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1.  APRESENTAÇÃO 

 

Em atendimento as exigências legais, contidas na Cláusula 5ª, itens 17, 18, 26 e 27, 

Cláusula 19ª - caput e Cláusula 20ª do Contrato de Gestão nº: 009/2014, estabelecido entre a 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado de Pernambuco – SEDSDH 

e o Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social - IEDES, que define e normatiza os 

procedimentos referentes às ações/atividades desenvolvidas por este ente executor, junto ao 

Governo do Estado por intermédio da Gerência de Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade – PROGRAMA VIDA NOVA – Centro da Juventude de Santo Amaro. Apresenta-

se a seguir, o Relatório das ações desenvolvidas no Centro da Juventude no mês de 

NOVEMBRO/2014 – Centro este localizado no seguinte endereço: Avenida Norte, 869, Santo 

Amaro, Recife-PE, CEP: 50.100-000. 

O relatório possui em seu corpo principal e nos anexos, formas de comprovação das 

ações executadas, por meio da apresentação do registro fotográfico, instrumentais 

pedagógicos, atas de frequências dos beneficiários e outros. Tudo isso em consonância com os 

critérios pré-estabelecidos no Plano de Trabalho e Planejamento Estratégico, partes integrantes 

do Contrato de Gestão-SEDSDH x IEDES. 

O plano de trabalho previu a execução de atividades socioeducativas e socioassistenciais. 

E o IEDES foi contratado para executar estas ações/atividades. 

No total são 300(trezentos) beneficiários, atendidos em regime integral, eles são 

adolescentes, jovens e adultos, na faixa etária de 14 a 30 anos, em situação de risco social e/ou 

pessoal, prioritariamente em situação de rua, através de atividades, serviços e ações de 

intervenção e prevenção, no âmbito da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. 

Por este grande número de beneficiários, nos momentos das atividades, o grupo é subdivididos 

em 10 subgrupos de 30 pessoas, justificado por questões didáticas para os trabalhos 

socioeducativos e socioassistenciais. 

Neste relatório há uma narração das ações, acompanhada de registro fotográfico e 

informações das atividades desenvolvidas nas qualificações, nas oficinas e em outras 

atividades/ações como: atividades com temas transversais, palestras, atividades esportivas, 

atividades culturais, vivência em campo, etc, e as considerações finais que aponta para os 

resultados do processo. Neste documento e nos anexos, também é possível encontrar dados 

informativos de avaliação do processo e do desempenho. 
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2. OBJETIVO GERAL 

 

Atender 300 adolescentes, adolescentes, jovens e adultos, na faixa etária de 14 a 30 

anos, em situação de risco social e/ou pessoal, prioritariamente em situação de rua, através de 

atividades, serviços e ações de intervenção e prevenção, no âmbito da Proteção Social Especial 

de Média e Alta Complexidade. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar escuta sobre a história de vida de cada sujeito com o intuito de construir 

conjuntamente com o usuário o seu Projeto de Vida; 

 Realizar avaliação psicológica e social que possibilite uma conclusão a respeito das 

vulnerabilidades e riscos do sujeito; 

 Garantir o direito dos adolescentes, jovens e adultos, através de ações de prevenção, 

inclusão, proteção e promoção social; 

 Promover a inclusão dos adolescentes, jovens e adultos nas ações socioassistenciais e 

demais políticas públicas; 

 Realizar o mapeamento de organizações e/ou entidades, sejam elas públicas, privadas 

e/ou da sociedade civil que formam a rede de apoio socioassistencial no território de 

abrangência das Unidades; 

 Encaminhar os usuários e familiares para retirada da documentação civil e/ou realizar 

ações de cidadania dentro da própria Unidade com tal finalidade; 

 Fomentar ações de prevenção e tratamento ao consumo de substâncias psicoativas; 

 Desenvolver habilidades, potencialidades e talentos do público atendido; 

 Promover ações socioeducativas que contribua para o fortalecimento dos vínculos 

familiares, elevação da autoestima, conquista da autonomia e resgate da cidadania; 

