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

Outubro, Novembro e Dezembro

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
Média Complexidade

Proteção Social Especial

Alta Complexidade

x

PÚBLICO ALVO
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:
Mês de Referência

Total de
Usuários/as
Atendidos/as*

Total do Público
Prioritário
Atendido/a

Outubro

33

33

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

Novembro

34

34

1

34

0

Dezembro
34
* Considerar também o Público Prioritário.

Total de
Usuários/as que
Desligaram no mês
de referência
1
0

DIAS E HORÁRIOS DE
FUNCIONAMENTO

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

EQUIPAMENTO DE
REFERÊNCIA

Todos os dias 24h

Municipal

CREAS

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
DATA

NOME

ASSINATURA
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DADOS DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL

1. NOME DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL
Serviço/Programa:

Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de Abrigo
Institucional para Pessoas Idosas.

2. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

43.266.758/0001-89

CNPJ:

Rua: Benaiah, 290

Endereço da Sede:

13.468-824

CEP:

(19)34618472

Telefones:

contato@benaiah.org.br

E-mail:

www.benaiah.org.br

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

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

3. OBJETIVO GERAL
Acolher e garantir proteção integral; Contribuir para a prevenção do agravamento de situações
de negligência, violência e ruptura de vínculos; Possibilitar a convivência comunitária;
Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de
Direitos e às demais políticas públicas setoriais; Favorecer o surgimento e o desenvolvimento
de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com
autonomia; Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de
atividades da vida diária; Desenvolver condições para a independência e o autocuidado;
Promover acesso à renda; Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus
de dependência.
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4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

4.1. PÚBLICO ALVO
4.1.1. PRINCÍPIOS ÉTICOS
Foram realizadas 6 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
Entidade dispôs de infraestrutura física adequada e equipe com capacidade técnica para a recepção e escuta profissional qualificada, orientada pela ética e sigilo e pela postura
de respeito à dignidade, diversidade e não discriminação. Acolheu uma idosa referenciada do CREAS com dignidade e condições adequada para a sua manutenção de vida
diária. 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, reuniu-se com a equipe da secretaria de Assistência e com o CREAS para discutir o caso de uma idosa que veio para acolhimento do hospital
SEARA, a mesma não tem perfil de acolhimento da assistência, assim, ficou da secretaria e o CREAS acompanhar o caso.
Recebemos a visita da técnica da Secretaria de Ação Social, e também nos reunimos na secretaria para discussão do Plano de ação 2020.
O CMAS fez visita à Instituição para fiscalização do trabalho aplicado.

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. Houve atividades de “Roda de Conversa”, onde os idosos expuseram o que acharam das atividades
desenvolvidas e também deram ideias sobre atividades e passeios.

4.2. METODOLOGIA DE TRABALHO – PROCEDIMENTOS ESTRATÉGICOS, TÁTICOS E OPERACIONAIS DO TRABALHO
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Procedimento estratégico:
- Garantiu a manutenção da qualidade do atendimento, missão, metas e valores da Instituição através do cumprimento de suas responsabilidades.
- Houve também a captação e manutenção de parcerias, arrecadação de verbas, doações.
Tático:
- Foram realizadas reuniões com a Equipe Técnica para discussão de casos e necessidades dos idosos., direcionamento para solução das necessidades tais como,
consultas médicas, acompanhamentos de comportamentos, necessidades sociais e necessidades da Entidade. Monitoramento da aplicação do cronograma e
avaliação das atividades executadas.
- Elaborados os relatórios 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 Ação Social e CREAS, para auxilio com o acolhimento de uma idosa e para um possível retorno ao SEARA.
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.
4.3. GESTÃO DO TRABALHO
A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Foi convidado uma profissional da área Saúde da Mulher, para palestrar sobre o Outubro Rosa, Todas as funcionárias
participaram e tiraram dúvidas sobre o assunto. Muitos idosos quiseram participar da palestra e foram bem recebidos no evento.
B. Avanços: Conscientização, melhora do autocuidado.
C. Dificuldades: Não houve
D. Proposta de Superação das Dificuldades: Não há.
A. Descrição da Atividade Desenvolvida: No mês de dezembro, os funcionários foram presenteados com uma festa de confraternização, onde puderam se
descontrair, e se unirem, uma vez que muitos trabalham em plantões diferentes e não convivem juntos. A festa foi possível devido a colaboração com a reciclagem que
todos se envolveram para a captação de recursos, juntamente com a ajuda da diretoria. Houve sorteio de folgas para deixar a festa ainda mais divertida.
B. Avanços: valorização e incentivo da conscientização, além da motivação e reconhecimento do trabalho efetuado no Benaiah.
C. Dificuldades: Não houve
D. Proposta de Superação das Dificuldades: Não há.
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A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Devido a licença maternidade da nutricionista, foi necessário contratar uma profissional para substituir nesse período,
conforme o CRN solicita.
B. Avanços: Os idosos terão continuidade na qualidade e variedade de suas alimentações e os projetos/oficinas continuarão em funcionamento.
C. Dificuldades: Não houve
D. Proposta de Superação das Dificuldades: Não há.
A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Desligamento da Coordenadora.
B. Avanços: ---C. Dificuldades: Não houve
D. Proposta de Superação das Dificuldades: Não há.

4.4. INFRAESTRUTURA
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: 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: 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.
A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Mensalmente o jardineiro vem aparar as flores, cortas a grama interna e externa da Instituição.
B. Avanços: Organização do local.
C. Dificuldades: Não houve.
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D. Proposta de Superação das Dificuldades: Não há

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 i nformação 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*
Nº

1

2

3

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

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

META

INDICADOR DE
DESEMPENHO

Promover um
envelhecimento
saudável para
todos os idosos.

EXECUÇÃO

ATIVIDADE /
INICIATIVA

FONTE DE
VERIFICAÇÃO

PERÍODO /
PRAZO

APURAÇÃO DOS INDICADORES E METAS**

PROPOSTA DE SUPERAÇÃO
DAS DIFICULDADES

Progressão ou
diminuição dos
cuidados

Atendimento de
Enfermagem

Através de
avaliação de
demanda do
relatório de
enfermagem

Diário

Durante a supervisão e o auxílio nas AVDs, os idosos
receberam as estimulações, sentindo-se seguros para as
realizações das mesmas.

Continuar nas estimulações nas
AVDs

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

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

Diário

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

Não houve dificuldade.
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4

5

para a realização
de atividades da
vida diária
(AVDs);
desenvolver
condições para a
independência e
o autocuidado.
Incentivar o
desenvolvimento
do protagonismo
e de capacidades
para a realização
de atividades da
vida diária
(AVDs);
desenvolver
condições para a
independência e
o autocuidado.
Incentivar o
desenvolvimento
do protagonismo
e de capacidades
para a realização
de atividades da
vida diária
(AVDs);
desenvolver
condições para a
independência e
o autocuidado.
Promover acesso
à rede
socioassistencial,
aos demais
órgãos do
Sistema de

enfermagem

Promover um
envelhecimento
saudável para
todos os idosos.

Progressão ou
diminuição dos
cuidados

Atendimento de
Enfermagem:
Cuidados com
Diabéticos

Através de
avaliação de
demanda do
relatório de
enfermagem

Promover um
envelhecimento
saudável para
todos os idosos.

Progressão ou
diminuição dos
cuidados

Atendimento de
Enfermagem:
Consulta Médica

Através de
avaliação de
demanda do
relatório de
enfermagem

Diário

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

Não houve dificuldade.

