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RELATÓRIO TRIMESTRAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA 
EXECUÇÃO DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

REDE PRIVADA  
 

MESES DE 
REFERÊNCIA: Julho, Agosto e Setembro 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:  

Mês de 
Referência 

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 
Julho 35 35 0 1 

Agosto 34 34 0 0 
Setembro 34 34 0 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. 

 
 
 
 

mailto:contato@benaiah.org.br
mailto:contato@benaiah.org.br
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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 9 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 
Houve um desligamento por óbito neste 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. 
A Equipe técnica da Entidade, foi até o Hospital Seara, para avaliação de uma idosa que foi referenciada do CREAS, entretanto, está em andamento os exames solicitados para 
um possível acolhimento. 
A Equipe Psicossocial da Entidade, solicitou ajuda ao CREAS, para solucionar algumas questões relacionadas a um idoso referenciado, até o momento não obtivemos respostas. 
Recebemos a visita do CREAS para mais uma parceria, onde jovens com pequenos atos de infrações, pagariam o voluntariado aqui na Entidade, durante as atividades com os 
idosos, contrato está em andamento. 
Reunião com o Secretário da Assistência Social para solicitação de vaga, porém, a idosa referida não apresentava perfil para o acolhimento. 
Recebemos a fiscalização dos Órgãos Municipais (COMID, Promotor, Vigilância Sanitária), até o momento não recebemos o relatório sobre a visita. 

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. Também se criou uma atividade chamada “Roda de Conversa”, efetuada periodicamente, onde os 
idosos expõe o que acharam das atividades desenvolvidas e também dão ideias sobre atividades e passeios. 

 
 
 



 
 

 
 

5 

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. 
- Reunião de membros da diretoria com a Equipe do Projeto “Paulistinha da Sorte”, onde foi apresentado a organização e legislação desse plano, próximo passo 
para aprovação será a interpretação do contrato junto aos outros membros da diretoria e votação. 
- Participação na reunião do Projeto ACIA DO BEM, para receber o certificado de Entidade participante. 
 
Tático:  
- 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 e pós festa, para avaliação. 
- Elaborados os relatórios do plano de ação e relatório mensal, descrição do público alvo juntamente com a Equipe Técnica. 
- Participação na Assembleia do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, coordenadora tornou-se membro do conselho através de votação. 
- Reunião com a Secretaria de Saúde, para auxilio em questões de acompanhamento hospitalar, falta de remédios na rede pública, falta de prioridade nos 
atendimentos, entre outros assuntos. 
- Reunião com a Equipe do CREAS para parceria, onde o Benaiah, seria um local para os jovens que comentem pequenos delitos, serem voluntários, ainda em 
andamento o contrato. 
 
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 foi 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. 
- Ocorreram acompanhamentos de idosos em consultas/exames médicos na rede pública e privada.  
- Participação da Roda de conversa que o Conselho Municipal do Idoso junto com a Secretaria de Ação Social proporciona mensalmente. 
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4.3. GESTÃO DO TRABALHO 

A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Abordado a conscientização de reciclar, o projeto teve como iniciativa instalar bag’s, na área do estacionamento, para 
separação de materiais, como motivação, o Presidente usará o dinheiro para uma festa de confraternização com os funcionários. 
B. Avanços: Conscientização. 
C. Dificuldades: Comprar as caçambas apropriadas devido o alto custo. 
D. Proposta de Superação das Dificuldades: Substituir as caçambas por bag, até adquirir a quantidade em dinheiro para compra das mesmas. 
 
A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Capacitação de funcionários com o tema: “O olhar do idoso sobre o envelhecimento: atitudes facilitadoras do 
cuidado”. Todos os funcionários foram convocados para participar da capacitação que aconteceu em dois dias, para abranger os dois plantões de trabalho. A iniciativa 
e a escolha do tema foram da psicóloga, que avaliou a importância de capacitar os funcionários para um cuidado cada vez mais humanizado e personalizado, 
considerando as particularidades e personalidade de cada idoso. Assim como, sugerir as atitudes facilitadoras de Rogers, como alternativa de conduta no cuidado, 
evitando também o desgaste do cuidador em situações confrontantes.  
B. Avanços: Conscientização, aprendizagem, discussão de casos, planejamento de conduta e valorização de funcionários.  
C. Dificuldades: Alguns funcionários resistentes a mudanças comportamentais. 
D. Proposta de Superação das Dificuldades: Tratar assuntos relacionados em capacitações posteriores.  

 
 

4.4. INFRAESTRUTURA 

A. Descrição da Atividade Desenvolvida: O motor do portão do estacionamento queimou e foi necessário comprar outro, também foi preciso mudar o local de 
instalação do mesmo. 
B. Avanços: A execução das necessidades. 
C. Dificuldades: Mão de obra qualificada. 
D. Proposta de Superação das Dificuldades: Por parte do Benaiah, não há. 
 
A. Descrição da Atividade Desenvolvida: A bomba do hidrante entrou em curto, quando testada para a realização da Brigada com o bombeiro. Foi necessário leva-la 
para oficina para conserto. 
B. Avanços: A execução da necessidade. 
C. Dificuldades: Mesmo a bomba ter sido consertada, ainda não está puxando a água corretamente, assim, precisará de mais manutenção. 
D. Proposta de Superação das Dificuldades: Por parte do Benaiah, não há. 
 
A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Foram instaladas 4 barras antipânico nas portas dos salões de festas, essa foi uma exigência da Vistoria dos Bombeiros. 
B. Avanços: A execução da necessidade. 
C. Dificuldades: Mão de obra e preço. 
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D. Proposta de Superação das Dificuldades: Não há. 
 
A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Manutenção de lâmpadas queimadas. 
B. Avanços: A execução da necessidade. 
C. Dificuldades: Não houve. 
D. Proposta de Superação das Dificuldades: Não há 
 
A. Descrição da Atividade Desenvolvida: A iluminação do estacionamento foi melhorada, com a instalação de mais 2 refletores, para ficar um ambiente bem 
iluminado durante o Arraiá que aconteceu em julho. 
B. Avanços: A execução das necessidades. 
C. Dificuldades: Mão de obra qualificada e preço. 
D. Proposta de Superação das Dificuldades: não há 
 
A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Manutenção preventiva da máquina de lavar roupas, que acontece mês sim, mês não, evitando maiores complicações e 
custo. 
B. Avanços: A máquina deixou de quebrar tantas vezes seguidas, diminuindo os tumultos causados entre idosos e funcionários, pois achavam sempre que demoravam 
para as roupas voltar para sua casa. 
C. Dificuldades: Mão de obra qualificada. 
D. Proposta de Superação das Dificuldades: não há. 
 
A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Foi necessário chamar técnicos para fazer a manutenção da máquina de lavar louças, onde a mesma estava apresentando 
vazamentos. 
B. Avanços: arrumar a máquina e diminuir o gasto de água e produtos utilizados na lavagem. 
C. Dificuldades: Mão de obra qualificada. 
D. Proposta de Superação das Dificuldades: Não há. 
 
A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Manutenção da geladeira, o mesmo não estava refrigerando os alimentos. 
B. Avanços: Atendimento da necessidade, consequentemente diminuição do uso de energia. 
C. Dificuldades: Não houve 
D. Proposta de Superação das Dificuldades: Não há. 
 
A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Manutenção da máquina de lavar louça. 
B. Avanços: Atendimento da necessidade da equipe de trabalho, consequentemente diminuição do esforço físico. 
C. Dificuldades: Aguardando a chegada da peça para reposição, maquina ainda está parada. 
D. Proposta de Superação das Dificuldades: Não há. 
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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: Após algumas analises achamos melhor deixar para prestação de contas só os holerites referente ao salários do mês e retirar os pagamentos referente ao 
salário férias, agora os pagamentos referente as férias serão pagos através de transferência na conta do funcionário, assim não passando mas por sistema de  folha de 
pagamento ao qual é feita pela conta de recebimento do Termo de Colaboração e facilitando o entendimento dos usuários desta informação  e só depositamos nesta 
conta o valor exato do adiantamento que fazemos para saldar fornecedores com data de vencimento antecipada ao nosso recebimento do Termo. 
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* 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 
Desenvolver 

condições para a 
independência e 
o autocuidado. 

Promover 
qualidade 
nutricional 

Melhoras dos 
indicadores da 

qualidade 
nutricional dos 

idosos. 

Atendimento 
Nutricional 

Através de 
avaliação de 
demanda do 
relatório da 

nutrição 

Trimestral 

Durante a avaliação os idosos demonstram grande 
interesse em acompanhar e saber a sua evolução de peso e 

já é efetuado intervenções individualizadas, caso seja 
verificado a necessidade. 

 

Não houve dificuldades 

2 

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 

Incentivar os 
usuários do 

serviço a 
participação no 

Conselho da 
classe 

Idosos 
participativos nas 

reuniões e 
comissões que 

discutem assuntos 
de interesses 

comuns a eles. 

Fortalecimento 
de vínculo social: 
Participação na 
Assembleia do 

CMAS  

Diálogo com o 
idoso 

participante 
A cada 2 anos 

O idoso participante, teve dificuldades em ouvir a 
organização devido à falta de microfone, mas, ainda 
assim, se mostrou interessado em contribuir com o 

Conselho de Assistência, porém, deixou sua vaga para a 
concorrente que tinha menos idade devido a 

disponibilidade de acesso. 

Informar a organização da 
Assembleia que é preciso de 

microfone para os participantes 
ouvir melhor a reunião. 
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público. 

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. 

Favorecer o 
surgimento e o 

desenvolvimento 
de aptidões, 

capacidades e 
oportunidades 

para que os 
indivíduos façam 

escolhas com 
autonomia 

Incentivar o 
aprendizado, 

superar as 
dificuldades. 

Satisfação na 
realização da 

atividade. 

Fortalecimento 
de vínculo social: 

Aula de 
informática 

Escuta, 
observação e 
avaliação das 
necessidades 

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. A idosa participante demonstra que sente-se 
incluída no mundo digital, pois após iniciar as aulas de 
informática ela também adquiriu um celular android. 

Encontrar formas de incentivar 
mais idosos a participar. 

4 

 

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

 

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 
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5 

Promover acesso 
à rede 

socioassistencial, 
aos demais 
órgãos do 
Sistema de 
Garantia de 
Direitos e às 

demais políticas 
públicas setoriais 

Que todos os 
idosos tenham 

suas necessidades 
atendidas 

Acesso da idosa à 
documentação 

solicitada. 

Atendimento das 
necessidades 

particulares de 
cada idoso: 

Acompanhar 
idosa à Caixa 

econômica 
Federal 

Escuta, 
observação e 
avaliação das 
necessidades 

Durante a 
atividade. 

  
 

Durante todo o trajeto ao banco, a idosa mostrou-se 
alegre e confiante, pois sabia que estava prestes a receber 

o valor do PIS que tem por direito, houve alguns 
obstáculos, porém, a atividade foi concluída com sucesso. 
Observou-se que a idosa se sentia diminuída por não ter 

renda, e ter esse dinheiro, favoreceu sua expectativa.  

Não houve dificuldade 

6 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos. 

Fortalecer vínculo 
familiar 

A família 
contribuiu com as 

informações 
solicitadas 

Fortalecimento 
de vínculo 

familiar: Visita  
domiciliar 

elaboração / 
execução de PIA 

Idosa M. 

Escuta, 
observação e 
avaliação das 
necessidades 

Durante a 
Atividade 

A equipe psicossocial tentou contato telefônico com os 
familiares para avisar sobre a visita domiciliar, mesmo 
não conseguindo avisá-los a equipe foi até lá e foi bem 

recebida pelos familiares que não hesitaram em mostrar a 
residência e expor o histórico familiar.  