 Desenvolver metodologias criativas, estimulantes, interativas, incentivadoras de 

pesquisa, onde os adolescentes, jovens e adultos, possam construir o seu saber num 

ambiente de liberdade e responsabilidade, respeitando direitos, deveres e valores para 

a vida e sua cidadania; 
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 Promover oficinas de formação (como por exemplo: circo, teatro, grafite, recreação 

infantil, dentre outras) que permitam a inclusão futura no mundo do trabalho informal 

dos adolescentes e jovens que não tem aptidão e/ou escolaridade para os cursos 

regulares; 

 Promover atividades culturais, lúdicas, de lazer e esporte e grupos operativos; 

 Desenvolver rotineiramente oficinas de teatro, atividades culturais, celebrações, jogos, 

dentre outras atividades que possibilitem que os adolescentes, jovens e adultos, 

desenvolvam a sua identidade cultural, a sociabilidade e as relações interpessoais; 

 Encaminhar os usuários a rede formal de ensino e acompanhem sua permanência e 

desenvolvimento, estimulando a ampliação do grau escolar e, portanto, do universo do 

conhecimento; 

 Promover o atendimento as famílias visando estimular a construção e/ou 

fortalecimento de vínculos; 

 Fomentar uma gestão democrática voltada para o projeto pedagógico do Centro, 

elaborando ações para sustentabilidade de um trabalho coletivo, integrativo, 

participativo e criativo. 

 

 

4. METAS (QUANTIFICAÇÃO) 

 

Estão sendo atendidos 300 jovens e adultos que vivenciam ou vivenciaram violações de 

direitos por ocorrência de Violência física, psicológica, negligência e vítimas de conflitos 

familiares e na comunidade; Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; Afastamento do 

convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de proteção; Tráfico 

de pessoas; Situação de rua e/ou mendicância; Usuários de substâncias psicoativas; Abandono; 

Vivência de trabalho infantil; Usuários que estão sob acolhimento institucional (abrigos); 

Adultos que cumprem penas alternativos ou egressos e liberados do sistema penitenciário, 

distribuídos em 10 turmas. 
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5 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

 

5.1 AÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

         Atualmente a meta concedida de 300 jovens ao Centro da Juventude de Santo Amaro está 

devidamente preenchida com 148 do sexo masculino e 152 do sexo feminino. Neste período 

foram feitas 36 novas inserções pela Equipe SEPOP-RUA da SEDSDH, referentes aos 

desligamentos pelos seguintes motivos:  

 

MOTIVO QUANTIDADE 

Mercado de Trabalho 

Reclusão 

Evasão 

Demanda Espontânea 

12 

08 

11 

05 

TOTAL 36 
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Ação de resgate dos jovens nas ruas realizada pela equipe CJ Santo Amaro – novembro/2014 

 

Ação de resgate dos jovens nas ruas realizada pela equipe CJ Santo Amaro – novembro/2014 
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 O novo formato do projeto estabelece que os beneficiários permaneçam em horário 

integral no Centro da Juventude. Dessa forma os mesmos conseguem construir um vínculo 

efetivo com o Centro e como também suas necessidades podem ser restabelecidas com maior 

rapidez devido a sua permanência em horário integral. 

 

Reunião de articulação com representantes do Centro POP, Atitude, Consultório na Rua e SEPOP – novembro/2014. 
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Reunião de articulação com representantes do Centro POP, Atitude, Consultório na Rua e SEPOP – novembro/2014. 

 

Todos os jovens recebem uma bolsa de incentivo financeiro no valor de R$-200,00- 

(duzentos reais) que foi devidamente repassada aos mesmos durante o mês em curso. 

 Aos jovens que necessitam do Cartão VEM do tipo A são entregues semanalmente a 

quantidade de 12 passagens, totalizando o valor de R$-25,80- (vinte e cinco reais e oitenta 

centavos) o que perfaz o quantitativo de 44 passagens mensais, ou seja, R$-103,20 (cento e três 

reais e vinte centavos). 
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Entrega Cartão VEM – novembro/2014 

 

 O Centro da Juventude de Santo Amaro possui 01(um) veículo automotor utilitário 

(Kombi), esse veículo serve para condução dos beneficiários para atendimentos para rede de 

saúde, deslocamento para ações em rede socioassistenciais, e ainda, para eventos culturais. 