Anual/Semestral

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

As famílias precisam ser mais
participativas na saúde dos
idosos, marcar as consultas de
acordo com os horários que os
familiares podem levá-los.
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6

Garantia de
Direitos e às
demais políticas
públicas setoriais
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
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Desenvolver
condições para a
independência e
o autocuidado.
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Contribuir para a
prevenção do
agravamento de
situações de
negligência,
violência e
ruptura de
vínculos.

Promover um
envelhecimento
saudável para
todos os idosos

Que todos os
idosos tenham
suas necessidades
atendidas

Promover o
fortalecimento de
vínculo familiar

Progressão ou
diminuição dos
cuidados

Melhora
autoestima
valorização
feminina.

na
e

Melhora na
qualidade de vida

Atendimento de
Enfermagem:
encaminhamento
para o SEARA

Através de
avaliação e
surto psicótico

05/12

Fortalecimento
de vínculo social:
Esmaltação de
Unhas

Avaliação dos
desejos do
idoso

As segundas –
feiras do mês.

Atendimento
das
necessidades
particulares dos
idosos.
(Discussão de
caso)

Avaliação dos
desejos do
idoso, assim
como a
avaliação do
agravamento do
seu quadro
depressivo.

Quando
necessário.

Conforme conversado com a Secretaria de Ação Social e
CREAS que no próximo surto psicótico da idosa R. ela
seria encaminhada para o SEARA, assim ocorreu. A
idosa apresentou comportamentos inadequados e foi
encaminhada para o HM e após para o hospital SEARA,
onde se encontra até o momento, sem previsão de alta.

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.
Devido à relação conflituosa dos filhos e alguns
comportamentos dos mesmos que vem potencializando o
quadro depressivo da idosa, foi solicitado o
comparecimento na Instituição do filho W. e da neta T. os
familiares atenderam o pedido prontamente e entenderam
a preocupação da equipe com a idosa. Ficando acordado
que o filho W. Será a ponte com a família do que precisar
com a idosa e que a idosa ira sair com a família com o seu
consentimento para evitar futuras crises.

A burocracia nos dois Hospitais
para atendimento da demanda.

Não houve dificuldade.

Não houve dificuldade.
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9

10

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.
Favorecer o
surgimento e o
desenvolvimento
de aptidões,
capacidades e
oportunidades
para que os
indivíduos façam
escolhas com
autonomia

Desenvolver
condições para a
independência e
o autocuidado
possibilitar a
convivência
comunitária
Contribuir para a
prevenção do
agravamento de

Incentivar o
aprendizado,
superar as
dificuldades.

Semanal

Poucos idosos demonstraram interesse em participar das
aulas de informática, no entanto, os idosos que
participaram demonstraram interesse e buscaram
informações através das aulas. A idosa participante
também consegue falar com as amigas por whats após
aprender mexer no celular com o voluntário.

Encontrar formas de incentivar
mais idosos a participar.

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

Escuta,
observação e
avaliação das

Quando
necessário.

Na data do dia 24 o filho da Sra. R. foi chamado para as
orientações sobre sua responsabilidade e a rotina da
Entidade, nessa entrevista as técnicas pode conhecer um

Não houve dificuldade

Satisfação na
realização da
atividade.

Fortalecimento
de vínculo social:
Aula de
informática

Escuta,
observação e
avaliação das
necessidades

Manter o cuidado
e autoestima dos
idosos

Melhora na
qualidade de vida

Fortalecimento
de vínculo social:
Corte de cabelo

Promover o
fortalecimento de
vínculo familiar

Melhora na
qualidade de vida

Fortalecimento
de vínculo
familiar:

10

situações de
negligência,
violência e
ruptura de
vínculos.

12

Contribuir para a
prevenção do
agravamento de
situações de
negligência,
violência e
ruptura de
vínculos.

13

Contribuir para a
prevenção do
agravamento de
situações de
negligência,
violência e
ruptura de
vínculos.

14

15

Contribuir para a
prevenção do
agravamento de
situações de
negligência,
violência e
ruptura de
vínculos
Contribuir para a
prevenção do
agravamento de
situações de

Promover o
fortalecimento de
vínculo familiar

O aumento das
visitas entre
familiares/amigos
e saídas para
lazer.

Acolhimento

necessidades

pouco mais sobre a historia de vida da idosa, também foi
apresentada a instrutora da Instituição para o filho e o
quarto que a mãe iria residir, o filho foi solicito e
compareceu na Entidade na data e horário marcado. O
acolhimento da idosa ocorreu dia 04/11. Após o
acolhimento a idosa se mostrou agitada, com
comportamento bipolar e chegou a ameaçar alguns
idosos. No dia 09/11 ela teve um surto psicótico, a
Assistente Social que estava de plantão entrou em contato
coma família e com o psiquiatra do Seara e a levou para
uma avaliação a pedido do próprio psiquiatra, foi
adequado as medicações da idosa assim como adicionado
um medicamento para deixa a idosa mais tranqüila.

Fortalecimento
de vínculo
familiar: Livro de
visita

Avaliação da
frequência de
visitas e saídas
dos moradores

Diário

Observou-se no livro de visitas que 95% dos idosos
recebem visitas e 30% saíram para lazer com suas
famílias, este número aumentou no ultimo mês, por conta
das festas de finais de ano

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

Durante a Visita

J, estagiária em serviço social, comovida em saber da
situação econômica fragilizada que a P. filha da idosa
M.C está enfrentando no momento, resolveu doar uma
cesta básica para a mesma.
No dia da entrega a idosa M.C participou juntamente com
a estagiária e a assistente social da instituição, pode se
perceber que a idosa demonstrou através de sorrisos uma
enorme satisfação em ver sua filha e familiares sendo
beneficiados com os alimentos

Não houve dificuldades

A Senhora B, filha do idoso O, contribuiu com todas as
informações solicitadas pelas técnicas para o
preenchimento do PIA.
Durante toda a conversa, a mesma, se emocionou ao
relembrar de fatos ocorridos em sua infância, onde em
todo momento reforçava com palavras todo o carinho e
amor que o idoso O, cuidou dela e de seus irmãos

. Promover o
fortalecimento de
vínculo familiar

Satisfação na
realização da
visita

Fortalecimento
de vínculo
familiar: Visita
domiciliar e
entrega de cesta
básica

Promover o
fortalecimento de
vínculo familiar

A família
contribuiu com as
informações
solicitadas

Fortalecimento
de vínculo
familiar e
elaboração /
execução de PIA
IDOSO O.

Escuta,
observação e
avaliação das
necessidades

Durante a
atividade

Promover o
fortalecimento de
vínculo familiar

Melhora na
qualidade de vida

Atendimento
das
necessidades

Avaliação
dos desejos e
necessidades

Durante a
Atividade

Escuta,
observação e
avaliação das
necessidades

As idosas solicitam a ligação quando sente saudade ou
necessidade de falar com o familiar. Durante a ligação

Não houve dificuldades

Não houve dificuldade.
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16

17

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

particulares dos
idosos.
Ligações

Promover sua
autonomia.

Promover boa
conduta e assim
garantir a
convivência
harmoniosa entre
os moradores.

Melhora na
qualidade de vida

Melhora
no
comportamento
da idosa.

Atendimento
das
necessidades
particulares de
cada idoso.

Fortalecimento
de vínculo
familiar: Idosa N.

dos
(as).

elas se diferem nos relados do seu dia a dia, uma se sente
triste e a outra idosa sempre alegre e passa tranquilidade
para a família.

idosos

A observação
na dificuldade
do idoso em ler.

Escuta,
observação e
avaliação.

26/11

Quando
necessário.