 

Não houve dificuldade 

7 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos; 

Possibilitar a 
convivência 
comunitária. 

Promover o 
fortalecimento de 
vínculo familiar 

Idosos com 
sentimento de 

acolhidos e 
valorizados pelas 

famílias presentes. 
Melhora na 
autoestima. 

Fortalecimento 
de vínculo 
familiar: 

Comemoração de 
aniversário   

Escuta, 
observação e 
avaliação das 
necessidades 

Durante a 
atividade. 

Os idosos que estavam festejando os aniversários e têm a 
presença das famílias sentem-se valorizados e cheios de 

alegria, demonstram que a atividade é positiva para o bem 
estar e autoestima deles. 

Incentivar sempre e informar a 
importância da participação das 

famílias nesses eventos 
comemorativos para aumentar o 

convívio familiar. 

8 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos 

Promover o 
fortalecimento de 
vínculo familiar 

Idosa participativa 
e mais ativa no 

dia-a-dia  

Fortalecimento 
de vínculo 

familiar: Visita 
familiar 

Através do 
sentimentos e 

emoções 
apresentado 
pela idosa 

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. Durante todo 

o trajeto até o local onde a filha da idosa está morando, 
percebeu-se sentimentos de alegria demostrado pela 

idosa. 

Não houve dificuldade.  

9 Incentivar o 
desenvolvimento 

Promover um 
envelhecimento 

Progressão ou 
diminuição dos 

Atendimento de 
Enfermagem 

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

receberam as estimulações, sentindo-se seguros para as 
Continuar nas estimulações nas 

AVDs 



 
 

 
 

12 

do protagonismo 
e de capacidades 
para a realização 
de atividades da 

vida diária 
(AVDs); 

desenvolver 
condições para a 
independência e 
o autocuidado. 

saudável para 
todos os idosos. 

cuidados demanda do 
relatório de 
enfermagem 

realizações das mesmas. 

10 

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. 

Reposição de materiais de 
acordo com a necessidade e 

boas práticas de 
armazenamento 

11 

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 

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

12 

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

vida diária 
(AVDs); 

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



 
 

 
 

13 

desenvolver 
condições para a 
independência e 
o autocuidado. 

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. 

Promover acesso 
à rede 

socioassistencial, 
aos demais 
órgãos do 
Sistema de 
Garantia de 
Direitos e às 

demais políticas 
públicas setoriais 

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 

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 levá-los. 

14 

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 

Promover um 
envelhecimento 
saudável para 

todos os idosos 

Progressão ou 
diminuição dos 

cuidados 

Atendimento da 
UAD: Consulta 

Médica 

Necessidade do 
órgão público 
da assistência 

Julho/Agosto 

Durante as consultas dos idosos, a enfermeira da Entidade 
acompanhou e observou a satisfação dos mesmos em ter 
as suas necessidades atendidas e o cuidado preventivo, 
ressaltando a importância de ter um médico na instituição 
para facilitar o acesso dos usuários de saúde.   

Não houve dificuldade 



 
 

 
 

14 

órgãos do 
Sistema de 
Garantia de 
Direitos e às 

demais políticas 
públicas setoriais 

15 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos. 

Promover o 
fortalecimento de 
vínculo familiar 

O aumento das 
visitas entre 

familiares/amigos 
e saídas para 

lazer. 

Fortalecimento 
de vínculo 

familiar: Livro de 
visita 

Avaliação da 
frequência de 

visitas e saídas 
dos moradores 

Diário 

Observou-se no livro de visitas que 65% dos idosos 
recebem visitas e apenas 15% saem para lazer com suas 
famílias, mesmo as técnicas solicitando a visita para as 
famílias, este número está difícil de aumentar. 

Convidar as famílias para 
participar das atividades 
realizadas com os idosos. 

16 

Promover acesso 
à rede 

socioassistencial, 
aos demais 
órgãos do 
Sistema de 
Garantia de 
Direitos e às 

demais políticas 
públicas setoriais 

Que todos os 
idosos tenham 

suas necessidades 
atendidas 

Prontidão no 
atendimento da 
necessidade de 
saúde do idoso. 

Atendimento 
das 

necessidades 
particulares de 

cada idoso: 
Abertura de 
prontuário 

Necessidade 
atendida e 

discurso do 
idoso atendido 

Durante a 
atividade 

 
Com o prontuário aberto do posto regional, houve a 
facilidade para marcar consultas e retirar medicamentos.   

Não houve dificuldade. 

17 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos 

Que todos os 
idosos tenham 

suas necessidades 
atendidas 

Melhora da 
ansiedade e 

queixas das idosas 

Atendimento 
das 

necessidades 
particulares de 

cada idoso: 
Compra de 
travesseiros 

Necessidade 
atendida e 

discurso do 
idoso atendido 

Durante a 
atividade 

 
 
A idosa não conseguiu achar o travesseiro que ela queria, 
mas mesmo assim sentiu se satisfeita em ir até a loja e 
tirar suas dúvidas com o vendedor. Foi realizada compra 
para a outra idosa conforme a especificidade que ela disse 
do travesseiro. O atendimento da necessidade diminuiu a 
ansiedade das idosas. 
  

Não houve dificuldade. 

18 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos 

Que todos os 
idosos tenham 

suas necessidades 
atendidas 

Idosa esclarecida 
e despreocupada 

com assuntos 
externos. 

Atendimento 
das 

necessidades 
particulares de 

cada idoso: 
Esclarecimentos 

financeiro 

Avaliação das 
necessidades 

Durante a 
atividade 

Durante a reunião, a idosa apresentou-se confusa em seus 
questionamentos, a pessoa de referência que estava 
presente, esclareceu todas as dúvidas. A equipe por 
precaução irá marcar um especialista em neurologia para 
a idosa, uma vez que, ela está tendo muitos 
esquecimentos e misturando histórias. Enfim, a idosa 
ficou mais tranquila em ter sua necessidade atendida. 

Não houve dificuldade. 



 
 

 
 

15 

19 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos 

Promover o 
fortalecimento de 
vínculo familiar 

Idoso satisfeito 
com sua 

necessidade 
atendida. 

Fortalecimento 
de vínculo 

familiar: Visita 
familiar 

Avaliação dos 
desejos do 

idoso 

Durante a 
atividade 

Em primeiro momento, o idoso referiu o desejo de visitar 
a família em São Paulo, assim que conseguimos contato 
com a família e ele foi informado a data, da visita ele não 
quis ir mais, a família foi compreensiva e disse que 
mesmo assim vem visitá-lo na semana do dia das 
crianças.   

Não houve dificuldade. 

20 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos 

Que todos os 
idosos tenham 

suas necessidades 
atendidas 

Idosos satisfeito 
com a necessidade 

atendida. 

Fortalecimento 
de vínculo 

familiar: Festa de 
Aniversário do 

idoso H. 
 
 

Avaliação dos 
desejos do 

idoso 

Durante a 
atividade 

Durante a festa foi percebido a felicidade do idoso e a 
satisfação em receber os parabéns de diversos amigos e 
funcionários. O idoso relatou ainda durante a atividade 
que nunca teve uma festa para ele, que esse era um desejo 
dele e estava muito feliz. Ele sentiu a falta dos filhos, que 
foram convidados, mas não puderam comparecer, mas 
entendeu o motivo. 

Não houve dificuldade. 

21 

Promover acesso 
à rede 

socioassistencial, 
aos demais 
órgãos do 
Sistema de 
Garantia de 
Direitos e às 

demais políticas 
públicas setoriais 

Que a idosa tenha 
seu direito 
garantido  

Acesso à renda 

Atendimento 
das 

necessidades 
particulares de 

cada idoso. 

Avaliação dos 
desejos e 

necessidade do 
idoso 

 
 
 
 
Escuta, 
observação e 
avaliação das 
necessidades 
 
 

Durante o requerimento de solicitação do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), a idosa respondeu algumas 
perguntas e colaborou para o cadastro e senha junto ao 
INSS. Foi percebido que ela ficou ansiosa, mas ao mesmo 
tempo feliz, por estar realizando um desejo pessoal que 
irá ajudar a mesma, melhorar na manutenção de sua vida 
diária e suas necessidade.  

 

Não houve dificuldade. 

22 
Desenvolver 

condições para a 
independência e 
o autocuidado. 

Que todos os 
idosos tenham 

suas necessidades 
atendidas 

Saúde dos pés dos 
idosos garantida. 

Atendimento da 
necessidade do 

idoso: Grupo de 
Podologia 

Senac 

Necessidade 
atendida e 

discurso dos 
idosos 

atendidos 

Escuta, 
observação e 
avaliação das 
necessidades 

 

Nesse primeiro momento as alunas juntamente com a 
profissional fizeram avaliação da situação do pé de cada 
idoso. Os idosos se sentiram especial e se mostraram 
entusiasmados com a abordagem das estudantes. 
Será mais um grupo de parceria para garantir a qualidade 
de atendimento dos idosos. 

Não houve dificuldade. 

23 
Desenvolver 

condições para a 
independência e 
o autocuidado. 

Que todos os 
idosos tenham 

suas necessidades 
atendidas 

Melhora na 
autoestima e 
valorização 
feminina. 

Fortalecimento 
de vínculo social: 

Esmaltação de 
Unhas 

Avaliação dos 
desejos do 

idoso 

Escuta, 
observação e 
avaliação das 
necessidades 

 

Durante a atividade mesmo as idosas que não estão 
esmaltando as unhas ficam sentadas em volta da 
voluntária contando suas histórias de vida, interagindo e 
socializando entre elas.  Elas se sentem bem com a 
presença da voluntária.  

Não houve dificuldade. 



 
 

 
 

16 

 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos 

Idosa participante 
da sociedade e 

com autonomia e 
autoestima 
preservada. 

Qualidade de 
vida, autoestima e 

autonomia. 

Fortalecimento 
de vínculo social: 
idosa participou 
de apresentação 
da Instituição no 

SENAC 

Relato da idosa Durante e após 
a atividade. 

Durante a apresentação no SENAC, observamos que a 
idosa estava feliz em retornar ao ambiente escolar, pelo 
fato de ter trabalhado muitos anos como inspetora de 
aluno em escola e se recordar disso com saudade. Na 
apresentação a idosa contou aos adolescentes sua 
experiência de vida, sobre sua moradia no Benaiah e 
sobre a harmoniosa convivência familiar que vive na sua 
família. Ao término os alunos vieram conversar com a 
idosa e a mesma convidou eles para visitá-la na 
Instituição. 

Não houve dificuldade. 

24 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos 

Idosa atendida em 
suas necessidades. 

Melhora dos 
sintomas e 
adaptação ao 
acolhimento. 

Fortalecimento 
de vínculo 
familiar e 

elaboração / 
execução de PIA 

 Idosa D. 

Relato da idosa 
e da psicóloga. Semanal 

A psicóloga orientou os familiares da idosa para a 
necessidade de encaminhamento para psicoterapia, 
ressaltando a importância, devido ao quadro depressivo 
que a mesma se encontra. A princípio os filhos 
demonstraram resistência na aceitação pelo tratamento, 
mas posteriormente o filho W. entendeu a necessidade e 
pediu para providenciarmos. 

Não houve dificuldade. 

25 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos 

Orientar 
familiares na 
tomada de 
decisões que 
envolvam a idosa. 

Tranquilidade e 
confiança da 
idosa. 

Fortalecimento 
de vínculo 
familiar e 

elaboração / 
execução de PIA  

Idosa E. 

Observação e 
avaliação da 

idosa 
Diariamente 

Durante a conversa o ex-marido relatou estar em situação 
conflituosa com o filho, envolvendo a casa de 
propriedade da família. E relatou algumas providências 
que gostaria de tomar a respeito disso. Orientamos o 
mesmo a procurar o promotor de justiça para esclarecer 
seus direitos e deveres.  