 

Veiculo utilizado pelo CJST. 
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O horário de funcionamento das atividades do Centro da Juventude de Santo Amaro, é 
em regime integral. Os beneficiários chegam às 07h30min e saem às 17h, e apresenta-se no 
quadro abaixo:  

 
QUADRO GERAL DE HORÁRIOS - TURNO: INTEGRAL 

 

AULA HORÁRIO 

Café da Manhã 07h30min às 08h 

Atividades da Manhã 08h às 11h30min 

Almoço 11h30min às 13h 

Atividades da Tarde 13h às 16h30min 

Jantar 16h30min às 17h 

 

 São servidas três refeições diariamente aos beneficiários, ou seja, pela manhã (café da 

manhã e almoço) e um jantar à tarde, totalizando 900 refeições/dia ou 19.800 refeições/mês. 

CARDÁPIO 

REFEIÇÃ

O 

2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

CAFÉ DA 

MANHÃ 

Cuscuz/Macaxeir

a/ galinha 

guisada/Carne 

moída ao 

molho/café/ leite 

Munguzá/pão 

francês/ 

queijo/ café 

Cuscuz/cara/ 

galinha 

guisada/salsicha 

de frango/café/ 

leite 

Papa de 

aveia/pão/carne 

moída/café. 

Cuscuz/ 

macaxeira/ 

salsicha de 

frango/filé de 

peito de 

frango ao 

molho/café 

ALMOÇO Arroz 

branco/feijão 

vermelho/ 

macarrão/filé de 

peito acebolado/ 

cozido 

português/suco 

de polpa 

Arroz 

branco/feijão 

vermelho/ 

macarrão/ 

galinha 

assada/bife de 

panela/suco 

de polpa 

Arroz com 

cenoura/feijão 

vermelho/ 

macarrão/ 

toscana de 

frango/ 

almôndega ao 

molho/suco de 

polpa 

Arroz 

branco/feijão 

vermelho/ 

macarrão/ 

galinha 

assada/bife 

acebolado/ 

galinha 

guisada/suco de 

polpa 

Arroz 

branco/feijão 

vermelho/ 

macarrão/ 

steak de 

frango/ 

feijoada/suco 

de polpa. 
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JANTAR Papa de 

chocolate/pão/ 

salsicha de 

frango/café 

Cuscuz/ 

macaxeira/ 

salsicha ao 

molho/carne 

moída/café/ 

leite. 

Munguzá/pão/ 

queijo/café. 

Cuscuz/cara/ 

galinha 

guisada/carne 

moída/café/ 

leite 

Arroz com 

galinha/sopa/

pão/suco de 

polpa 

 

 

Porcionamento das refeições realizado no refeitório do CJST. 
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Refeitório do CJST 
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     Para o desenvolvimento das atividades no Centro da Juventude de Santo Amaro 

contamos com 34 profissionais devidamente qualificados no atendimento dos 300 beneficiários 

que foram divididos em 10 turmas de qualificação social, todas no horário da manhã. 

 

