executada.

Oficina:
Cinesioterapia
em Grupo

Escuta e observação
dos usuários.

Acesso
dos
idosos
e
participação em

100% dos
idosos
participaram das

Atividades
religiosas I e II

Escuta e observação
dos usuários.

A cada
atividade.

(2x semana)

A cada
atividade.

Para alcançar o maior número de participantes foi
necessário fazer grupos menores de exercícios, pois
alguns por problemas de relacionamento não
participavam da atividade, assim a meta foi
alcançada através da mudança de estratégia.

A participação nas atividades religiosas incentiva os
idosos a permanecerem na fé e esperança de uma
qualidade de vida até o fim. Os cultos e os encontros com

Mudar constantemente de
atividades propostas para
chamar a atenção e o
interesse dos idosos.

Não houve dificuldades.
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esporte e ocupacional
interno e externo,
relacionando-as a
interesses, vivências,
desejos e
possibilidades do
público, promover a
convivência mista
entre os residentes de
diversos graus de
dependência.
Possibilitar a
convivência
comunitária.

33

34

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

suas crenças e
religião.

atividades.

as ministras de Eucaristia, transmite que Deus está em
todo lugar e circunstância. (relatos dos idosos)

Melhorar a auto
estima
dos
idosos,
fortalecimento
de
vínculos
sociais e sair da
rotina diária.

Houve
participação de
100% dos
moradores.

Fortalecimento de
vínculo social:
Churrasco com
estagiários da
fisioterapia

Preservação do
nível
de
consciência dos
idosos, melhorar
a interação entre
eles, promover a
socialização
com
voluntários.

Houve
participação de
80% dos
moradores.

Fortalecimento de
vínculo social:
Dinâmica com
jogos

Escuta e observação
dos usuários.

Escuta e observação
dos usuários.

A cada
atividade.

A cada
atividade.

A atividade elevou a auto estima dos idosos, sentiram-se
incluídos, pois para os moradores estar com os jovens
aumenta a expectativa e valorização pessoal.

Não houve dificuldade.

Com a parceria dos estagiários, mais idosos puderam
participar dos jogos, a interação ficou mais divertida. Os
moradores puderam ter diversas recordações vividas e
trocaram experiências. As vivências com os jovens
estagiários são sempre aprovadas pelos idosos.

Promover mais atividades que
estimule o convívio mais
harmonioso entre eles.
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35

36

Promover a
convivência mista
entre os residentes de
diversos graus de
dependência.
Possibilitar a
convivência
comunitária.
Favorecer
o
surgimento
e
o
desenvolvimento de
aptidões, capacidades
e oportunidades para
que os indivíduos
façam escolhas com
autonomia.
Possibilitar
a
convivência
comunitária.
Promover
a
convivência
mista
entre os residentes de
diversos graus de
dependência.

Promover
momentos
de
alegria
e
diferente, com
parceiros
da
Instituição.

Houve
participação de
100% dos
moradores.

Despertar
interesse
em
atividades nos
idosos,
fortalecimento
de
vínculo
social.

Houve
participação de
70% dos
moradores

* Conforme previsto no Plano de Trabalho para o mês de referência

Fortalecimento de
vínculo social:
Campanha da
Solidariedade

Escuta e observação
dos usuários.

Oficina:
Artesanatos

Escuta e observação
dos usuários.

A cada
atividade.

A cada
atividade.

Houve recordações, os moradores relataram a felicidade
de abraçar e estar com o Pet, e a gratidão por ter pessoas
que se preocupam com o funcionamento da Entidade,
fazendo campanhas e parcerias.

Não houve dificuldade.

Gerou expectativa para a festa, pois, eles gostam de
mostrar aos seus amigos e familiares, no dia da festa, o
trabalho deles. E com a ajuda dos voluntários a atividade
ficou mais fácil de ser executada e pôde incluir mais
pessoas com dificuldades.

Não houve dificuldade.

** Informar como ocorreu a apuração dos indicadores e resultados estabelecidos
para o mês de referência, se houve ou não o seu alcance e justificar.
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6. OBSERVAÇÕES GERAIS
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(19) 982064438

Escolaridade
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Profissão
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ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO
Nome

Assinatura
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Assinatura

Juliana Pinarelli de Curtis
ASSINATURA DO(A) PRESIDENTE(A) DA ORGANIZAÇÃO
Nome

Assinatura
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