Não houve dificuldade. 

26 

Favorecer o 
surgimento e o 

desenvolvimento 
de aptidões, 

capacidades e 
oportunidades 

para que os 
indivíduos façam 

escolhas com 
autonomia 

Estimular os 
domínios 
cognitivos mais 
alterados de cada 
idoso de maneira 
individual e 
personalizada. 

Melhora na 
capacidade 
cognitiva e 
funcional  

Estimulação 
Cognitiva 
Individual  

Houve 
aderência dos 

idosos em 
relação às 
atividades 

propostas. As 
atividades 

serão 
continuadas e 

novo 
monitoramento 
cognitivo será 
realizado em 

dez/2019. 

Trimestral  
Por serem atividades elaboradas especificamente para 
cada idoso, eles apresentam interesse no tema e conteúdo 
que cada atividade abordava. Além disso, ficaram 
interessados nas próximas sessões. 

Não houve dificuldade. 



 
 

 
 

17 

 

Favorecer o 
surgimento e o 

desenvolvimento 
de aptidões, 

capacidades e 
oportunidades 

para que os 
indivíduos façam 

escolhas com 
autonomia 

Avaliar a 
cognição dos 
idosos por 
domínios, para 
elaboração de 
protocolo 
individual de 
estimulação 
cognitiva  

Os idosos 
avaliados foram 
colaborativos e 
interessados na 
avaliação. 

Avaliação 
cognitiva 

Utilizados os 
seguintes 
instrumentos de 
rastreios,  de  
acordo com o 
grau de 
escolaridade e 
grau de 
comprometi-
mento 
cognitivo de 
cada idoso: 
MEEM (Mini- 
Exame do 
Estado Mental) 
e ACE-R 

Trimestral 

Antes da execução, foi explicado o motivo da avaliação 
para cada idoso, e os mesmos demonstraram bastante 
interesse. No momento da aplicação do instrumento, os 
idosos pareciam se esforçar bastante para atingir o melhor 
desempenho. 

Não houve dificuldade. 

27 

Promover acesso 
à rede 

socioassistencial, 
aos demais 
órgãos do 
Sistema de 
Garantia de 
Direitos e às 

demais políticas 
públicas setoriais 

Que todos os 
idosos tenham 

suas necessidades 
atendidas 

Melhora na 
qualidade de vida 

Atendimento 
das 

necessidades 
particulares de 

cada idoso. 

Avaliação dos 
desejos do 

idoso 

Escuta, 
observação e 
avaliação das 
necessidades 
 

Durante a ligação feita para o irmão da senhora S. a 
mesma pede oração e chora muito, diz que esta sofrendo 
muito e que pede a Deus para levá-la. A ligação feita par 
ao filho da senhora A. é sempre alegre e descontraída, ela 
sempre diz a famílias que esta bem e feliz aqui.  

Não houve dificuldade. 

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 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência. 
Possibilitar a 
convivência 
comunitária. 

Contribuir para a 
prevenção do 

Valorizar os anos 
de vida dos 

idosos. 
Incentivar que as 
atividades sejam 

realizadas por 
todos os graus de 

dependência; 
colaborar uma 

melhor vivência. 
 

A resposta, verbal 
e não verbal, dos 
idosos que estão 

sendo 
homenageados 

Festa dos 
Aniversariantes 

Observação e 
escuta dos 
usuários. 

Mensal 

Neste trimestre podemos contar com deliciosas festas de 
aniversários, preparadas por voluntários e equipe técnica.  

Mantivemos a dinâmica de convidar os familiares e 
conseguimos observar que os idosos se sentem mais 

valorizados com esta pequena atitude. 

Manter conduta de incentivar e 
mostrar aos familiares a 

importância da sua presença. 
Bem como a participar da 
sociedade com ações de 

voluntariado. 



 
 

 
 

18 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos 

2 

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. 

Favorecer o 
acesso à 

informações e 
aprendizado. 

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. 

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. 

Não houve dificuldades 

3 

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 

Promover a 
convivência mista 
entre os residentes 
de diversos graus 
de dependência, 
desenvolver e 

incentivar/resgatar  
memórias e 
habilidades. 

Participação e 
interação dos 

idosos na 
atividade. 

Oficina 
Culinária:  Pizza 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

Durante a 
atividade. 

Os idosos demonstraram interesse em poder contribuir 
com a rotina do Residencial. Ficaram felizes em saber 

que seus amigos iriam consumir a refeição preparada por 
eles e orgulhosos em poder compartilhar suas habilidades 

culinárias e resgatar memorias de casa. 

Não houve dificuldades 
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independência e 
o autocuidado; 

 

4 

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 a 
convivência mista 
entre os residentes 
de diversos graus 
de dependência, 
desenvolver e 

incentivar 
habilidades. 

Participação e 
interação dos 

idosos na 
atividade. 

Oficina 
Culinária: Kibe 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

Durante a 
atividade. 

Esta oficina além de incentivar as habilidades e 
convivência entre os idosos, teve como objetivo central 

fazer a festa de aniversário de um dos moradores. 

O número de participantes da 
atividade foi grande e tivemos 

dificuldades na hora de 
acompanhar e orientar. 

5 

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; 

Incentivar que as 
atividades de vida 

diária sejam 
realizadas em 

todos os graus de 
dependência; 
colaborar para 
vivência com 

grupos da 
comunidade, 

promover 
socialização, 
superação de 
dificuldades. 

O número de 
participantes na 

atividade 
desenvolvida e 
quantidade de 

idosos que 
realizam suas 

AVDs com e sem 
auxílio. 

Cinesioterapia 
em grupo 

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. 
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. 
Durante o mês de julho que não teve a atividade toda 

semana, os idosos referiram que sentem falta do exercício 
e do convívio com os estagiários. 

Mudar constantemente de 
atividades propostas para 

chamar a atenção e o interesse 
dos idosos. 
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desenvolver 
condições para a 
independência e 
o autocuidado. 

Promover acesso 
à renda; 

promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência. 

 

6 

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. 

 

Proporcionar que 
os idosos tenham 

acesso às suas 
crenças e religião. 

Idosos satisfeitos 
em poder 

continuar e 
participar das 

crenças e religiões 
que frequentavam 

antes de serem 
acolhidos  

Atividades 
religiosas I e II 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação. 

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. 

7 

Favorecer o 
surgimento e o 
desenvolvimento 
de aptidões, 
capacidades e 

Estimular as 
habilidades 
manuais, o 
cognitivo. 

Proporcionar 

Participação e 
interação dos 

idosos na 
atividade. 

Oficinas: 
Artesanatos para 

Primavera 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação. 

Durante a 
atividade. 

Na atividade pudemos contar com voluntários, assim, 
ficou mais fácil dela ser executada, pois os idosos tiveram 

mais ajuda e conseguiram confeccionar os enfeites que 
serão utilizados na Festa da Primavera. 

Não houve dificuldade. 
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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. 

momentos 
agradáveis de 

convívio. 

Aqueles que apresentaram maior dificuldade, sentiram-se 
a vontade, pois tinham pessoas suficientes para auxiliar e 
também tinha opções de atividade de acordo com o grau 

de dificuldade. 

8 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos; 

possibilitar a 
convivência 
comunitária. 

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 

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. 

9 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência. 
Possibilitar a 
convivência 
comunitária. 

 

Promover 
socialização, 
superação de 
dificuldades, 

melhora do bem-
estar e autoestima. 
Diminuir o tempo 
ocioso dos idosos. 

Participação e 
interação dos 

idosos na 
atividade.. 

Fortalecimento 
de vínculo social: 

Projeto 
Estagiária serviço 

social Bingo 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

Durante a 
atividade 

Durante toda a atividade, os idosos ficaram atentos a cada 
número falado e confiantes na premiação, os idosos que 
não conseguiram marcar as cartelas, foram auxiliados 

pelos voluntários presentes. 

Não houve dificuldade 

10 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência. 
Possibilitar a 

Promover 
socialização, 
Incentivar o 

convívio com a 
comunidade, 

melhora do bem-
estar e autoestima. 

Participação e 
interação dos 

idosos na 
atividade. 

Fortalecimento 
de vínculo social: 
Apresentação de 

música 
internacionais 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

Durante a 
atividade 

No inicio da apresentação, alguns idosos se mostraram 
confusos, pelo fato de serem músicas internacionais, 

porém, quando o voluntário apresentou músicas 
internacionais conhecidas pelo idosos, através da 

fisionomia dos mesmos, pode se perceber alegria e 
descontração. 

Não houve dificuldade 
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convivência 
comunitária. 

 

11 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência. 
Possibilitar a 
convivência 
comunitária. 

 

Fortalecimento de 
vínculos sociais 

entre os 
moradores e 
visitantes. 

Participação e 
interação dos 
idosos na 
atividade. 

Fortalecimento 
de Vinculo 

Social: Visita do 
grupo Liga do 

Bem 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

Durante a 
Atividade 

Durante toda a atividade, os idosos participantes 
demonstraram sentimentos de alegria e satisfação, alguns 

idosos compartilharam através de conversas entre os 
voluntários experiencias vividas ao longo dos anos. 

Não houve dificuldade 

12 

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 
socialização, 
superação de 
dificuldades, 

estimular 
cognitivo, 

melhora do bem-
estar e autoestima 

A participação 
dos idosos nas 
atividades das 

aulas, e os relatos 
dos mesmos. 

Aulas Lúdicas 
Escuta e 

observação dos 
usuários. 

Durante cada 
atividade. 

Nas aulas lúdicas, os idosos se mostraram atentos as 
explicações e orientações que a equipe psicossocial 

apresenta sobre a realização das atividades propostas, 
Alguns sentiram mais dificuldades em desenvolver as 
atividades, porém, a equipe vai adaptando conforme as 

necessidades dos idosos, isso faz com que não 
desestimule os participantes. 

 

Não houve dificuldade 

13 

Possibilitar a 
convivência 
comunitária. 
Promover o 

acesso a 
programações 
culturais, de 

lazer, de esporte 
e ocupacional 

interno e 
externo, 

relacionando-as 
a interesses, 
vivências, 

Fortalecimento de 
vínculos sociais. 
Favorecer a eles 

acesso aos 
passeios e 

ambientes que 
tragam 

lembranças e bem 
estar. 

Participação e 
interação dos 

idosos na 
atividade. 

Fortalecimento 
de vinculo social: 

Passeio no 
Parque ecológico 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

Durante a 
atividade 

Durante o passeio, através de comentários os idosos 
expressaram sentimentos de alegria em ter a oportunidade 

de voltar ao local onde frequentavam e sentiram se 
amados pela proprietária do quiosque, que os presenteou 

com um lindo lanche da manhã.  

Não houve dificuldade 
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desejos e 
possibilidades do 

público. 
 

14 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência. 
Possibilitar a 
convivência 
comunitária. 

 

Promover 
socialização, 

melhora do bem-
estar e autoestima. 
Diminuir o tempo 
ocioso dos idosos. 

Participação e 
interação dos 

idosos na 
atividade. 

Fortalecimento 
de vínculo Social: 

Festa da 
Primavera -

projeto 
apresentado pela 

estagiária em 
serviço social 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

Durante a 
atividade 

No momento em que acontecia a festa, os idosos puderam 
contemplar de toda a decoração organizada com todo 

carinho pela estagiária em serviço social, ao desfilarem na 
passarela os idosos participantes, sentiram felizes e 

especiais. 

Não houve dificuldade 

15 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência. 
Possibilitar a 
convivência 
comunitária 

Dar continuidade 
a autonomia e 

independência aos 
que ainda têm 

condições. 

A satisfação em 
ter a necessidade 
atendida.  