O idoso J. realizou uma cirurgia de catarata, e foi preciso
solicitar a doação de uma outra lente para o seu óculos e
devido ao idoso não dispor te muito recurso. A Assistente
Social entrou em contato com o pessoal da loja Outlet dos
óculos e solicitou a doação, que foi atendida prontamente.

A idosa N. faz algum tempo que vêm tendo
comportamentos inadequados e a equipe já realizou varias
intervenções, porem à idosa persistem em continuar com
o mesmo comportamento, sendo assim, a Equipe chamou
a filha para conversar e foi colocado para a filha, que a
idosa corre o risco do desacolhimento se continuar com
esse tipo de comportamento, a filha se comprometeu em
ajudar mesmo porque, ela relata que a idosa não tem a
onde morar.

Não houve dificuldade.

Não houve dificuldade.

12

comunitária.

18

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.

É feito contato com
para participar da
sempre acontece na
14h, as famílias que
final de semana.

os familiares e/ou amigos próximo,
comemoração do aniversário que
ultima quarta-feira de cada mês às
não puderam comparecer vieram no

Incentivar sempre e informar a
importância da participação das
famílias nesses eventos
comemorativos para aumentar o
convívio familiar.
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ATIVIDADES EM GRUPO
PLANEJAMENTO*
Nº

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

META

1

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

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

INDICADOR DE
DESEMPENHO

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida.

ATIVIDADE /
INICIATIVA

Oficina:
Artesanatos
(Natal, outubro
rosa, novembro
azul, etc)

EXECUÇÃO
FONTE DE
VERIFICAÇÃO

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

PERÍODO /
PRAZO

Durante a
atividade

APURAÇÃO DOS INDICADORES E METAS**

PROPOSTA DE SUPERAÇÃO
DAS DIFICULDADES

Na atividade pudemos contar com voluntários, assim,
ficou mais fácil dela ser executada, pois os idosos tiveram
mais ajuda e conseguiram confeccionar a atividade
programada.
Não houve dificuldade
Aqueles que apresentaram maior dificuldade, sentiram-se
à vontade, pois tinham pessoas suficientes para auxiliar e
também tinha opções de atividade de acordo com o grau
de dificuldade.
.

13

vida diária.

2

3

4

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

Durante as atividades religiosas evangélica e católica os
moradores demonstram sua fé e devoção.

Idosos satisfeitos
em poder
continuar e
participar das
crenças e religiões
que frequentavam
antes de serem
acolhidos

Atividades
religiosas

Possibilitar acesso
à informações e
dar oportunidade
de participação

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida.

Fortalecimento
de Vínculo
Social: Outubro
Rosa

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Promover
socialização,
superação de
dificuldades,
melhora do bemestar e autoestima.

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida.

Fortalecimento
de vínculo social:
Bingos

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

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

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação.

Durante a
atividade.

Na atividade que foram participar da missa juntamente
com voluntários, os idosos sentiram gratidão e
demonstraram muita felicidade em poder participar.

Não houve dificuldade.

Trazer a igreja até eles, é um ato de responsabilidade que
sentimos através do agradecimento de cada um.

A atividade foi desenvolvida para os funcionários, no
entanto, foi observado que alguns estavam interessados
na palestra, então todos foram convidados a participar,
muitos interagiram com perguntas e experiências no
assunto abordado.

Durante a atividade os idosos se matem próximos um do
outro afastando a solidão e mantendo uma maior
socialização entre eles, é a atividade mais solicitada pelos
idosos.

Não houve dificuldade

Não houve dificuldade
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Possibilitar a
convivência
comunitária.

5

6

7

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

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

Favorecer o
surgimento e o
desenvolvimento
de aptidões,
capacidades e

Diminuir o tempo
ocioso dos idosos.

Promover
socialização,
melhora do bemestar e autoestima.
Diminuir o tempo
ocioso dos idosos.
Resgatar
lembranças,
valorização
pessoal, resgate
de identidade e
manter
habilidades
cognitivas

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida.

Fortalecimento
de Vínculo
Social: Passeio
externo Cinema

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

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

Fortalecimento
de vínculo social:
Yogamigos

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida

Oficina:
Estimulação
Cognitiva e
Social.

. Integração do
grupo,
coordenação
motora fina e

Durante a
atividade

O filme escolhido foi abominável, que conta a história de
um ser diferente, mas muito dócil, após a sessão os idosos
comentaram sobre o filme e o prazer em estar no cinema,
a idosa M. relatou que nunca tinha entrado em um cinema
que estava encantada. A atividade cultural proporcionou
aos idosos momentos de lazer e distração.

Não houve dificuldade

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Durante a
atividade

Durante a atividade os próprios idosos pedem silêncio e
podemos perceber uma maior concentração parte dos
idosos, pois já estão mais familiarizados com a atividade
e está cada vez mais prazerosa para eles.

Nem todos os idosos
participaram, porém, foi
respeitado o direito de escolha.

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Durante a
atividade

Durante a atividade os idosos se sentiram estimulado a
cada formato que ia surgindo no papel, além da grande
socialização que teve entre eles, pois iam dando dica para
o amigo do lado de como podia ser feito.

Não houve dificuldade
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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.
Promover acesso
à renda;
promover a
convivência
mista entre os
residentes de
diversos graus de
dependência.

8

9

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

ampla, trabalhar a
memória,
afetividade e
socialização

Promover
socialização,
superação de
dificuldades,
melhora do bemestar e autoestima.
Diminuir o tempo
ocioso dos idosos.
Promover
socialização,
melhora do bemestar e autoestima
promover
condições para
que todos os graus
de dependência

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida.

Fortalecimento
de vinculo social:
Baile

Musicoterapia
Família Armond

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Escuta e
observação dos
usuários.

Durante a
atividade

Durante o Baile poucos idosos se arriscam a dançar,
porem há uma interação social entre eles e os visitantes.
No baile do mês de dezembro tivemos a presença dos
Anjos da Alegria que distribuíram presente para os
idosos, brincaram e dançaram a tarde toda com os
moradores.

Não houve dificuldade

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. No mês de dezembro as voluntárias
demonstraram o gesto de carinho trazendo uma
lembrancinha para eles, isso fez que eles sentissem
amados e valorizados.

Não houve dificuldade

16

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.

10

11

possam participar
das atividades
proporcionadas

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 bemestar e autoestima
promover
condições para
que todos os graus
de dependência
possam participar
das atividades
proporcionadas

Promover a
convivência

Promover
socialização,

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida.

Fortalecimento
de vínculo social:
Visita crianças da
UCP Igreja
Presbiteriana.

Escuta e
observação dos
usuários

A participação
dos idosos nas

Aulas Lúdicas

Escuta e
observação dos

Durante a
atividade.

Os idosos se divertiram a todo momento, interagiram com
todos os participantes, compartilharam do lanche, em toda
a atividade pode se observar muita alegria e interação
entre todos que estavam participando, as crianças
presentes na atividade demostraram muito carinho e
atenção para com os idosos, onde os mesmos retribuíram
com sorrisos e muita descontração.

Não houve dificuldade

Durante cada
atividade.

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

Não houve dificuldade
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12

13

14

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

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

Dar continuidade
a autonomia e
independência aos
que ainda têm
condições.

Valorizar os anos
de vida dos
idosos.
Incentivar que as
atividades sejam
realizadas por
todos os graus de
dependência;
colaborar uma
melhor vivência.

Proporcionar
socialização,

atividades das
aulas, e os relatos
dos mesmos.