RELAÇÃO NOMINAL DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CENTRO DA JUVENTUDE 
SANTO AMARO 

 
NOVEMBRO/2014 

 
Nº NOME COMPLETO FUNÇÃO 

1.  ADELMO ORIENTE DOS SANTOS TÉCNICO DE SAÚDE E QUALIDADE DE 
VIDA 

2.  CAIO MARCELLUS C. DE UGIETTE ADVOGADO 

3.  CLAÚDIA DE BRITO PINHEIRO PSICÓLOGA 

4.  CLAÚDIO JOSÉ OLIVEIRA EDUCADOR SOCIAL 

5.  DIEGO ANDERSON FERREIRA COUTINHO INSTRUTOR REDUTOR DE DANOS 

6.  EDILSON CÂNDIDO DA SILVA OFICINEIRO 

7.  EDSON LEOPOLDINO DA SILVA FILHO EDUCADOR SOCIAL 

8.  ERIKA SANTOS DE SÁ AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

9.  FÁBIO ANTÔNIO DA SILVA  TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

10.  FÁBIO SILVA CAVALCANTE TÉCNICO DE CULTURA 

11.  FLÁVIA MONTEIRO CALLADO PSICÓLOGA 

12.  FLÁVIO ANTÔNIO FERREIRA EDUCADOR SOCIAL 

13.  FRANCISCO DE ASSIS SILVA CRUZ EDUCADOR SOCIAL 

14.  GRACE KELLY ROCHA DO NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 

15.  ISRAEL FLORENTINO DA SILVA PORTEIRO 

16.  JAILSON DE SOUZA NEVES JUNIOR EDUCADOR SOCIAL 

17.  JOÃO SOARES DE OLIVEIRA COORDENADOR  

18.  JODSON LAURENTINO BEZERRA EDUCADOR SOCIAL 

19.  JOSÉ BELARMINO DE LIMA DA PAZ AUX. DE SERV. GERAIS 

20.  JOSEMAR VIANA DE OLIVEIRA AUX. DE SERV. GERAIS 

21.  KARINA ALBERTINA AREIAS O. DE 
ALBUQUERQUE 

TÉCNICA DE ARTICULAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

22.  KIRON MARCELY DE SOUZA GOMES TÉCNICA DE DIREITOS HUMANOS 

23.  LEANDRO CRISPIM DA SILVA AUX. DE SERV. GERAIS 

24.  LÚCIO FLÁVIO NUNES SOUZA EDUCADOR SOCIAL  

25.  MARCIO PAULO PONTES DO NASCIMENTO MOTORISTA 

26.  MARIA DE LOURDES FELIX DO 
NASCIMENTO 

TÉCNICA PEDAGÓGICA 

27.  MARIA DOLORES DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL 

28.  MARTHA LÚCIA DE OLIVEIRA INSTRUTORA 

29.  PATRICIA CICERA DA SILVA AUX. DE SERV. GERAIS 

30.  PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA EDUCADORA SOCIAL 

31.  PATRICIA MARIA LEITE AUX. DE SERV. GERAIS 

32.  PAULO SÉRGIO FELIX DE MENEZES PORTEIRO 

33.  TATIANE FREITAS CUNEGUNDES INSTRUTORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

34.  WELLINGTON LUIZ DE ASSIS FERREIRA OFICINEIRO 
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Instrutores da qualificação social. 

 

Equipe psicossocial: Assistente social, psicóloga e redutor de danos. 
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Atendimento psicossocial – novembro/2014. 

 

Atendimento psicossocial – novembro/2014. 
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Educadores sociais. 

 Ainda complementa a equipe: 06 profissionais da Empresa Comedoria responsável pelo 

fornecimento das refeições, 04 guardas patrimoniais responsáveis pelo patrimônio do Centro 

da Juventude de Santo Amaro, 01 auxiliar de serviços gerais da Empresa 5R e 02 porteiros da 

Empresa Tradição. 

 

Guarda Patrimonial – novembro/2014. 



 PROGRAMA VIDA NOVA 
Pernambuco Acolhendo a População em Situação de Risco e Rua 

Centro da Juventude de Santo Amaro-Recife/PE 

21 

 

  

 

Porteiros e vigias – novembro/2014. 

 

Equipe da cozinha. 
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Auxiliar de Serviços Gerais – novembro/2014. 

 

 Nesse período foram realizadas várias reuniões entre a coordenação e os diversos 

segmentos deste CJ para o acompanhamento das ações e atendimento aos beneficiários. 

 

Reunião da coordenação com equipe CJ Santo Amaro – novembro/2014 
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 No espaço do Centro da Juventude de Santo Amaro também foram realizadas melhorias 

em sua estrutura física. 

 O IEDES, nesse mês, realizou diversos reparos e serviços de manutenção no prédio deste 

CJ Santo Amaro com o objetivo de suprir algumas dificuldades, conforme fotos abaixo 

discriminadas: 

- Podação das árvores e capinação da área do estacionamento e do terreno onde passou a 

funcionar a quadra de esportes (provisória); 

Recuperação das instalações hidráulico-elétricas dos banheiros funcionários; 

- revisão nos ventiladores. 