Passeio externo: 
Supermercado 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

Durante a 
atividade 

No supermercado os idosos têm a sensação de liberdade e 
livre escolha, sempre atentos aos produtos e aos preços, 
tem boa comunicação e socialização entre a comunidade 

que ali se encontra. 
 
   

Não houve dificuldade 

16 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência. 
Possibilitar a 
convivência 
comunitária 

Integração do 
grupo, 

coordenação 
motora fina e 

ampla, trabalhar a 
memória, 

afetividade e 
socialização 

A participação 
ativa de cada 

idoso 

Musicoterapia: 
Voluntária 
Mariana 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

Durante a 
atividade 

Os idosos participaram ativamente, demonstrando 
interesse e atenção. Na atividade de jogos e disputas, eles 

palpitam e ajuda um ao outro.  
Não houve dificuldade 

17 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência. 
Possibilitar a 
convivência 
comunitária 

Promover 
socialização, 
superação de 
dificuldades, 

melhora do bem-
estar e autoestima. 
Diminuir o tempo 
ocioso dos idosos. 

O número de 
participantes na 

atividade 
desenvolvida 

Fortalecimento 
de vinculo social: 

Baile 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

Durante a 
atividade 

Os idosos pedem música antigas que traz boas 
recordações e se alegram assistindo as danças e a 
cantoria.  

Não houve dificuldade 
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18 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência. 
Possibilitar a 
convivência 
comunitária 

Fortalecimento de 
vínculos sociais 

O número de 
participantes na 

atividade 
desenvolvida. 

Fortalecimento 
de vinculo social: 
Visita dos jovens 

da igreja 
Assembleia de 

Deus 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

Durante a 
atividade 

Durante a atividade os idosos demonstraram tranquilidade 
e paz, assistiram a apresentação atentamente e se 
alegraram com os louvores cantados pelos jovens. 

Não houve dificuldade 

19 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência. 
Possibilitar a 
convivência 
comunitária 

Fortalecimento de 
vínculos sociais 

O número de 
participantes na 
atividade 
desenvolvida 

Fortalecimento 
de vínculo social: 

Coro Santo 
Antônio 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

Durante a 
atividade 

O Coro é composto por idosos, os idosos da entidade se 
identificaram e ficaram a vontade para participar, as 

canções agradaram os idosos que se sentiram felizes com 
a apresentação. 

Não houve dificuldade 

20 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência. 
Possibilitar a 
convivência 
comunitária 

Fortalecimento de 
vínculos sociais 

Participação e 
interação dos 

idosos na 
atividade. 

Fortalecimento 
de vínculo social: 
Grupo CETAM 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

Durante a 
atividade 

Durante a atividade pode perceber o carinho que os 
idosos receberam e retribuíram para o grupo de visitantes, 
alguns idosos contaram suas histórias de vida e puderam 
expor suas experiências de uma forma acolhedora. 

Não houve dificuldade 

21 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência. 
Possibilitar a 
convivência 
comunitária 

Fortalecimento de 
vínculo social e 

possibilitar 
vivência com 
etapas de vida 

diferente. 

O número de 
participantes na 

atividade 
desenvolvida 

Fortalecimento 
de vínculo social: 

Colégio 
Fundamental 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

Durante a 
atividade 

Os idosos ficaram impressionados com a quantidade de 
crianças que estavam presentes na atividade, durante a 
apresentação da música os idosos se sentiram feliz e 

acolhidos pelas crianças. 
 
 

Não houve dificuldade 

22 

Favorecer o 
surgimento e o 

desenvolvimento 
de aptidões, 

capacidades e 
oportunidades 

Incentivar que as 
atividades de vida 

diária sejam 
realizadas em 

todos os graus de 
dependência; 

O número de 
participantes na 

atividade 
desenvolvida 

Fortalecimento 
de vínculo social: 

Yogamigos 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

Durante a 
atividade 

Durante a atividade os idosos relaxaram e conseguiram 
curtir o momento, trabalharam com a respiração a 

atividade foi prazerosa para os idosos.  
Foi uma atividade diferente das quais estão acostumados, 

pois exigia silêncio e eles costumam ser agitados. 

Nem todos os idosos 
participaram, porém, foi 

respeitado o direito de escolha. 
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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. 

 

colaborar para 
vivência com 

grupos da 
comunidade, 

promover 
socialização, 
superação de 
dificuldades. 

23 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência. 
Possibilitar a 
convivência 
comunitária 

Fortalecimento de 
vínculo social. 

Diminuir o tempo 
ocioso dos idosos. 

O número de 
participantes na 

atividade 
desenvolvida 

Fortalecimento 
de vínculo Social: 
Visita voluntária 

Patrícia 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

Durante a 
atividade 

Durante a atividade a família da voluntária deu toda a 
atenção para com os idosos. Eles se sentiram acolhidos e 

felizes por saber que se tratava de uma família ali 
presente.  

Não houve dificuldade 

24 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência. 
Possibilitar a 
convivência 
comunitária. 

Promover 
socialização, 

melhora do bem-
estar e autoestima 

promover 
condições para 

que todos os graus 
de dependência 

possam participar 

O número de 
participantes na 

atividade 
desenvolvida. 

Musicoterapia 
Família Armond 

Escuta e 
observação dos 

usuários. 

Durante a 
atividade. 

Os idosos já esperam às quintas-feiras as voluntárias com 
a atividade, eles interagem com elas e com os 

funcionários participantes, resgatam lembranças e passam 
uma tarde agradável.  

Não houve dificuldade 



 
 

 
 

26 

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. 

 

das atividades 
proporcionadas 

 

25 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência. 
Possibilitar a 
convivência 
comunitária. 

 

Promover 
socialização, 
superação de 
dificuldades, 

melhora do bem-
estar e autoestima. 
Diminuir o tempo 
ocioso dos idosos. 

O número de 
participantes na 

atividade 
desenvolvida. 

Fortalecimento 
de vínculo social: 

Bingo 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

Durante a 
atividade 

Na atividade pôde perceber a distração e a parceria entre 
os idosos, pois cada número tirado do globo um idoso 

ajudava o outro a encontrar o número na cartela.  
Não houve dificuldade 

26 

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 
socialização, 
superação de 
dificuldades, 

melhora do bem-
estar e autoestima. 
Diminuir o tempo 
ocioso dos idosos 

O número de 
participantes na 

atividade 
desenvolvida. 

Oficina: 
Artesanato 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

Durante a 
atividade 

 
 

No primeiro momento da atividade os idosos acharam 
que não eram capazes de realizar, mais aos poucos se 

tornou prazeroso, pois a cada flor que eles conseguiam 
produzir ficavam encantados, e felizes em conseguir a 

produção.  
 
 
 
 
. 

Não houve dificuldade 
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27 

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 a 
convivência mista 
entre os residentes 
de diversos graus 
de dependência, 
desenvolver e 

incentivar/resgatar  
memórias e 
habilidades. 

Participação e 
interação dos 

idosos na 
atividade. 

Oficina 
Culinária:  Doces 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

Durante a 
atividade. 

Esta oficina foi planejada pela observação da equipe no 
interesse em que os idosos têm em participar do 

planejamento das festas. 
Durante a atividade eles puderam demonstrar suas 

habilidades culinárias e houve bastante interação entre 
eles. 

 

Não houve dificuldade 

28 

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 

Promover 
socialização, 

melhora do bem-
estar e autoestima. 
Diminuir o tempo 
ocioso dos idosos. 
Promover a 
convivência mista 
entre os residentes 
de diversos graus 
de dependência, 
resgatar  
lembranças e 
manter 
habilidades 
cognitivas. 

 

Participação e 
interação dos 

idosos na 
atividade. 

Aulas Lúdicas: 
Atividades para 
estimulação 
cognitiva 
 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

Durante a 
atividade. 

Os idosos que participam das aulas gostam e pedem 
atividades para estimular a memória e o raciocínio, tais 

como: Jogo de 7 erros, caça-palavras, cruzadinha, dentre 
outros. 

E nessa aula oferecemos várias atividades com esses 
objetivos. 

Não houve dificuldade 



 
 

 
 

28 

o autocuidado; 
 

29 

Favorecer o 
surgimento e o 

desenvolvimento 
de aptidões, 

capacidades e 
oportunidades 

para que os 
indivíduos façam 

escolhas com 
autonomia. 

 

Possibilitar que a 
atividade atenda 
as preferências 

dos idosos e que 
eles tenham 
prazer em 
participar. 

Participação e 
interação dos 

idosos expondo 
suas opiniões, 

criticas ou 
sugestões. 

Roda de conversa 
sobre o Arraiá do 
Benaiah 

 

Escuta e 
observação dos 

relatos dos 
idosos. 

Durante e após 
a atividade. 

Os idosos interagiram, sentiram-se à vontade para expor 
suas opiniões, elogios e sugestões sobre a festa. 

Relembraram vários momentos, fizeram sugestões e 
relataram a satisfação de seus convidados que 

participaram.  

Não houve dificuldade. 

30 

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 
socialização, 

melhora do bem-
estar e autoestima. 

 

Participação e 
interação dos 

idosos na 
atividade. 

Fortalecimento 
de vínculo Social: 
Visita e café da 
tarde Senac 

 

Escuta e 
observação do 

relato e 
expressão dos 

idosos. 

Durante e após 
a atividade. 

Durante a atividade os idosos interagiram com os jovens e 
estavam participativos nas atividades que eles 

propuseram. 
Não houve dificuldade. 

31 

Favorecer o 
surgimento e o 

desenvolvimento 
de aptidões, 

capacidades e 

Promover 
socialização, 

melhora do bem-
estar e autoestima. 
Diminuir o tempo 

Participação e 
interação dos 

idosos na 
atividade. 

Aulas Lúdicas: 
Pintura de 
Primavera 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

Durante a 
atividade. 

Os idosos que participam das aulas pedem desenhos para 
pintar, então, aproveitando o início da Primavera, nessa 
aula oferecemos alguns desenhos de flores para pintar 

com lápis de cor e giz de cera. 

Não houve dificuldade. 



 
 

 
 

29 

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; 

 

ocioso dos idosos. 
Promover a 
convivência mista 
entre os residentes 
de diversos graus 
de dependência, 
resgatar  
lembranças e 
manter 
habilidades 
cognitivas. 

 

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 
socialização, 

melhora do bem-
estar e autoestima. 
Diminuir o tempo 
ocioso dos idosos. 

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

resgatar  
lembranças e 

manter 
habilidades 
cognitivas. 

 

Participação e 
expressão de 

sentimentos dos 
idosos. 

Oficina: 
Dinâmica de 

grupo: Espelho 

Escuta e 
observação dos 

usuários na 
participação. 

Durante a 
atividade. 

Os idosos relataram suas qualidades e ressaltaram as 
qualidades dos colegas proporcionando maior empatia e 

amizade entre eles. 
Não houve dificuldade. 

33 
Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

Diminuir o tempo 
ocioso dos idosos. 

Promover a 
convivência mista 

Atenção no vídeo 
apresentado. 

Documentário de 
Americana 

Escuta dos 
comentários 
dos idosos. 

Durante e após 
atividade. 

Os idosos assistiram ao vídeo que tem duração 
aproximada de 90 minutos. Durante o vídeo eles puderam 

conhecer a história de Americana através de relatos de 
pessoas que viveram os fatos. Assim, eles puderam 

Não houve dificuldade 
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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. 

 

entre os residentes 
de diversos graus 
de dependência, 

resgatar  
lembranças e 

manter 
habilidades 
cognitivas. 

 

resgatar lembranças também vivenciadas por eles. Assim 
como, através das fotos e vídeos apresentados, eles 

também mostraram felizes por recordaram das tecelagens 
e dos locais frequentados durante a juventude.  