A satisfação em
ter a necessidade
atendida.

usuários.

Passeio externo:
Supermercado

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

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

Festa dos
Aniversariantes

Observação e
escuta dos
usuários.

O número de
participantes na

Fortalecimento
de vínculo social:

Escuta e
observação dos

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.

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

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.

01/10 e 18/10

No mês de outubro comemoramos o Dia do idoso com
almoço especial e os idosos foram convidado a participar

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

15

16

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

interação entre os
idosos,
funcionários e
diretoria.

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

Promover
socialização,
melhora do bemestar e autoestima.
Diminuir o tempo
ocioso dos idosos.
Resgatar
lembranças,
valorização
pessoal, resgate
de identidade e
manter
habilidades
cognitivas.

atividade
desenvolvida.

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida e
sua interação.

O número
participantes
atividade
desenvolvida
sua interação.

de
na
e

Churrasco de
Comemoração do
dia do Idoso e
comemoração no
CIVI

usuários e a
participação

Passeio Externo:
Pesqueiro
Fazenda Velha

Observação e
escuta dos
usuários.

Oficina:
Dinâmica com
bexigas

Observação e
escuta dos
usuários.

de uma palestra no CIVI. Os idosos ficaram felizes com
as atividades voltadas para eles. Durante o almoço
especial os idosos bateram altos papos, pois a disposição
das mesas ajudou a favorecer a socialização entre eles. Na
palestra eles se sentiram acolhidos e a vontade para trocar
experiência um com o outro.
.

Durante a
atividade

Durante o passeio, através de comentários os idosos
expressaram sentimentos de alegria em ter a oportunidade
de voltar ao tipo de local onde frequentavam, alguns
despertaram o interesse em pescar, outros só
acompanharam, foi uma tarde de muito aproveitamentos.

Não houve dificuldade

Durante a
atividade e na
convivência
diária.

Os idosos puderam expressar seus sentimentos através
das cores, e figuras, isso seu a oportunidade de liberdade
de expressão, uns tiveram mais facilidade de expressar
outros não conseguiram por para fora, porém
participaram de forma ativa e positiva da atividade.

Não houve dificuldade.
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17

18

19

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.
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.
Favorecer o
surgimento e o
desenvolvimento
de aptidões,

Promover
socialização,
melhora do bemestar e autoestima.
Diminuir o tempo
ocioso dos idosos.
Resgatar
lembranças,
valorização
pessoal, resgate
de identidade e
manter
habilidades
cognitivas.

Resgatar
lembranças,
valorização
pessoal, resgate
de identidade e
manter
habilidades
cognitivas.

Promover
socialização,
melhora do bemestar e autoestima.

O número
participantes
atividade
desenvolvida
sua interação.

de
na

Oficina: Resgate
de lembranças
(vídeo)

Observação e
escuta dos
usuários.

Participação e
expressão de
sentimentos dos
idosos.

Oficina:
Dinâmica de
reflexões pessoais
e conselhos

Escuta e
observação dos
usuários na
participação.

Durante a
atividade.

Participação e
expressão de
sentimentos dos
idosos.

Oficina:
Dinâmica “Roda
de qualidades”

Escuta e
observação dos
usuários na
participação.

Durante a
atividade.

e

Durante a
atividade.

A partir do desejo de uma idosa, foi tido a iniciativo de
colocar o show do Roberto Carlos para quem gosta do
estilo de música, os idosos relembraram tempos de baile,
namorados e experiências, foi bem divertido para os
participantes, pois puderam compartilhar suas histórias
com seus amigos, alguns até dançaram durante o vídeo.

Ao ser solicitado aos idosos um conselho para um colega
participante, gerou neles um clima de reflexão sobre as
experiências vividas, além de demonstrarem carinho,
amizade e maturidade nos conselhos que foram dados.

Os idosos relataram suas qualidades e ressaltaram as
qualidades dos colegas proporcionando maior empatia e
amizade entre eles.

Não houve dificuldade.

Não houve dificuldade

Não houve dificuldade.

20

20

21

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 o
acesso a
programações
culturais, de
lazer, de esporte
e ocupacional
interno e
externo,
relacionando-as
a interesses,
vivências,
desejos e
possibilidades do
público.
Possibilitar a
convivência
comunitária.
Contribuir para a
prevenção do
agravamento de
situações de
negligência,
violência e
ruptura de
vínculos;

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

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

Participação e
expressão de
sentimentos e
comentários entre
os idosos
participantes.

Fortalecimento
de vinculo social:
Desfile de Noivas

Escuta e
observação dos
usuários na
participação

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

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

Fortalecimento
de vínculo social:
Festa dos
aniversariantes

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Durante a
atividade

O Casal de idosos participantes do desfile, sentiram se
amados ao desfilarem pela passarela, onde todos os
convidados demostraram muito carinho por eles, ao
término do evento, várias pessoas dirigiram se a eles para
registrarem o momento através de fotos

Não houve dificuldade.

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.
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22

23

24

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

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

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida.

Fortalecimento
de vinculo social:
Projeto
Integrador
Senac- Curso de
Cuidadores de
Idosos

Escuta
e
observação dos
usuários e a
participação

Durante a
Atividade

No momento da atividade, os idosos através de sorrisos e
comentários demostraram alegria, pode se perceber que
houve uma interação entre idosos que não tinham o habito
de conversar entre si.

Não houve dificuldades

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

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida

Fortalecimento
de vinculo social:
Contação de
histórias-Alunas
pedagogia da
Fatec

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Durante A
atividade

Durante toda a atividade, os idosos ficaram atentos e
prestativos e demostraram muita alegria em poder ouvir
as histórias.

Não houve dificuldades

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

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida.

Fortalecimento
de
Vínculo Social:
Homenagem ao
presidente do

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Durante A
atividade

Durante a homenagem os idosos se emocionaram e
expressaram orgulhoso de estar na Instituição. Sentiramse inserido na sociedade e foram recepcionados com
grande carinho por todos no local.

Não houve dificuldades

22

25

26

e ocupacional
interno e
externo,
relacionando-as
a interesses,
vivências,
desejos e
possibilidades do
público.
Possibilitar a
convivência
comunitária.
Promover a
convivência
mista entre os
residentes de
diversos graus de
dependência.
Possibilitar a
convivência
comunitária
Favorecer o
surgimento e o
desenvolvimento
de aptidões,
capacidades e
oportunidades
para que os
indivíduos façam
escolhas com
autonomia.
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

Benaiah na
Câmara
Municipal

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

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida

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.

Fortalecimento
de vinculo social:
Chá de Bebê

Cinesioterapia
em grupo

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Durante A
atividade

Durante a
atividade.

Durante a atividade os idosos, demonstraram satisfação e
felicidade em participar do chá de bebe, pois eles
acompanharam a gestação da funcionária dede o inicio.

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.

Não houve dificuldades

Mudar constantemente de
atividades propostas para
chamar a atenção e o interesse
dos idosos.
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Promover acesso
à renda;
promover a
convivência
mista entre os
residentes de
diversos graus de
dependência.

27

28

29

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

Proporcionar
momentos
de
lazer, favorecer o
convívio social

Motivação dos
idosos nas
atividades.

Passeio Externo:
Almoço na
Padaria
Mombuca

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

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

Proporcionar
momentos
de
lazer, favorecer o
convívio social

Motivação dos
idosos nas
atividades.

Fortalecimento
de vínculo social:
Coro Sto Antônio

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Durante a
atividade.