Foi realizada a dedetização da cozinha e refeitório organizada pela Empresa Comedoria. 

 

Revisão nas instalações elétricas – novembro/2014. 



 PROGRAMA VIDA NOVA 
Pernambuco Acolhendo a População em Situação de Risco e Rua 

Centro da Juventude de Santo Amaro-Recife/PE 

24 

 

  

 

Serviços de manutenção – encanador – novembro/2014. 

 

Manutenção – banheiro masculino – novembro/2014 
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Manutenção dos bebedouros – novembro/2014. 

 

Limpeza e capinação – novembro/2014. 
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Pintura do muro – novembro/2014 

-  

Manutenção e serviços gerais – novembro/2014 
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 Nesse período ainda, foram adquiridos pelo IEDES os seguintes equipamentos: 02 

bebedouros, 01 impressora multifuncional, 01 data show, 01 câmera fotográfica e 02 

notebooks. 

 

Câmera Fotográfica do Centro da Juventude de Santo Amaro. 

  

Data Show do Centro da Juventude de Santo Amaro. 
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Impressora e notebooks – novembro/2014 

 

 Foram também adquiridos materiais de consumo para suprir as necessidades de 

manutenção do CJ Santo Amaro, como: cadeados, areia, cimento, tintas, pincéis, fios elétricos, 

dentre outros. 

 

Kit de higiene pessoal – novembro/2014 
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5.2 AÇÕES PEDAGÓGICAS 

  

Neste período o percentual de frequência dos jovens nas atividades deste CJ foi de 85% 

considerado aceitável conforme meta estabelecida na proposta pedagógica. 

 Objetivando atender a meta estabelecida no que se refere a situação escolar aos 

adolescentes e jovens atendidos no CJ, nossa equipe pedagógica vem acompanhando 

mensalmente a situação escolar de cada um. 

 É relevante destacar que o número de jovens fora da escola é bastante elevado tendo 

em vista as novas inserções realizadas nos últimos meses. A equipe pedagógica está 

providenciando matrículas na rede de ensino regular dos jovens que se encontram fora da 

escola. 

          Em 25 de novembro do corrente, às 14h foi realizada uma reunião com Sra. Geruzita da 

Silva Oliveira, Coordenadora Regional do Programa Paulo Freire da Secretaria de Educação do 

Estado e equipe com o objetivo de implantação do Programa Paulo Freire no CJ Santo Amaro. 

Foram apresentados os profissionais que ficarão responsáveis pelas turmas. 

 

Reunião para firmar parceira com a Equipe da Secretaria Estadual de Educação – Programa Paulo Freire – 

novembro/2014. 
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Reunião para firmar parceira com a Equipe da Secretaria Estadual de Educação – Programa Paulo Freire – 

novembro/2014. 

 

Equipe de profissionais responsáveis pelas turmas do Projeto Paulo Freire – novembro/2014. 



 PROGRAMA VIDA NOVA 
Pernambuco Acolhendo a População em Situação de Risco e Rua 

Centro da Juventude de Santo Amaro-Recife/PE 

31 

 

  

 

Kit Pedagógico – Programa Paulo Freire. 

 

Equipe CJ Santo Amaro – Programa Paulo Freire. 

 

 Para verificar a qualidade do ensino aprendizagem dos jovens inseridos no período, 

estão sendo realizadas as avaliações da verificação de aprendizagem com o objetivo de ser feita 
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a verificação do desempenho e perfil dos beneficiários e possíveis encaminhamentos a 

qualificação profissional no 2º ciclo. 

 A proposta é de formar turmas de reforço escolar aos jovens que estejam com 

dificuldades na aprendizagem, como também implantar, como foi dito anteriormente, as 

turmas do Programa Paulo freire, aos jovens que não estão alfabetizados. 

 O contrato de convivência criado para estabelecer a educação e o respeito entre os 

jovens e os funcionários continua fazendo parte da dinâmica de sala de aula. 
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 Todos os adolescentes e jovens receberam material de consumo em complementação 

ao material didático para execução das atividades pedagógicas, como também foram 

solicitadas a confecção das apostilas da qualificação social. 