34 

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 

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

resgatar  
lembranças, 

manter 
habilidades 
cognitivas, 

proporcionar 
fortalecimento de 

vínculo social, 
autoestima, 
valorização 

pessoal, resgate 
de identidade e 

autonomia. 
 

Participação e 
satisfação dos 

idosos. 

Festa da 
Primavera 

Escuta dos 
comentários 
dos idosos. 

Durante e após 
atividade. 

Durante a festa as idosas participantes do desfile estavam 
animadas e empolgadas com a competição pelo título de 
miss.  O clima da festa era de muita alegria e interação 

entre todos os participantes.  

Não houve dificuldade 



 
 

 
 

31 

público. 
 

35 

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 
socialização, 

melhora do bem-
estar e autoestima. 
Diminuir o tempo 
ocioso dos idosos. 

Resgatar  
lembranças, 
valorização 

pessoal, resgate 
de identidade e 

manter 
habilidades 
cognitivas. 

 

Participação, 
resgate de 

lembranças  e 
expressão de 

sentimentos dos 
idosos. 

Oficina: 
Dinâmica do 

coração  

Escuta e 
observação dos 

usuários na 
participação. 

Durante a 
atividade. 

Os idosos relataram muitas coisas positivas que sentem 
relacionados a família, amor, amigos, gerando um clima 

de troca de afeto, lembranças e interação entre os 
participantes. 

Não houve dificuldade 

36 

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 

Resgatar 
lembranças, 
valorização 

pessoal, resgate 
de identidade e 

manter 
habilidades 
cognitivas. 

 

Participação e 
expressão de 

sentimentos dos 
idosos. 

Mural 
“Conselhos de 

um idoso” 

Escuta e 
observação dos 

usuários na 
participação. 

Durante a 
atividade. 

Ao ser solicitado aos idosos um conselho para os “mais 
jovens”, gerou neles um clima de reflexão sobre as 

experiências vividas, além de demonstrarem autoridade e 
maturidade nos conselhos que foram dados. 

 

Não houve dificuldade 
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vida diária; 
desenvolver 

condições para a 
independência e 
o autocuidado. 

37 

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. 

Fortalecer vínculo 
social, resgatar 

lembranças e dar 
passibilidade de 
lazer aos idosos. 

Adesão ao passeio 
e a expressão de 
sentimentos 

Passeio Externo: 
Circo Thiany 

Escuta e 
observação dos 

usuários na 
participação. 

Durante a 
atividade. 

Durante o espetáculo, eles ficaram atentos, se divertiram 
e puderam passar momentos agradáveis entre amigos. 

Passeios externos,  
 

38 

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 

Favorecer o 
convívio familiar 

e social, 
possibilitar o lazer 

para os idosos. 

Participação da 
comunidade, 
familiares e 

amigos. 
 

Arraiá do 
Benaiah 

Escuta e 
observação dos 

usuários na 
participação. 

Durante a 
atividade. 

No dia festa os idosos já amanheceram bastante ansiosos, 
querendo colaborar com a organização, no mento da 

festa, eles aguardam esperançosos suas famílias e amigos. 
Esteve presente, parentes de 31 idosos, entre amigos e 

familiares. Aqueles que não tiveram pessoas presentes de 
sua família sentaram nas mesas entre amigos, todos 

demonstraram estar feliz com a festa organizada. 

Possibilitar acesso de mais 
famílias no dia da festa. 
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público. 
Contribuir para a 

prevenção do 
agravamento de 

situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos. 

 

39 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência. 
Possibilitar a 
convivência 
comunitária. 

 

Possibilitar a 
vaidade, melhorar 

a autoestima e 
valorização. 

Participação na 
atividade 

programada. 

Fortalecimento 
de vínculo social: 
Dia de beleza com 

a Mary Kay 

Escuta e 
observação dos 

usuários na 
participação. 

Durante a 
atividade. 

Como a atividade foi realizada no dia da Festa da 
Primavera, observou-se que as idosas ficaram animadas e 

participaram, pois, queriam estar bem bonitas no 
momento da festa. Também foi observado que elas 

perdem muito da vaidade e deixam de se cuidarem por 
muitos motivos, e essa atividade resgatou lembranças 

conforme realizava a maquiagem. 

Não houve dificuldade. 

40 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência. 

Despertar 
lembranças. 

Diminuir o tempo 
ocioso dos idosos 

O número de 
participantes na 

atividade 
desenvolvida. 

 
Contação de 

histórias 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

Mensal 

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. 

Não houve dificuldade 

41 

Desenvolver 
condições para a 
independência e 
o autocuidado; 
Promover a 
convivência 
mista entre os 
residentes de 
diversos graus de 
dependência. 

Atender as 
necessidades das 

idosas, possibilitar 
acesso aos 

cuidados da 
beleza. 

O número de 
participantes na 

atividade 
desenvolvida. 

Atendimento 
Enfermagem: 
dia da beleza 

Escuta e 
observação dos 

usuários 

Durante a 
atividade 

Na atividade as idosas se sentiram entusiasmadas em se 
arrumar, enquanto esmaltavam as unhas, foi percebido 
que algumas se emocionam contando suas experiencias 

de vaidade quando jovens. E para a maioria foi de grande 
satisfação receber esse cuidado. 

Não houve dificuldade 

* 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. 

 
 



 
 

 
 

34 

5.2. AVALIAÇÃO  

ATIVIDADES INDIVIDUAIS 
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 
Desenvolver 

condições para a 
independência e 
o autocuidado. 

Promover 
qualidade 
nutricional 

Melhoras dos 
indicadores da 

qualidade 
nutricional dos 

idosos. 

Atendimento 
Nutricional 

Através de 
avaliação de 
demanda do 
relatório da 

nutrição 

Trimestral 

Pudemos observar uma melhora nos hábitos e rotina 
alimentar daqueles que tem um maior entendimento da 
necessidade de se cuidar. Os idosos que precisam ter 
maior controle do peso conseguiram uma redução de 

peso neste último trimestre. 
Por outro lado, duas idosas, mais nova no residencial, 

precisam de um maior controle do ganho de peso e foram 
orientadas, referente a repetição. 

 

Não houve dificuldades 

2 

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. 

Inclusão dos 
idosos em 

reuniões que 
discutem assuntos 
relacionados à sua 

vivência e 
moradia. 

Idosos sentindo-
se valorizado e 
contribuindo 

com a melhora 
da Entidade 

Fortalecimento 
de vínculo 

social: 
Participação na 
Assembleia do 

CMAS 

Escuta e 
observação do 

idoso 
participante. 

A cada 2 
anos 

O idoso que participou da eleição, sentiu-se privilegiado 
em poder participar ao menos das eleições, ao término, 

ele concluiu para a Equipe, a satisfação em estar presente 
nessa ocasião.  

Esse envolvimento gera uma melhora na expectativa e 
valorização do idoso na comunidade. 

Não houve dificuldades 
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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. 

Favorecer o 
surgimento e o 

desenvolvimento 
de aptidões, 

capacidades e 
oportunidades 

para que os 
indivíduos façam 

escolhas com 
autonomia 

Inclusão digital 
para os idosos. 

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 dificuldade. 

4 

 

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

 

Transmitir o 
sentimento de 

cuidado e 
necessidades 

atendidas. 

Melhora na 
autoestima. 

Fortalecimento 
de vínculo 

social: Corte de 
cabelo 

Escuta, 
observação e 
avaliação das 
necessidades 

Mensal 

Os idosos, apresentam satisfação e autoestima nos 
cuidados que os parceiros têm com eles.  A cada data que 

se aproxima eles ficam ansioso a espera desses 
profissionais.  

Essa parceria ajuda a Entidade manter a qualidade nos 
atendimentos das necessidades dos idosos. 

Não houve dificuldade. 

5 
Promover acesso 

à rede 
socioassistencial, 

Que todos os 
idosos tenham 

suas necessidades 

Acesso da idosa 
à documentação 

solicitada. 

Atendimento das 
necessidades 

particulares de 

O relato da 
própria idosa em 

ser atendida. 

A cada 
Atividade 

O acesso à renda, melhorou a autoestima da idosa, pois a 
mesma não tem nenhum tipo de benefício ainda. Tornou-

a ainda mais participativa nas rotinas e expressou 
Não houve dificuldade. 



 
 

 
 

36 

aos demais 
órgãos do 
Sistema de 
Garantia de 
Direitos e às 

demais políticas 
públicas setoriais 

atendidas cada idoso: 
Caixa econômica 

Federal 

vontades e necessidades de compras. 

6 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos. 

Fortalecer vínculo 
familiar 

Informações 
coletadas 

Fortalecimento 
de vínculo 

familiar: Visita  
domiciliar 

elaboração / 
execução de PIA 

Escuta, 
observação e 
avaliação das 
necessidades 

Conforme a 
necessidade 

A filha contribuiu com as informações solicitadas, 
mostrou-se atenta e ciente quanto as orientações feitas 
pela equipe psicossocial, sobre todos os procedimentos e 
cuidados que ela deve ter com a mãe quando levá-la para 
passar alguns dias em sua casa. Considerando o histórico 
de vida e processo de adaptação da mesma. 
 

Não houve dificuldade 

7 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos. 

Fortalecer vínculo 
familiar.  

Melhora no 
emocional e 

tranquilidade da 
idosa referente a 
saúde da filha. 

Fortalecimento 
de vínculo 

social: Visita 
familiar 

O relato da idosa 
referente a 

aproximação da 
filha. 

Mensal 

Ao retornar para a instituição a idosa mostrou se feliz e 
aliviada em ver a filha, porém verbalizou o desejo de nas 
próximas visitas à filha, rever a casa onde morava com a 
família antes de ser institucionalizada. A Equipe avaliou 

que essa atividade não será boa no momento.  
 

Não houve dificuldade. 

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. 

Assistência 
qualificada e 
humanizada 

Através da 
supervisão e 

coordenação da 
diminuição dos 

cuidados 
exigidos. 

Atendimento de 
Enfermagem 

Através de 
avaliação de 
demanda do 
relatório de 
enfermagem 

Diário  
Devido ao envelhecimento e as patologias de base 

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

Continuar nas estimulações 
nas AVDs 

9 

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

vida diária 

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. 
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(AVDs); 
desenvolver 

condições para a 
independência e 
o autocuidado. 

10 

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. 

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. 

11 

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 deles.  Não houve dificuldades. 

12 

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 

Garantir 
promoção e 

prevenção à saúde 
ao idoso 

 

Dimunuição do 
índice de 

mortalidade e ter 
um 

envelhecimento 
saudável 

Consulta Médica 

Através de 
avaliação de 
demanda do 
relatório de 
enfermagem 

Sempre que 
necessário. Prevenção das complicações das necessidades. A falta de profissionais da 

rede de saúde. 
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à rede 
socioassistencial, 

aos demais 
órgãos do 
Sistema de 
Garantia de 
Direitos e às 

demais políticas 
públicas setoriais 

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. 

Promover acesso 
à rede 

socioassistencial, 
aos demais 
órgãos do 
Sistema de 
Garantia de 
Direitos e às 

demais políticas 
públicas setoriais 

Promover um 
envelhecimento 
saudável para 

todos os idosos 

Progressão ou 
diminuição dos 

cuidados 

Atendimento da 
UAD: Consulta 

Médica 

Necessidade do 
órgão público da 

assistência  
Julho/Agosto 

 As consultas foram de grande valia, pois tivemos o 
auxílio na renovação de receitas e avaliação do estado 
geral de saúde dos idosos. No entanto, o objetivo de 
avaliar o grau de independência dos idosos, não foi 

eficaz, pois a avaliação médica utilizada, não condiz com 
a NOB/SUAS que as ILP’s seguem. 