Antes de sairmos para o almoço, observou-se toda
ansiedade e alegria dos idosos em participar dessa
atividade. No local houve interação com os funcionários
da Padaria e também entre eles. Voltaram todos
satisfeitos em ter esse almoço especial.

Não houve dificuldade.

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

07/12

No decorrer da cantata os idosos acompanharam
ativamente, pois eram musicas antigas de Natal, a união
entre eles fizeram os idosos se sentir inserido na
atividade. O Coro é composto por pessoas idosas, um dos
motivos dos moradores se identificasse ainda mais.

Não houve dificuldade
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30

31

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

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

Promover
socialização,
melhora do bemestar e autoestima.
Diminuir o tempo
ocioso dos idosos.
Resgatar
lembranças,
valorização
pessoal, resgate
de identidade e
manter
habilidades
cognitivas

Proporcionar
momentos
de
lazer, favorecer o
convívio social

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida.

Passeio Externo:
Cantata de Natal
Igreja
Presbiteriana

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Motivação dos
idosos nas
atividades.

Fortalecimento
de vínculo social:
Entrega de
Presentes do
projeto Jornal
Americanense

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

16/12

A cantata é apresentada como uma peça teatral, os idosos
foram posicionados nas primeiras fileiras e isso facilitou
assistir a apresentação, os idosos se emocionaram e
resgataram alguns valores a respeito da vida e palavra
bíblica.

Não houve dificuldade

20/12

Ao receber os presentes diretamente da mão do Papai
Noel os idosos ficaram felizes e agradecidos com o
carinho da equipe.

Não houve dificuldade
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33

34

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

Possibilitar a
convivência

Proporcionar
momentos
de
lazer, favorecer o
convívio social

Motivação dos
idosos nas
atividades.

Fortalecimento
de vínculo social:
Voluntário
Rotaract

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Promover
socialização,
melhora do bemestar e autoestima.
Diminuir o tempo
ocioso dos idosos.
Resgatar
lembranças,
valorização
pessoal, resgate
de identidade.

O número de
participantes na
atividade
desenvolvida.

Fortalecimento
de vínculo social:
Ceia de Natal

Escuta e
observação dos
usuários e a
participação

Promover
socialização,

O número de
participantes na

Fortalecimento
de vínculo social:

Escuta e
observação dos

14/12

24/12

31/12

Durante a atividade artesanal que o grupo trouxe, os
idosos puderam escolheram as cores dos vasos e se
sentiram capazes ao terminar a pintura. O bingo oferecido
pelo grupo deixou os idosos animados e confiantes, pois
os brindes eram diferenciados. A chegada do pessoal do
Natal Para Todos foi emocionante, pois foi uma surpresa
para os idosos que já estava com a casa cheia de
voluntários.

Durante a Ceia o pastor realizou oração e louvor e os
idosos se sentiram renovados em sua fé e felizes por
recordar o passado, eles relataram como seria o real
sentido no Natal antigamente.

Durante a Ceia de Ano Novo os idosos ficaram
encantados com a decoração, e demonstraram gratidão

Não houve dificuldade

Não houve dificuldade

Não houve dificuldade
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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.

melhora do bemestar e autoestima.
Diminuir o tempo
ocioso dos idosos.
Resgatar
lembranças,
valorização
pessoal, resgate
de identidade.

atividade
desenvolvida.

Ceia Ano Novo

usuários e a
participação

com a presença dos familiares das funcionárias.

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

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

5.2. AVALIAÇÃO
ATIVIDADES INDIVIDUAIS
PLANEJAMENTO*
Nº

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

1

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

RESULTADO
ESPERADO

INDICADOR
DE
RESULTADO

Assistência
qualificada e
humanizada

Através da
supervisão e
coordenação da
diminuição dos
cuidados
exigidos.

EXECUÇÃO

ATIVIDADE /
INICIATIVA

FONTE DE
VERIFICAÇÃO

PERÍODO /
PRAZO

APURAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS**

PROPOSTA DE SUPERAÇÃO
DAS DIFICULDADES

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
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2

3

4

5

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

Não faltar os
matérias da
rotina

Atendimento de
Enfermagem:
Reposições de
Materiais

Através de
avaliação de
demanda do
relatório de
enfermagem

Semanal

Planejamento e controle e estoque de materiais de higiene
e insumos.

Não houve dificuldades.

Evolução do
curativo

Cicatrização da
ferida

Atendimento de
Enfermagem:
Curativos

Através de
avaliação de
demanda do
relatório de
enfermagem

Diário

Avaliou-se a eficácia e o método utilizado no curativo.

Não houve dificuldades.

Proporcionar
melhoria e
qualidade no
aumento da
expectativa de
uma vida
saudável,
elaborando
cuidados com
idosos portadores
de diabetes

Através das
intervenções de
enfermagem,
espera-se que a
idoso mantenha
o aumento da
disposição para
o autocuidado

Atendimento de
Enfermagem:
Cuidados com
Diabéticos

Através de
avaliação de
demanda do
relatório de
enfermagem

Diário

Diminuição do
índice de
mortalidade e
ter um
envelhecimento
saudável

Atendimento de
Enfermagem:
Consulta Médica

Através de
avaliação de
demanda do
relatório de
enfermagem

Sempre que
necessário.

Manter estrutura
organizacional

Garantir
promoção e
prevenção à saúde
ao idoso

Constatou-se a estabilidade na glicemia capilar deles.

Prevenção das complicações das necessidades.

Não houve dificuldades.

A falta de profissionais da
rede de saúde.
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6

7

8

9

vida diária
(AVDs);
desenvolver
condições para a
independência e
o autocuidado.
Promover acesso
à rede
socioassistencial,
aos demais
órgãos do
Sistema de
Garantia de
Direitos e às
demais políticas
públicas setoriais
Contribuir para a
prevenção do
agravamento de
situações de
negligência,
violência e
ruptura de
vínculos.
Desenvolver
condições para a
independência e
o autocuidado.
Contribuir para a
prevenção do
agravamento de
situações de
negligência,
violência e
ruptura de
vínculos.
Incentivar o
desenvolvimento
do protagonismo
e de capacidades

Falta de politicas publicas de
moradia especifica para esse
tipo de demanda.

10/12

Em reunião com o psiquiatra do Seara Dr. Vitor ele
relatou que a idosa não tem previsão de alta medica e que
uma ILPI não é a melhor opção para a idosa, devido a sua
patologia. Sendo assim, a equipe dará continuidade às
reuniões com o Dr. Vitor.

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

Melhora na
qualidade de
vida da idosa.

Atendimento
das
necessidades
particulares
dos idosos.
(Discussão de
caso)

Escuta,
observação e
avaliação das
necessidades

Conforme a
necessidade

A idosa esta mais tranqüila após os familiares
entenderem a suas dificuldades e limitações, sai com a
família quase todo final de semana e diminuiu suas
crises.

Não houve dificuldade

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.

Fortalecer vínculo
familiar.

Melhora na
autoestima e
emocional.

Atendimento de
Enfermagem:
encaminhamento
para o SEARA

Através da
observação dos
comportamentos
da idosa.

Melhora na
autoestima.

Melhoras de
indicadores na
qualidade de
vida

Fortalecimento
de vínculo social:
Esmaltação de
Unhas

Melhora no
emocional.

Inclusão digital
para os idosos.
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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

10

11

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

Contribuir para a
prevenção do
agravamento de
situações de
negligência,
violência e
ruptura de
vínculos.

Transmitir o
sentimento de
cuidado e
necessidades
atendidas.

Melhora no
emocional e
saúde mental.

Melhora na
autoestima.

Melhora na
qualidade de
vida da idosa.