 

Material de apoio pedagógico – novembro/2014. 

 

 Foram realizadas atividades de leitura com diversos textos retratando o cotidiano das 

pessoas nas comunidades e das desigualdades sociais. Esses textos foram utilizados nas aulas 

de qualificação social durante o período. 
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Aula da Qualificação Social. 

 

Educador social – analisando textos – novembro/2014. 
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 Foi também trabalhado a mediação de leitura pelos educadores sociais com 

interpretação de textos, utilizando elementos da comunicação como músicas e vídeos visando 

fortalecer as diversas formas de linguagem. 

 

Turmas de qualificação social. 

 

Jodson Laurent, instrutor da qualificação social. 
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Turma C, turno da manhã – qualificação social. 

 

 As aulas de Elevação de escolaridade tem como objetivo geral mostrar aos adolescentes 

e jovens inseridos no Programa Vida Nova a importância da educação no processo de 

qualificação social e profissional, bem como repará-los a manterem uma vida diária de estudo, 

conhecimento e busca constante por informações que promova à elevação da escolaridade, e 

ainda o encaminhamento para inserção no mercado de trabalho. São 10 turmas com 30 

beneficiários totalizando 300. 
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Turmas de qualificação social. 

 

Aulas qualificação social. 
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Apresentação de vídeo para contextualização de aulas da aulas da qualificação social. 

 

 

5.3 AÇÕES TRANSVERSAIS 

 

5.3.1 ESPORTES 

 

 Sob orientação da Instrutora de Esportes Tatiane Cunegundes nesse período foram 

desenvolvidas aulas de expressão corporal objetivando os benefícios para melhoria da 

composição corporal e debates em grupo sobre temática relacionada ao esporte como 

promotor de saúde e prática desportiva. 

 Foram também desenvolvidas atividades recreativas e desportivas como futsal, voleibol, 

tênis de mesa, dominó, xadrez, totó e dama. 

 Como a quadra poliesportiva esta em reforma foi improvisada na área do 

estacionamento um espaço para prática esportiva, onde com a colaboração dos beneficiários 

fizeram melhorias no espaço. Foi organizado um espaço para futsal e voleibol. 

 Foram adquiridos materiais esportivos para o bom andamento dos trabalhos.  
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Aulas de esportes – voleibol – novembro/2014. 

 

Aulas de futsal – novembro/2014 
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Aulas de futsal – Esportes – novembro/2014. 

 

Jovens e funcionários – esportes – novembro/2014. 
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5.3.2  CULTURA 

 Sob a orientação do Técnico Social de Cultura, Fábio Cavalcante foram trabalhadas 

atividades coletivas como leitura de texto, roda de diálogo, projeção de filmes e debates sobre 

a consciência negra, cultura hip-hop, relações interpessoais, ritmos regionais e suas histórias: 

Baque de Luanda, baque virado, rap, coco, ciranda e afoxé, Nação Zumbi. E ainda foram 

realizadas apresentações do Grupo Cultural Batuque da Juventude nas culminâncias dos 

trabalhos desenvolvidos no período. 

 

 

Comemoração Dia Nacional da Consciência Negra – novembro/2014 
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Comemoração Dia Nacional da Consciência Negra – novembro/2014. 

  
Aulas de percussão – Cultura – novembro/2014. 
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5.3.3  INCLUSÃO DIGITAL 

 O Centro da Juventude de Santo Amaro possui um laboratório de Inclusão Digital com 

capacidade para 25 computadores, todos devidamente equipados. Esta sendo providenciado a 

instalação da rede de internet. Sob a orientação do Técnico de Informática Fábio Silva foi 

intensificado a prática do Word, aplicando à práxis de como preencher corretamente seus 

dados pessoais, dicas importantes para o preenchimento e digitação de seus currículos. 

 Foram adquiridos todo o mobiliário como também os computadores para o pleno 

funcionamento do laboratório de inclusão digital. 

 
 

 

Aulas de inclusão digital – novembro/2014. 
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Aulas de inclusão digital – novembro/2014. 