Não houve dificuldade. 

14 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos. 

Fortalecer vínculo 
familiar. 

Melhora na 
autoestima e 
emocional.  

Fortalecimento 
de vínculo 

familiar: Livro 
de visita 

Através do livro 
de visita.  semanal 

Ligar com mais periodicidade às famílias, solicitando 
visitas e sempre que possível, levar seus entes para lazer. 
Pois ainda o número de abstenção de familiares é grande. 

Não houve dificuldade. 

15 
Promover acesso 

à rede 
socioassistencial, 

Facilidade de 
acesso ao SUS.  

Acesso da idosa 
à documentação 

solicitada. 

Atendimento 
das 

O atendimento 
no posto de 

saúde  

Conforme a 
necessidade 

Através do prontuário aberto no posto, houve agilidade 
nos trâmites relacionado à saúde.  Não houve dificuldade 
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aos demais 
órgãos do 
Sistema de 
Garantia de 
Direitos e às 

demais políticas 
públicas setoriais 

necessidades 
particulares de 

cada idoso: 
Prontuário 

médico 

16 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos. 

Que todos os 
idosos tenham 

suas necessidades 
atendidas 

Melhora no 
emocional 

Atendimento 
das 

necessidades 
particulares de 

cada idoso: 
Compras 

Satisfação e 
solução das 

queixas.  

Conforme a 
necessidade 

As idosas tiveram suas necessidades atendidas, mesmo 
uma delas não tendo adquirido o item. Percebemos que 
havia um sentimento mais emocional no pedido de uma e 
já a outra entendeu que a dor era devido sua afecção de 
saúde e não ao travesseiro.  

Não houve dificuldade 

17 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos. 

Transmitir 
tranquilidade e 

confiança para a 
idosa ter dias 
agradáveis. 

Melhora nas 
queixas, 

referente ao 
assunto 

abordado. 

Atendimento 
das 

necessidades 
particulares de 

cada idoso: 
Esclarecimento 

financeiro 

O relato da 
própria idosa. 

Conforme a 
necessidade 

Assunto esclarecido e resolvido com a sobrinha da idosa, 
a mesma não trouxe mais essas dúvidas para a equipe. 
Devido as confusões intelectuais observadas, foi marcado 
uma avaliação neurológica para a idosa. 
.  

Não houve dificuldade 

18 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos. 

Que o idoso tenha 
o desejo de ver a 
família realizado.   

Satisfação do 
idoso.  

Fortalecimento 
de vínculo 

familiar: Visita 
familiar 

Reação do idoso 
ao saber da visita 
da família.  

Conforme o 
desejo do 

idoso 

Com a negação do idoso, avaliou-se que a vontade dele 
era de receber seus familiares aqui na sua residência, ou 
seja, sua queixa era de saudade. Na próxima semana, 
receberá a visita de seus familiares. 

Não houve dificuldade 

19 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos. 

Fortalecer vínculo 
familiar e realizar 
o desejo do idoso. 

Melhora no 
emocional, 
valorização 

pessoal. 

Fortalecimento 
de vínculo 

familiar: Festa 
de Aniversário 

do idoso H. 

O relato do 
próprio idoso.  

Conforme 
desejo do 

idoso.  

Foi visível a satisfação do idoso com a festa recebida, 
com o envolvimento que teve com os funcionários, 
pudemos perceber o quanto isso mexeu com suas 
emoções e seus sentimentos. A realização do desejo 
supriu momentaneamente a carência do idoso. 

Não houve dificuldade 

20 
Promover acesso 

à rede 
socioassistencial, 

Que seu direito 
seja garantido Acesso à Renda Atendimento 

das 

Monitoramento e 
acompanhamento 
do processo junto 

Conforme a 
necessidade 

Pode perceber um alivio por parte da idosa depois da 
solicitação do requerimento, seguimos aguardando agora 
o deferimento da parte o INSS. Ter acesso ao benefício 

Não houve dificuldades 
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aos demais 
órgãos do 
Sistema de 
Garantia de 
Direitos e às 

demais políticas 
públicas setoriais 

necessidades 
particulares de 

cada idoso. 

ao INSS.  fez a idosa voltar a sua autonomia. 

21 
Desenvolver 

condições para a 
independência e 
o autocuidado. 

Manter a saúde 
integral dos 

idosos. 

Melhoras de 
indicadores na 
qualidade de 

vida 

Atendimento 
da necessidade 

do idoso: 
Grupo de 
Podologia 

Senac 

Escuta, 
observação e 
avaliação das 
necessidades 

Conforme a 
necessidade 

Os idosos apresentaram satisfação e autoestima nos 
cuidados que a equipe teve com eles. A parceria contribui 
com a instituição no atendimento das necessidades com 
qualidade e profissionalismo. 

Não houve dificuldade 

22 
Desenvolver 

condições para a 
independência e 
o autocuidado. 

Melhora na 
autoestima. 

Melhoras de 
indicadores na 
qualidade de 

vida 

Fortalecimento 
de vínculo 

social: 
Esmaltação de 

Unhas 

Escuta, 
observação e 
avaliação das 
necessidades 

Conforme a 
necessidade 

Percebe um aumento de autoestima nas idosas que ficam 
mostrando as unhas feitas para todos que chegam, elas se 

sentem satisfeitas e felizes.   
A parceria contribui com a vaidade feminina, dando 

qualidade aos atendimentos prestados aos idosos. 

Não houve dificuldade 

23 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos 

Idosa sentindo-se 
pertencente a 
sociedade e 

satisfeita por 
contribuir com a 
formação social e 
moral dos alunos.  

Autoestima 
preservada, 
satisfação 
pessoal. 

Fortalecimento 
de vínculo 

social: idosa 
participou de 

apresentação da 
Instituição no 

SENAC 

Escuta, 
observação e 
avaliação. 

Durante a 
atividade. 

A idosa relatou estar feliz por contribuir com os jovens e 
fazê-los refletir, através de seu relato de satisfação por ter 

vivido uma vida bem vivida, estar lúcida e com 
autonomia.  

Não houve dificuldade 

24 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos 

Idosa protegida e 
atendida em suas 

necessidades. 

Melhora dos 
sintomas e 

qualidade de 
vida.  

Fortalecimento 
de vínculo 
familiar e 

elaboração / 
execução de PIA 

 Idosa D. 

Escuta, 
observação e 
avaliação. 

Diariamente. A idosa relata estar satisfeita com o tratamento de 
psicoterapia que está fazendo. Não houve dificuldade 

25 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 

Idosa protegida e 
atendida em suas 

necessidades. 

Fortalecimento 
de vínculos 
familiares e 
qualidade de 

vida. 

Fortalecimento 
de vínculo 
familiar e 

elaboração / 
execução de PIA  

Idosa E. 

Escuta, 
observação e 
avaliação. 

Diariamente. 

O ex-marido da idosa relatou que iria procurar ajuda 
judicial para tentar uma solução para os casos familiares 

vividos.   
A instituição se isenta de problemas particulares das 

famílias, somente responderá se caso colocar a 
integridade da idosa em risco. 

Não houve dificuldade 



 
 

 
 

41 

vínculos 

26 

Favorecer o 
surgimento e o 

desenvolvimento 
de aptidões, 

capacidades e 
oportunidades 

para que os 
indivíduos façam 

escolhas com 
autonomia 

Foi esperado 
aderência e 

colaboração por 
parte dos idosos. 

Os idosos 
aderiram e 

tiveram bom 
desempenho nas 

atividades. 
Completaram 

todas as 
atividades que 

foram propostas. 

Estimulação 
Cognitiva 
Individual  

Escuta e 
observação dos 
usuários e a 
participação 

Trimestral  
Foi avaliado que até mesmo alguns idosos que não 
participaram das atividades em grupo, tiveram interesse 
na execução das atividades individuais. 

Não houve dificuldade 

27 

Favorecer o 
surgimento e o 

desenvolvimento 
de aptidões, 

capacidades e 
oportunidades 

para que os 
indivíduos façam 

escolhas com 
autonomia 

Foi esperado que 
identificasse o 

grau de 
comprometimento 
cognitivo de cada 

idoso, afim de 
elaborar 

protocolos de 
estimulação que 

fossem 
específicos e 
adequados à 

necessidade de 
cada um. 

Houve 
colaboração dos 
participantes e 
todos os idosos 

avaliados 
conseguiram 
completar a 
avaliação. 

Avaliação 
cognitiva 

Escuta e 
observação dos 
usuários e a 
participação 

Trimestral 
Houve interesse dos idosos tanto no momento da 
avaliação, quanto em saber que iria haver atividades 
individuais para estimulação da cognição. 

Não houve dificuldade 

 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos. 

Melhora na 
autoestima 

Melhoras de 
indicadores na 
qualidade de 

vida 

Atendimento 
das 

necessidades 
particulares de 

cada idoso. 

Escuta, 
observação e 
avaliação das 
necessidades 

Conforme a 
necessidade 

Percebe que ambas se sente mais tranqüila e aliviada 
depois de falar com a família.  Não houve dificuldades 

ATIVIDADES EM GRUPO 
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 a 
convivência 

mista entre os 

Valorização dos 
anos de vida dos 

idosos, o convívio 

A felicidade e 
satisfação 

relatada pelos 

Festa dos 
Aniversariantes 

Observação e 
escuta dos 
usuários. 

Mensal 
Os idosos se sentem valorizados com esta conduta e 

agora já virou rotina aguardar por este dia, pelos 
familiares e amigos que irão prestigiar. 

Não houve dificuldade 
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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 

entre  todos os 
graus de 

dependência; e 
colaboração de 

uma melhor 
vivência. 

 

homenageados.  
 

2 

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. 

Favorecer o 
acesso à 

informações e 
aprendizado. 

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 

A cada 
atividade 

Idosos se sentem acolhidos em sociedade e felizes em 
poder participar de atividades na comunidade. 

Incentivar mais idosos a 
participar, mostrar a 

importância de estar sempre 
aprendendo com outras 

pessoas. 

3 

Favorecer o 
surgimento e o 

desenvolvimento 
de aptidões, 

capacidades e 
oportunidades 

para que os 
indivíduos façam 

escolhas com 
autonomia. 

Incentivar o 

Promover a 
convivência mista 

entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência, 
desenvolver e 

resgatar 
habilidades e 

memórias. 

Houve 
participação de 

100% dos idosos 
convidados 

Oficina 
Culinária:  Pizza 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

A cada 
atividade. 

Idosos valorizados e reconhecidos em suas habilidades 
gerando assim uma melhor auto estima e senso de 

capacidade. 
Não houve dificuldade. 
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desenvolvimento 
do protagonismo 
e de capacidades 
para a realização 
de atividades da 
vida diária; 
Desenvolver 
condições para a 
independência e 
o autocuidado. 

 

4 

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 a 
convivência mista 

entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência, 
desenvolver e 

incentivar 
habilidades. 

Houve 
participação de 

100% dos idosos 
convidados. 

Oficina 
Culinária: Kibe 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

A cada 
atividade. 

Notou-se a satisfação de cada idoso em poder contribuir 
para o aniversário de seu companheiro, além de promover 

uma melhor socialização entre eles. 

Limitar o número de idosos 
participante da atividade para 

conseguirmos dar mais 
atenção individual, fazendo 
assim uma escala entre eles 

para que tenham a 
possibilidade de participar. 

5 

Favorecer o 
surgimento e o 

desenvolvimento 
de aptidões, 

capacidades e 
oportunidades 

para que os 
indivíduos façam 

escolhas com 

Manter a 
integridade 

física e 
intelectual. 

Incentivar as 
AVDs 

independentes. 

95% dos 
idosos 

participaram 
da atividade 
executada. 