Fortalecimento
de vínculo social:
Corte de cabelo

Fortalecimento
de vínculo
familiar:
Acolhimento

Escuta,
observação e
avaliação das
necessidades

Observação ao
comportamento
da idosa.

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.

A idosa se manteve por alguns dias mais calma porem,
teve comportamento inadequado e essa é a terceira vez
que ela tem um surto psicótico dentro da Instituição e
dessa vez ela foi para Hospital Municipal e após
avaliação encaminhada para o Hospital SEARA, aonde se
encontra até o momento. Em reunião com o psiquiatra,
ele colocou que o caso da idosa R. é delicado e ela não
tem previsão de alta, a equipe dará continuidade do
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acompanhamento assim como marcará uma reunião com
a equipe do Seara para discutir o caso da idosa.

12

13

14

15

16

Contribuir para a
prevenção do
agravamento de
situações de
negligência,
violência e
ruptura de
vínculos.
Contribuir para a
prevenção do
agravamento de
situações de
negligência,
violência e
ruptura de
vínculos
Contribuir para a
prevenção do
agravamento de
situações de
negligência,
violência e
ruptura de
vínculos
Contribuir para a
prevenção do
agravamento de
situações de
negligência,
violência e
ruptura de
vínculos.
Incentivar o
desenvolvimento
do protagonismo
e de capacidades
para a realização

Melhora na
autoestima e
emocional.

Fortalecimento
de vínculo
familiar: Livro
de visita

Através do livro
de visita.

Melhora na
autoestima e
emocional

Fortalecimento
de vínculo
familiar: Visita
domiciliar e
entrega de cesta
básica

Escuta
observação

Fortalecer vínculo
familiar.

Melhora na
autoestima e
emocional

Fortalecimento
de vínculo
familiar e
elaboração /
execução de PIA
IDOSO

Escuta e
observação

Melhora na
autoestima

Melhoras de
indicadores na
qualidade de
vida

Atendimento
das
necessidades
particulares
dos idosos.
Ligações

Escuta,
observação
e
avaliação
das
necessidades

Melhora na
autoestima

Melhoras de
indicadores na
qualidade de
vida

Atendimento
das
necessidades
particulares de
cada idoso

Escuta,
observação
e
avaliação
das
necessidades

Fortalecer vínculo
familiar.

Fortalecer vínculo
familiar.

e

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.

Conforme a
necessidade

Ao retornar para instituição, a idosa M.C, através de
dialogo entre a Assistente Social e a estagiária em serviço
social, agradeceu pelo carinho e expressou toda alegria
que sentiu.

Não houve dificuldade.

Conforme a
necessidade

Após a conversa com a B. filha do idoso O. foi conversar
com o mesmo, e através de abraços demonstrou toda a
gratidão pelo pai.

Não houve dificuldade

Conforme a
necessidade

Após a ligação pode se notar que as idosas ficam mais
tranquilas e satisfeitas. Observado a reação das idosas e o
quanto faz bem a elas as ligações, a Assistente Social
quando as percebes tristes ou ansiosas sempre oferecem o
celular para elas falarem com os familiares.

Conforme a
necessidade

Na data de 21/ 11 o idosos foi acompanhado pela técnica
para a retirada dos óculos, ele ficou feliz, mas de
primeiro momento não sentiu muita melhora, será
agendado uma consulta com o oftalmologista para
confirmar o grau e verificar se esta tudo bem com a visão
do idoso.

Não houve dificuldade.

Não houve dificuldade.
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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.

17

18

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

Melhorar o
convívio entre os
moradores.

Melhoras de
indicadores na
qualidade de
vida

Fortalecimento
de vínculo
familiar: Idosa N.

Escuta,
observação
e
avaliação
das
necessidades

Conforme a
necessidade

Fortalecimento de
vínculos
familiares.

Melhora na
autoestima e
qualidade de
vida

Fortalecimento
de vínculo
familiar:
Comemoração de
aniversário

Através do relato
da idosa que
recebeu seus
familiares

A cada
atividade.

Sendo assim e de comum acordo a filha e a idosa N.
assinaram um termo que consta e esclarece o que pode
ocorrer caso à senhora N. não mude o seu
comportamento. Após a conversa, a filha coloca que iria
verificar um psiquiatra para a mãe, a mesma acredita que
deve ser um distúrbio. A equipe entrou em contato com o
CAPS e a idosa realizou a triagem e foi encaminhado
para o profissional do núcleo, estamos no aguardo da
consulta psiquiatra.

Durante a festa nota a satisfação do idoso em receber os
familiares e/ou amigos.

Não houve dificuldade

Não houve dificuldades.
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19
20

ATIVIDADES EM GRUPO
PLANEJAMENTO*
Nº

1

2

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

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

EXECUÇÃO

RESULTADO
ESPERADO

INDICADOR
DE
RESULTADO

ATIVIDADE /
INICIATIVA

FONTE DE
VERIFICAÇÃO

PERÍODO /
PRAZO

APURAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS**

PROPOSTA DE SUPERAÇÃO
DAS DIFICULDADES

Despertar
interesse em
atividades nos
idosos.

75% dos idosos
participaram
das atividades

Oficina:
Artesanatos
(Natal, outubro
rosa, novembro
azul, etc)

Escuta e
observação dos
usuários.

A cada
atividade

A participação nas oficinas de artesanatos acarreta vários
benefícios para os idosos, pois esse benefícios, estão
ligados à prática de raciocínio e entretenimento,
resultando em aspectos de lazer e distração.

Mudar sempre a atividade
para despertar o interesse nos
idosos.

Acesso
dos
idosos
e
participação em
suas crenças e
religião.

100% dos
idosos
participaram
das atividades.

Atividades
religiosas

Escuta e
observação dos
usuários.

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.

A cada
atividade.
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3

4

5

público,
promover a
convivência
mista entre os
residentes de
diversos graus de
dependência.
Possibilitar a
convivência
comunitária.
Promover a
convivência
mista entre os
residentes de
diversos graus de
dependência.
Possibilitar a
convivência
comunitária.
.
Promover a
convivência
mista entre os
residentes de
diversos graus de
dependência.
Possibilitar a
convivência
comunitária.
Promover o
acesso a
programações
culturais, de
lazer, de esporte
e ocupacional
interno e
externo,
relacionando-as
a interesses,
vivências,

Oportunidade ao
acesso de
informações

Houve
participação de
90% dos idosos
na palestra.

Fortalecimento
de Vínculo
Social: Outubro
Rosa

Escuta e
observação dos
usuários

A cada
atividade

A oportunidade de participação dos idosos em um evento
dos funcionários, proporcionou aos idosos o sentimento
de inclusão e valorização de suas experiencias e deu
oportunidade de aprendizado a eles.

Não houve dificuldade.

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

Resgate de
identidade e
personalidade,
estimulação de
lembranças,
valorização do eu,
autoestima,
autonomia e
qualidade de vida.

Houve a
participação de
65% dos idosos

Fortalecimento
de Vínculo
Social: Passeio
externo Cinema

Escuta e
observação dos
usuários

08/10

Pode perceber que esse tipo de atividade estimula a
amizade e os idosos se sentem inseridos na sociedade, se
sente valorizado e com isso a um aumento da autoestima.

Não houve dificuldade.
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6

7

8

desejos e
possibilidades do
público.
Possibilitar a
convivência
comunitária.
Promover a
convivência
mista entre os
residentes de
diversos graus de
dependência.
Possibilitar a
convivência
comunitária.
Promover a
convivência
mista entre os
residentes de
diversos graus de
dependência.
Possibilitar a
convivência
comunitária.
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
dos vínculos
sociais entre os
próprios
moradores

Houve a
participação de
55% dos idosos

Fortalecimento
de vínculo social:
Yogamigos

Escuta e
observação dos
usuários

A cada
Atividade

Melhora
na
qualidade de vida
e autoestima

Houve a
participação de
55% dos idosos

Oficina:
estimulação
cognitiva e social.

Escuta e
observação dos
usuários

15/10

Melhora
na
qualidade de vida
e autoestima

Houve a
participação de
85% dos idosos

Fortalecimento
de vinculo social:
Baile

Escuta
observação
usuários.

e
dos

Mensal

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.

A atividade propõe uma melhora da atenção,
concentração e interação social.

O baile afasta a solidão, proporciona aumento de
autoestima e uma melhora da interação entre os idosos.

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

Não houve dificuldade

Não houve dificuldade
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desejos e
possibilidades do
público

9

10

Promover a
convivência
mista entre os
residentes de
diversos graus de
dependência.
Possibilitar a
convivência
comunitária.
Promover o
acesso a
programações
culturais, de
lazer, de esporte
e ocupacional
interno e
externo,
relacionando-as
a interesses,
vivências,
desejos e
possibilidades do
público.
Promover a
convivência
mista entre os
residentes de
diversos graus de
dependência.
Favorecer o
surgimento e o
desenvolvimento
de aptidões,
capacidades e
oportunidades
para que os

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

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

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

Houve a
participação de
90% dos idosos

Musicoterapia
Família Armond

Fortalecimento
de vínculo social:
Visita crianças da
UCP Igreja
Presbiteriana,

Escuta e
observação dos
usuários

Mensal

A atividade proporcionou momentos de interação e
socialização entre idosos.

Não houve dificuldade

Escuta e
observação dos
usuários

A cada
Atividade

A atividade proporcionou para os moradores, momentos
de descontração, interação entre os visitantes e
moradores, proporcionou troca de experiencias e resgate
de lembranças.

Não houve dificuldade
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11

12

13

indivíduos façam
escolhas com
autonomia
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

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

Promover a
convivência
mista entre os
residentes de
diversos graus de
dependência.
Possibilitar a
convivência
comunitária.
Contribuir para a
prevenção do

Resgatar
aprendizados e
lembranças dos
idosos

Houve a
participação de
75% dos idosos
interessados em
exercitar o
cognitivo.

Aulas Lúdicas

Escuta e
observação dos
usuários.

Manter a
autonomia e
independência.

A necessidade
atendida e idoso
satisfeito.

Passeio externo:
Supermercado

Escuta,
observação
e
avaliação
das
necessidades

Festa dos
Aniversariantes

Observação e
escuta dos
usuários.

Valorização dos
anos de vida dos
idosos, o convívio
entre todos os
graus de
dependência; e
colaboração de
uma melhor
vivência.

A felicidade e
satisfação
relatada pelos
homenageados.

Mensal

mensal

Mensal

As atividades resgataram aprendizados e lembranças que
estavam adormecidos na memória dos idosos. Melhora da
autoestima em saber que ainda possuem habilidades que
aprenderam quando mais novos.

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

Os idosos se sentem valorizados com esta conduta e
agora já virou rotina aguardar por este dia, pelos
familiares e amigos que irão prestigiar.

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

Não houve dificuldade

Não houve dificuldade
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14

15

16

agravamento de
situações de
negligência,
violência e
ruptura de
vínculos
Promover a
convivência
mista entre os
residentes de
diversos graus de
dependência.

Promover o
acesso a
programações
culturais, de
lazer, de esporte
e ocupacional
interno e
externo,
relacionando-as
a interesses,
vivências,
desejos e
possibilidades do
público.
Possibilitar a
convivência
comunitária.
Incentivar o
desenvolvimento
do protagonismo
e de capacidades
para a realização
de atividades da
vida diária;
desenvolver
condições para a
independência e
o autocuidado.

Melhor
convivência entre
os idosos,
funcionários e
diretoria.
Proporcionar a
eles igualdade.

100% dos
idosos
participaram

Fortalecimento
de vínculo social:
Churrasco de
Comemoração do
dia do Idoso e
comemoração no
CIVI

Escuta e
observação dos
usuários

Fortalecer
vínculos sociais,
favorecer o
acesso aos locais
de interesse dos
idosos.

Participação de
65 % dos idosos
na atividade.

Passeio Externo:
Pesqueiro
Fazenda Velha

Escuta e
observação dos
usuários

Após a
atividade e
durante as
rotinas
diárias

Os idosos participantes demonstraram gratidão pelo
passeio, voltaram para o lar felizes pela atividade. A
Equipe avalia esses passeios de forma positiva pois
resgata lembranças, melhora a autovalorização,
autoestima e incentiva o convívio social.

Resgate de
identidade e
personalidade,
favorecimento da
expressão de
sentimentos

Melhora do
convívio entre
os moradores,
diminuição de
conflitos

Oficina:
Dinâmica com
bexigas

Escuta e
observação dos
usuários

Após a
atividade e
durante as
rotinas
diárias

Detectou-se a importância de dar a voz de expressão
quanto aos seus sentimentos, devido aos instrumentos
utilizados na atividade, facilitou comunicação e pode-se
perceber melhor qual sentimento do idoso naquele
momento.

A cada
atividade.

Observou-se a satisfação dos idosos em participar dos
eventos voltado para eles, isso trouxe uma valorização
pessoal e um sentimento de bem-estar e autoestima.

Não houve dificuldades

Não houve dificuldade
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17

18

Promover a
convivência
mista entre os
residentes de
diversos graus de
dependência.
Incentivar o
desenvolvimento
do protagonismo
e de capacidades
para a realização
de atividades da
vida diária;
desenvolver
condições para a
independência e
o autocuidado.
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.
Incentivar o
desenvolvimento
do protagonismo
e de capacidades
para a realização
de atividades da
vida diária;
desenvolver
condições para a

Resgate de
lembranças e
estimular
sentimentos.

Resgate de
identidade e
personalidade,
estimulação de
lembranças,
valorização do eu,
empatia.

Melhora
da
autoestima
e
participação nas
atividades.

Melhora do
convívio entre
os moradores,
diminuição de
conflitos

Oficina: Resgate
de lembranças
(vídeo)

Oficina:
Dinâmica de
reflexões pessoais
e conselhos

Escuta
observação
usuários

e
dos

Escuta e
observação dos
usuários

Após a
atividade e
durante as
rotinas
diárias

Após a
atividade e
durante as
rotinas
diárias

A atividade foi positiva em relação a vontade da idosa em
ver o cantor que é seu ídolo e também gerou um ambiente
fraternal de amizade quando trocaram experiências.

Os idosos se sentiram valorizados pela oportunidade de
dividir seu aprendizado de vida com os seus colegas em
forma conselhos, gerando sentimento de valorização, pois
se sentiram empoderados pelo valor dado aos seus sábios
conselhos. colaborar com os colegas para uma melhor
convivência, esse momento de reflexão favoreceu um
fortalecimento de vínculos afetivo entre eles, em saber o
quanto os colegas se importam com eles e resgate de
identidade.

Não houve dificuldade

Não houve dificuldade

39

independência e
o autocuidado.

19

20

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

Resgate de
identidade e
personalidade,
estimulação de
lembranças,
valorização do eu,
autoestima,
autonomia e
qualidade de vida.