Oficina: 
Cinesioterapia 

em Grupo 

Escuta e 
observação dos 

usuários. 

A cada 
atividade. 

(2x 
semana) 

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 atividade trouxe melhora de autoestima e 

capacidade funcional através das superações de 
dificuldades, favorecendo a qualidade de vida dos 

Mudar constantemente de 
atividades propostas para 

chamar a atenção e o 
interesse dos idosos. 
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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. 

 

idosos 

6 

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 

Acesso dos 
idosos e 
participação em 
suas crenças e 
religião. 

100% dos idosos 
participaram das 

atividades. 

Atividades 
religiosas I e II 

Escuta e 
observação dos 

usuários. 

A cada 
atividade. 

 

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

Não houve dificuldade. 
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convivência 
comunitária. 

7 

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. 

 

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

Houve 
participação de 

70% dos 
moradores. 

Oficina: 
Artesanatos 

para Festa da 
Primavera 

Escuta e 
observação dos 

usuários. 

A cada 
atividade. 

 

Gerou expectativa para a Festa da Primavera, pois, eles 
gostam de colaborar ativamente com a decoração, no dia 
da festa, ficam felizes em ver o resultado. E com a ajuda 
dos voluntários a atividade ficou mais fácil de ser 
executada e pôde incluir mais pessoas com dificuldades. 

Não houve dificuldade. 

8 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos; 

possibilitar a 
convivência 
comunitária. 

Fortalecer 
vínculos 

familiares.  

Houve a 
participação de 

100 % dos 
idosos 

Fortalecimento 
de vínculo 

social: Festa dos 
aniversariantes 

Escuta e 
observação dos 

usuários 
mensal 

Pudemos observar que a participação dos familiares junto 
aos aniversariantes teve um bom resultado na autoestima 
dos idosos, porém por conta de alguns familiares estarem 
trabalhando no horário da festa, não estiveram presentes, 
assim, solicitamos as visitas deles, mesmo que não seja 

no dia da festa. 

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

9 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência. 
Possibilitar a 
convivência 

Fortalecimento 
dos vínculos 

sociais entre os 
próprios 

moradores 

Houve a 
participação de 
75% dos idosos 

Fortalecimento 
de vínculo 

social: Projeto 
Estagiária 

serviço social 
Bingo 

Escuta e 
observação dos 

usuários 

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. Surgem 

comentários e questionamentos entre os idosos lúcidos, 
sobre quando será o próximo bingo. 

Convidar todos os idosos para 
participarem da Atividade, 

porém, respeitando o interesse 
de cada idoso 
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comunitária. 
 

10 

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. 

Favorecer o 
acesso à 

informações e 
aprendizado. 

Houve a 
participação de 
60% dos idosos 

Fortalecimento 
de vínculo 

social: 
Apresentação de 

música 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

Durante a 
atividade. 

A atividade proporcionou o resgate de lembranças ao 
ouvirem as músicas e a alegria em estar compartilhando 

esses momentos entre eles. 

Convidar todos os idosos para 
participarem da Atividade, 

porém respeitando o interesse 
de cada idoso 

11 

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 a 
convivência mista 

entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência, 
desenvolver e 

incentivar 
habilidades. 

Houve a 

participação de 

95% dos idosos 

Fortalecimento 
de Vinculo 

Social: Visita do 
grupo Liga do 

Bem 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

Durante a 
atividade. 

A visita proporcionou aos idosos momentos agradáveis, 
fortalecendo os vínculos sociais, e através das conversas 

realizadas entre idosos e membros do grupo trouxe o 
resgate de lembranças vividas pelo idosos. 

Convidar todos os idosos para 
participarem da Atividade, 

porém respeitando o interesse 
de cada idoso. 
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12 

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 

Resgatar 
aprendizados e 
lembranças dos 

idosos 

Houve a 
participação de 
70% dos idosos 
interessados em 

exercitar o 
cognitivo. 

Aulas Lúdicas 
Escuta e 

observação dos 
usuários. 

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. 
 

Realizar atividades com 
ideias e assuntos sugeridos 

pelos próprios idosos e 
despertar o interesse do maior 

número de morador. 

13 

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. 

 

Fortalecimento de 
vínculos sociais 
entre idosos e a 

comunidade. 

Idosos 
satisfeitos e com 
direito de acesso 

a lazer 
preservado. 

Fortalecimento 
de vinculo 

social: Passeio 
no Parque 
ecológico 

Escuta e 
observação dos 

usuários. 

A cada 
Atividade 

O passeio promoveu o resgate da autoestima, o 
fortalecimento de vínculos sociais, e através de relato dos 
próprios idosos, sentiram-se amados e importantes com a 

recepção realizada pela proprietária do quiosque. 
As saídas deles da instituição, resgata também a sensação 

de liberdade e autonomia. 

Não houve dificuldade 

14 

Possibilitar a 
convivência 
comunitária. 
Promover o 

acesso a 
programações 
culturais, de 

lazer, de esporte 

Promover a 
convivência mista 

entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência, 
desenvolver e 

incentivar 

Idosos 
satisfeitos com 

aceitação de 
98% de 

participação. 

Fortalecimento 
de vínculo 

Social: Festa da 
Primavera -

projeto 
apresentado pela 

estagiária em 
serviço social 

Escuta e 
observação dos 

usuários. 

A cada 
Atividade 

A festa proporcionou aos idosos o resgate e a valorização 
da autoestima. 

 
Não houve dificuldade 
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e ocupacional 
interno e 
externo, 

relacionando-as 
a interesses, 
vivências, 
desejos e 

possibilidades do 
público. 

 

habilidades 

15 

 

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

 

Manter a 
autonomia e 

independência. 

A necessidade 
atendida e idoso 

satisfeito. 

Passeio externo: 
Supermercado 

Escuta, 
observação e 
avaliação das 
necessidades 

mensal 

Os idosos se sentem felizes por ter essa autonomia 
preservada. Amenta também a confiabilidade na equipe, 
sabendo que possibilitamos o atendimento das 
necessidades. 

 
 
 
Não houve dificuldade 
 

16 

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 

Melhora 
indepência, 
autonomia e 
socialização. 

Houve a 
participação de 
85% dos idosos 

Musicoterapia: 
Voluntária 
Mariana 

Escuta e 
observação dos 
usuários. 

mensal 

Os idosos demonstram satisfação em participar da 
atividade da voluntaria, se divertem e tem total 
socialização entre eles durante a atividade.   
A atividade ajuda preservar a integridade física, 
emocional e intelectual. 

Não houve dificuldade 
 



 
 

 
 

49 

público 

17 

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 

Melhora na 
qualidade de vida 
e autoestima 

Houve a 
participação de 
85% dos idosos 

Fortalecimento 
de vinculo 

social: Baile 

Escuta e 
observação dos 
usuários. 

mensal O baile afastou a solidão, proporcionou um aumento de 
autoestima e um melhora a integração entre os idosos.  

Não houve dificuldade 
 

18 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência 

Fortalecimento de 
vínculos sociais 

entre os 
moradores e 

visitantes 

Houve a 
participação de 
70% dos idosos 

Fortalecimento 
de vinculo 

social: Visita dos 
jovens da igreja 
Assembleia de 

Deus 

Escuta e 
observação dos 

usuários 

A cada 
Atividade 

Os idosos se sentiram satisfeitos e renovados com a 
palavra e os louvores dos jovens, se sentiram a vontade 

para fazer as suas orações.  
Atividade necessária para abordar e estimular os 

sentimentos de fé e esperança. 

Não houve dificuldade 
 

19 

Possibilitar a 
convivência 
comunitária. 
Promover o 

acesso a 
programações 
culturais, de 

lazer, de esporte 
e ocupacional 

interno e 
externo, 

relacionando-as 
a interesses, 

Fortalecimento de 
vínculo social 

Houve a 
participação de 
60% dos idosos 

Fortalecimento 
de vínculo 

social: Coro 
Santo Antônio 

Escuta e 
observação dos 

usuários 

A cada 
Atividade 

Podemos perceber um resgate de valores pessoais e 
sociais.  

Não houve dificuldade 
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vivências, 
desejos e 

possibilidades do 
público 

20 

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 

Fortalecimento de 
vínculo social 

Houve a 
participação de 
100% dos idosos 

Fortalecimento 
de vínculo 

social: Grupo 
CETAM 

Escuta e 
observação dos 
usuários 

A cada 
Atividade 

Observou se uma grande interação social, que levou a um 
bem estar e aumento da autoestima, além da satisfação 
em receber os visitantes.  
Atividades como essa levam a valorização dos idosos, 
pois sentem-se lembrados pela sociedade. 

Não houve dificuldade 
 

21 

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 

 
Houve a 

participação de 
100% dos idosos 

Fortalecimento 
de vínculo 

social: Colégio 
Fundamental 

Escuta e 
observação dos 

usuários 

A cada 
Atividade 

A atividade trouxe aumento da socialização e vinculo 
comunitário, pode interagir com outras culturas, e o bem 

estar e alegria em estar junto com as crianças.  
 
 

Não houve dificuldade 
 

22 

Favorecer o 
surgimento e o 

desenvolvimento 
de aptidões, 

Manter a 
integridade 

física e 

Houve a 
participação de 
60% dos idosos 

Fortalecimento 
de vínculo 

social: 
Yogamigos 

Escuta e 
observação dos 

usuários 

A cada 
Atividade 

A atividade propôs o incentivo aos idosos em terem um 
estilo de vida mais saudáveis, foi observado a diminuição 

da ansiedade, estresse e a melhora do humor após a 
atividade.  

Incentivar mais idosos a 
participar, argumentando os 
benefícios da atividade.  
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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. 

 

intelectual. 
Incentivar as 

AVDs 
independentes. 

 
 

23 

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 

Melhora na 
qualidade de vida 

e autoestima 

Houve a 
participação de 

100% dos idosos 

Fortalecimento 
de vínculo 

Social: Visita 
voluntária 

Patrícia 

Escuta e 
observação dos 

usuários 

A cada 
Atividade 

Percebido uma satisfação e alegria em receber a família 
da voluntária para o café.  Não houve dificuldade 
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público 

24 

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. 

 

Fortalecimento  
dos vínculos 

sociais e melhorar 
o convívio entre 
os moradores. 

95% de idosos 
participantes, 

buscando 
melhorar sua 
qualidade de 

vida. 

Musicoterapia 
Família Armond 

Escuta e 
observação dos 

usuários 
Mensal A atividade proporcionou momentos de interação e 

socialização entre idosos. Não houve dificuldade 

25 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência. 
Possibilitar a 
convivência 
comunitária. 

 

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 

A cada 
Atividade 

Pôde perceber uma interação parceria e socialização entre 
os idosos.  Sempre que há essa atividade, os idosos se 

animam e passam uma tarde mais agradável. 

Convidar todos os idosos para 
participarem da Atividade, 

porém respeitando o interesse 
de cada idoso 

26 

Favorecer o 
surgimento e o 
desenvolvimento 
de aptidões, 
capacidades e 

Despertar 
interesse em 
atividades nos 
idosos. 

Houve 
participação de 

70% dos 
moradores 

Oficina: 
Artesanatos 

Escuta e 
observação dos 

usuários. 

A cada 
atividade. 

 
Pode ser vivenciado momento de superação e autoestima. Não houve dificuldade. 



 
 

 
 

53 

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. 

 

27 

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 a 
convivência mista 

entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência, 
desenvolver e 

resgatar 
habilidades e 

memórias. 

Houve 
participação de 

100% dos idosos 
convidados 

Oficina 
Culinária:  

Doces 

Escuta e 
observação dos 

usuários e a 
participação 

A cada 
atividade. 

A atividade proporcionou valorização e melhor auto 
estima.  Não houve dificuldade. 

28 

Favorecer o 
surgimento e o 

desenvolvimento 
de aptidões, 

capacidades e 

Atender ao desejo 
dos idosos por 

essa atividade e 
proporcionar 
estimulação 

Idosos 
participando e 

tentando 
resolver as 
atividades. 

Aulas Lúdicas: 
Atividades para 
estimulação 
cognitiva 

Observação e 
escuta dos 

relatos. 

Durante a 
atividade. 

Os idosos sentem-se motivados e com autoestima elevada 
em resolver com êxito situações e atividades mais 
complexas que envolvam as funções cognitivas. 

Não houve dificuldades 
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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; 

 

cognitiva, para 
manter as funções 

ativas. 

 
 

29 

Favorecer o 
surgimento e o 

desenvolvimento 
de aptidões, 

capacidades e 
oportunidades 

para que os 
indivíduos façam 

escolhas com 
autonomia. 

 

Fazer com que os 
idosos sintam a 
importância da 

opinião deles no 
planejamento e 

desenvolvimento 
das atividades. 

Idosos expondo 
suas opiniões 
sem receio de 
participação. 

Roda de 
conversa sobre o 
Arraiá do 
Benaiah 

 

Observação e 
escuta. 

Durante e 
após a 

atividade. 

Observamos a importância de ouvir a opinião deles 
quanto a essa festa, já que a mesma acontece todos os 
anos, muitos recebem seus convidados na festa e 
sentiram-se valorizados em poder contribuir para a 
melhoria da mesma. 

Não houve dificuldades 

30 

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 

Fortalecimento de 
vínculo social e 
satisfação em 

receber os jovens. 

Participação na 
atividade e 

acolhimento 
positivo dos 

jovens. 

Fortalecimento 
de vínculo 
Social: Visita e 
café da tarde 
Senac 

 

Observação e 
escuta. 

Durante e 
após a 

atividade. 

Observamos a satisfação dos idosos na interação com os 
jovens e nas atividades que foram propostas, no qual 
todos participaram e estenderam o papo com os visitantes 
no final da atividade.  

Não houve dificuldades 
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e ocupacional 
interno e 
externo, 

relacionando-as 
a interesses, 
vivências, 
desejos e 

possibilidades do 
público. 

 

31 

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; 

 

Estimulação 
cognitiva e 
temporal, 

interação entre o 
grupo e resgate de 

lembranças.  

Comportamento 
dos idosos e 

desenvolvimento 
das atividades. 

Aulas Lúdicas: 
Pintura de 
Primavera 

Observação e 
escuta. 

Durante e 
após a 

atividade. 

Os idosos relataram durante a atividade que gostam 
muito de pintar e que apreciam a estação da Primavera, 
também pelas flores que ficam tão lindas nessa época do 
ano. 

Não houve dificuldades. 

32 

Favorecer o 
surgimento e o 

desenvolvimento 
de aptidões, 

capacidades e 
oportunidades 

para que os 
indivíduos façam 

escolhas com 
autonomia. 

Resgate de 
identidade e 

personalidade, 
estimulação de 

lembranças, 
valorização do eu, 

autoestima, 
autonomia e 

qualidade de vida. 

Discurso dos 
idosos durante 

atividade. 

Dinâmica de 
grupo: Espelho 

Observação e 
escuta. 

Durante e 
após 

atividade. 

A dinâmica proporcionou autoestima aos idosos, por ter 
suas qualidades aceitas e admiradas pelo restante do 
grupo, que foram reforçando as características conforme 
cada um fazia a autoavaliação. A reflexão para a 
autoavaliação proporcionou também resgate de  
identidade. 

Não houve dificuldades. 
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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. 

33 

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 
lembranças, 

estimular 
memória e 

interação social. 

Idosos felizes 
em recordar e 

valorizados por 
serem 

participantes da 
história. 

Documentário 
de Americana 

Observação do 
comportamento e 
relato dos idosos. 

Durante e 
após 

atividade. 

O documentário resultou em muitos comentários 
positivos entre eles, que trocaram muitas informações e 
lembranças sobre o passado. 

Não houve dificuldades. 

34 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência. 
Possibilitar a 

Atender as 
necessidades 
emocionais e 
sociais dos 

idosos. 

Relato e 
observação da 
satisfação dos 

idoso. 

Festa da 
Primavera 

Observação e 
escuta. 

Durante 
atividade. 

Os idosos elogiaram, fizeram muitos comentários 
positivos com relação a organização, ao desfile, as 
homenagens, alimentação e interação da festa. 

Não houve dificuldade. 
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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. 

 

35 

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. 

Resgate de 
identidade e 

personalidade, 
estimulação de 

lembranças, 
valorização do eu, 

autoestima, 
autonomia e 

qualidade de vida. 

Discurso dos 
idosos durante 

atividade. 

Dinâmica do 
coração  

Observação e 
escuta. 

Durante e 
após 

atividade. 

Foi possível observar que os idosos estavam querendo 
dividir com os colegas do grupo aquilo que eles 
produziram, em alguns idosos a intenção era mostrar 
quem realmente eles são, gerando maior afeição entre 
eles. 

Não houve dificuldade. 

36 Favorecer o 
surgimento e o 

Resgate de 
identidade e 

Discurso dos 
idosos durante e 

Mural 
“Conselhos de 

Observação e 
escuta. 

Durante e 
após 

 
Os idosos se sentiram valorizados pela oportunidade de Não houve dificuldade. 
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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. 

personalidade, 
estimulação de 

lembranças, 
valorização do eu, 

autoestima, 
autonomia e 

qualidade de vida. 

após a atividade. um idoso” atividade. dividir seu aprendizado de vida com os mais jovens em 
forma de um conselho, gerando sentimento de 
valorização, pois se sentiram empoderados pelo valor 
dado aos seus sábios conselhos. 

 
 

37 

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. 

Melhora da 
autoestima, 
interesse em 
participar das 

atividades. 

Discurso dos 
idosos durante e 
após a atividade. 

Passeio Externo: 
Circo Thiany 

Escuta e 
observação dos 

usuários na 
participação. 

Durante e 
após 

atividade. 

Passeios externos como esse, faz os idosos se sentirem 
membros da sociedade, eles se sentem inclusos. Podemos 
perceber que resgata a autoestima e expectativa de vida 
melhor. 

Não houve dificuldade. 

38 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência. 
Possibilitar a 
convivência 

Fortalecimento de 
vínculo familiar, 

possibilitar que as 
famílias, amigos e 

convidados 
percebam o 
quanto essa 

convivência é 

O número de 
familiares e 

amigos 
presentes na 

festa e a 
interação com os 

idosos. 

Arraiá do 
Benaiah 

Escuta e 
observação dos 

usuários na 
participação. 

Durante e 
após 

atividade. 

O Arraiá proporcionou uma vivência importante entre os 
idosos com seus familiares, amigos e convidados. Esse 
fortalecimento de vínculos melhora a expectativa dos 
idosos. 

Não houve dificuldade com 
os participantes. 
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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. 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos. 

importante para 
os idosos. 

39 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência. 
Possibilitar a 
convivência 
comunitária. 

Resgatar a 
autoestima e 
vaidade dos 

idosos. 

Discurso dos 
idosos durante e 
após a atividade. 

Fortalecimento 
de vínculo 

social: Dia de 
beleza com a 

Mary Kay 

Escuta e 
observação dos 

usuários na 
participação. 

Durante e 
após 

atividade. 

Foi possível avaliar que as idosas se sentem felizes 
quando a atividade é de cuidados com elas, esse resgate 
da vaidade trouxe mais vontade de participar da atividade 
que seria a tarde, por sentirem mais “bonitas”. 

Não houve dificuldade. 

40 

Promover a 
convivência 

mista entre os 
residentes de 

diversos graus de 
dependência. 

Reestabelecer os 
vínculos sociais e 
entre os próprios 

moradores 

100% dos idosos 
participaram da 

atividade. 

 
 Contação de 

histórias 

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 dificuldade. 

41 

Desenvolver 
condições para a 
independência e 
o autocuidado; 

Favorecer o 
autocuidado, 
devolver a 

vaidade às idosas. 

Idosas felizes e 
participativas da 

atividade. 

Atendimento 
Enfermagem: 
dia da beleza 

Escuta e 
observação dos 

usuários 

Após a 
atividade 

O envolvimento de voluntários com a equipe de 
enfermagem proporcionou às idosas uma tarde agradável 
de valorização e autoestima, favoreceu às lembranças e 
vaidade pessoal. 

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

* 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. 



 
 

 
 

61 

 

6. OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

 
 

7. DADOS DA COORDENAÇÃO  

Nome Juliana Pinarelli de Curtis 

Data de Nascimento 17/03/1985 CPF 228229518-88 

RG 41.025.396-0 Órgão 
emissor/UF SSP 

Endereço Rua: Jamil Calil, 443 apto 12 

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

Escolaridade Ensino Superior Profissão Fisioterapeuta 

 
 

8. ASSINATURAS DOS(AS) RESPONSÁVEIS PELO RELATÓRIO 

ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 

Nome Assinatura 

Fernanda Vieira de Souza  

Marcela C. Barberá Cayres  

Tamires Cândido Oliveira  

Mariana H. Siniciato  

Viviane Lembo  

ASSINATURA DO(A) COORDENADOR(A) 

Nome Assinatura 

Juliana Pinarelli de Curtis  

ASSINATURA DO(A) PRESIDENTE(A) DA ORGANIZAÇÃO 

Nome Assinatura 

Helio de Oliveira Camargo  
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	Durante o requerimento de solicitação do Benefício de Prestação Continuada (BPC), a idosa respondeu algumas perguntas e colaborou para o cadastro e senha junto ao INSS. Foi percebido que ela ficou ansiosa, mas ao mesmo tempo feliz, por estar realizando um desejo pessoal que irá ajudar a mesma, melhorar na manutenção de sua vida diária e suas necessidade. 
	Nesse primeiro momento as alunas juntamente com a profissional fizeram avaliação da situação do pé de cada idoso. Os idosos se sentiram especial e se mostraram entusiasmados com a abordagem das estudantes.
	Durante a atividade mesmo as idosas que não estão esmaltando as unhas ficam sentadas em volta da voluntária contando suas histórias de vida, interagindo e socializando entre elas.  Elas se sentem bem com a presença da voluntária. 
	Durante a apresentação no SENAC, observamos que a idosa estava feliz em retornar ao ambiente escolar, pelo fato de ter trabalhado muitos anos como inspetora de aluno em escola e se recordar disso com saudade. Na apresentação a idosa contou aos adolescentes sua experiência de vida, sobre sua moradia no Benaiah e sobre a harmoniosa convivência familiar que vive na sua família. Ao término os alunos vieram conversar com a idosa e a mesma convidou eles para visitá-la na Instituição.
	Durante a conversa o ex-marido relatou estar em situação conflituosa com o filho, envolvendo a casa de propriedade da família. E relatou algumas providências que gostaria de tomar a respeito disso. Orientamos o mesmo a procurar o promotor de justiça para esclarecer seus direitos e deveres. 
	Por serem atividades elaboradas especificamente para cada idoso, eles apresentam interesse no tema e conteúdo que cada atividade abordava. Além disso, ficaram interessados nas próximas sessões.
	Antes da execução, foi explicado o motivo da avaliação para cada idoso, e os mesmos demonstraram bastante interesse. No momento da aplicação do instrumento, os idosos pareciam se esforçar bastante para atingir o melhor desempenho.
	Durante a ligação feita para o irmão da senhora S. a mesma pede oração e chora muito, diz que esta sofrendo muito e que pede a Deus para levá-la. A ligação feita par ao filho da senhora A. é sempre alegre e descontraída, ela sempre diz a famílias que esta bem e feliz aqui. 