Melhora do
convívio entre
os moradores,
diminuição de
conflitos

Oficina:
Dinâmica “Roda
de qualidades”

Fortalecer
vínculos sociais

Idosos
satisfeitos

Fortalecimento
de vinculo social:
Desfile de Noivas

Escuta e
observação dos
usuários

Após a
atividade e
durante as
rotinas
diárias

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 dificuldade

Escuta e
observação dos
usuários

A cada
Atividade

O desfile proporcionou aos dois idosos participantes a
melhora do auto estima, socialização entre todos os
envolvidos no evento, e a satisfação em representarem a
instituição.

Não houve dificuldade.
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21

22

23

Contribuir para a
prevenção do
agravamento de
situações de
negligência,
violência e
ruptura de
vínculos;
possibilitar a
convivência
comunitária.
Favorecer o
surgimento e o
desenvolvimento
de aptidões,
capacidades e
oportunidades
para que os
indivíduos façam
escolhas com
autonomia.
Incentivar o
desenvolvimento
do protagonismo
e de capacidades
para a realização
de atividades da
vida diária;
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.

Fortalecer
vínculos
familiares.

Fortalecer
vínculos sociais

Fortalecer
vínculos sociais

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.

Escuta e
observação dos
usuários

A cada
Atividade

Os idosos demostraram durante a atividade muita alegria
e entusiasmo ao interagirem com as alunas do curso de
cuidadores, onde através de jogos educativos e com
estímulos para a memória, sentiram amados e especiais.

Não houve dificuldade.

Escuta e
observação dos
usuários

A cada
Atividade

Com a atividade, os idosos ficaram felizes e através de
comentários entre eles demonstraram satisfação em
participar da atividade.

Houve a
participação de
100 % dos
idosos

Fortalecimento
de vínculo social:
Festa dos
aniversariantes

Escuta e
observação dos
usuários

Houve a
participação de
50% dos idosos

Fortalecimento
de vinculo social:
Projeto
Integrador
Senac- Curso de
Cuidadores de
Idosos

Houve a
participação de
90% dos idosos

Fortalecimento
de vinculo social:
Contação de
histórias -Alunas
pedagogia da
Fatec

Não houve dificuldade.
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24

25

26

Incentivar o
desenvolvimento
do protagonismo
e de capacidades
para a realização
de atividades da
vida diária;
desenvolver
condições para a
independência e
o autocuidado.
Contribuir para a
prevenção do
agravamento de
situações de
negligência,
violência e
ruptura de
vínculos;
possibilitar a
convivência
comunitária.
Contribuir para a
prevenção do
agravamento de
situações de
negligência,
violência e
ruptura de
vínculos;
possibilitar a
convivência
comunitária.
Favorecer o
surgimento e o
desenvolvimento
de aptidões,
capacidades e
oportunidades
para que os
indivíduos façam
escolhas com

Fortalecer
vínculos sociais

Idosos
satisfeitos

Fortalecimento
de
Vínculo Social:
Homenagem ao
presidente do
Benaiah na
Câmara
Municipal

Fortalecer
vínculos sociais

Idosos
satisfeitos

Fortalecimento
de vinculo social:
Chá de Bebê

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

Escuta e
observação dos
usuários

Escuta e
observação dos
usuários.

19/11

07/11

A cada
atividade.

(2x
semana)

Identificamos que os idosos se sentiram valorizados por
participar ativamente da homenagem, elevando a
autoestima e consequentemente contribuiu para o bem
estar dos idosos.

Não houve dificuldade.

Com a atividade os idosos ficaram felizes pela
consideração que eles receberam. A atividade
pode proporcionar uma melhora na autoestima
e bem-estar em participar do evento.

Não houve dificuldade.

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.

42

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.

27

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.

28

Possibilitar a
convivência
comunitária.

idosos

Favorecer o
convívio social,
melhorar a
autoestima e
incentivar a
participação da
atividades
externas.

Melhora
indepência,
autonomia
socialização.

e

Participação e
interação de
70% dos idosos.

Passeio externo:
Almoço na
Padaria
Mombuca

Houve a
participação de
85% dos idosos

Musicoterapia:
Voluntária
Mariana

Escuta e
observação dos
usuários.

Escuta
observação
usuários.

e
dos

Após a
atividade

O sentimento de inclusão e valorização dos idosos, faz
com que as rotinas diárias sejam mais tranquilas,
melhorando até o comportamento entre os colegas.

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,

Não houve dificuldade.

Não houve dificuldade

43

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

29

30

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

emocional e intelectual.

Favorecer o
convívio social,
melhorar a
autoestima e
incentivar a
participação das
atividades.

Favorecer o
convívio social,
melhorar a
autoestima e
incentivar a
participação das
atividades
externas.

Houve a
participação de
100 % dos
idosos

Fortalecimento
de vínculo social:
Coro Sto.
Antônio

Escuta e
observação dos
usuários

Idosos
satisfeitos

Passeio Externo:
Cantata de Natal
Igreja
Presbiteriana

Escuta e
observação dos
usuários

07/12

A cantata proporcionou um resgate de lembranças e bem
estar para os presentes.

16/12

A apresentação pode proporcionara mais uma
oportunidade de lazer, a comunidade que estava presente
interagiu com todos e eles se sentiram acolhidos.
Potencializando uma melhor qualidade de vida e
autovalorização dos idosos.

Não houve dificuldade

Não houve dificuldade
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31

32

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

Houve a
participação de
100 % dos
idosos

Fortalecimento
de vínculo social:
Entrega de
Presentes do
projeto Jornal
Americanense

Escuta e
observação dos
usuários

Favorecer o
convívio social,
melhorar a
autoestima.

Houve a
participação de
100 % dos
idosos

Fortalecimento
de vínculo social:
Voluntário
Rotaract

Escuta e
observação dos
usuários

20/12

A atividade proporcionou aos idosos, sentimento de
gratidão de valorização.

14/12

A atividade proporcionou interação entre os voluntários e
idosos se sentiram valorizados, com a atenção e carinho
proporcionado a eles. Pode notar o prazer com o que os
idosos realizaram a atividade, consequentemente teve
uma melhora nos o humor e autoestima.

Não houve dificuldade

Não houve dificuldade
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público.

33

34

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

Favorecer o
convívio social,
melhorar a
autoestima.

Favorecer o
convívio social,
melhorar a
autoestima.

Houve a
participação de
100 % dos
idosos

Houve a
participação de
100 % dos
idosos

Fortalecimento
de vínculo social:
Ceia de Natal

Fortalecimento
de vínculo social:
Ceia Ano Novo

Escuta e
observação dos
usuários

Escuta e
observação dos
usuários

24/12

31/12

Com a participação do pessoal da Igreja Presbiteriana, os
idosos se sentiram acolhidos, gratos e valorizados. Sendo
assim e verificado o quanto fez bem para os idosos
entraremos em contato com o Pastor verificar se é
possível a sua presença no Natal de 2020.

Com a presença dos familiares das funcionárias na
Ceia de Ano Novo, foi observado uma maior
interação entre os idosos e uma melhora no bem
estar.

35

* 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.
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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

Escolaridade

Ensino Superior

Profissão

(19) 982064438
Fisioterapeuta

8. ASSINATURAS DOS(AS) RESPONSÁVEIS PELO RELATÓRIO
ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO
Nome

Assinatura

Rosana de Camargo Valoto
Mariana H. Siniciato
Viviane Lembo
ASSINATURA DO(A) COORDENADOR(A)
Nome

Assinatura

ASSINATURA DO(A) PRESIDENTE(A) DA ORGANIZAÇÃO
Nome

Assinatura

Helio de Oliveira Camargo
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