 

 

5.3.4 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 

 

        Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos jovens inseridos no Centro da 

Juventude, o Técnico de Saúde e Qualidade de Vida Adelmo Oriente iniciou um processo de 

atendimentos e encaminhamentos dos beneficiários a rede de saúde publica, como também 

atendimentos de primeiros socorros no espaço do CJ Santo Amaro. 

        Segue abaixo quadro demonstrativo dos atendimentos individuais e encaminhamentos a 

rede pública de saúde durante o mês de novembro/2014: 

 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

Odontologia 15 

Clínica médica 34 

Ortopedia 11 

Ginecologia 16 
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Oftalmologia 07 

SUBTOTAL 83 

Atendimento do técnico de saúde 116 

TOTAL 199 

 

 Os encaminhamentos realizados pelo Técnico de Saúde foram para casos de urgência e 

marcação de consultas. Foram os seguintes locais: Centro Social Severino Marcos di Bria em 

Santo Amaro, UPAS-Tabajara, Nova Descoberta, Casa Amarela e Caxangá, Policlínicas: Campina 

do Barreto, Gouveia de Barros, Maternidade Barros e Lima, Maternidade da Encruzilhada, 

Hospital Tricentenário, Hospital Maria Lucinda, IMIP e Hospital da Restauração. 

 

Atendimento de beneficiários do CJST pelo Técnico de Saúde – novembro/2014. 
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Atendimento de beneficiários do CJST pelo Técnico de Saúde – novembro/2014. 

 

 

5.3.5 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 Visando o fortalecimento das ações de empregabilidade no Centro da Juventude, a 

técnica de Articulação Institucional Karina Carneiro realizou diversos contatos telefônicos e 

visitas às empresas com o objetivo de captação de vagas de estágios e empregos para os 

adolescentes/jovens, sensibilizando os empregadores diante da necessidade de inserir os 

jovens no mercado de trabalho. 

 A Técnica Institucional fez intervenções em sala de aula objetivando a articulação e 

operacionalização do processo de seleção dos beneficiários com as instituições parceiras como 

também para identificar as habilidades empreendedoras, orientando e encaminhando para 

acesso ao microcrédito, à formação de empreendimentos(cooperativas, associações, dentre 

outras). 
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Ações Realizadas: 

 

- Reuniões sobre empregabilidade e inserção de jovens no mercado de trabalho; 

- Produção de currículos; 

- Levantamento do perfil individual dos beneficiários do centro da juventude com foco no 

mercado de trabalho; 

- Atividades ministradas com o conteúdo focado no mercado de trabalho. 

- Fortalecimento de vínculos familiares, retirada de documentos e articulação com o Centro Pop 

para o acolhimento do beneficiário Abnami Célio da Silva       ( situação de rua).  

- Criação (trabalho em equipe) de um modelo de ofício de encaminhamento dos jovens para o 

mercado de trabalho e certificado para as empresas que oportunizarem vagas para processo 

seletivo com os beneficiários dos Programas da Secretaria de desenvolvimento Social e Direitos 

Humanos do Governo do Estado de Pernambuco. 

- Reunião agendada (09/12) com a gerente Regional da Riachuelo, Maria Eduarda, com o 

objetivo de realizar parcerias para a qualificação dos beneficiários na área de vendas com o 

propósito de formar um banco de dados para inserção dos mesmos no mercado de trabalho.  

- Acompanhamento institucional dos beneficiários que já estão inseridos no mercado de 

trabalho. 

 

Visitas Institucionais: 

 

- Empresa: Riachuelo (Rio Mar) 

Contato: Rafaela (gerente) 

- Empresa: C&A  ( Rio Mar) 

Contato: Gabriela 

- Empresa: Perini ( Rio Mar) 

Contato: Regiane 

- Empresa: Tok e Stok ( Rio Mar) 

Contato: Adriely 
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Objetivo das visitas institucionais: 

 

Divulgar e sensibilizar as empresas sobre os programas de qualificação e o público alvo 

da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos humanos tendo  como intuito  captar 

parceiros para inclusão dos beneficiários no mercado de trabalho, como também, analisar quais 

as profissões que estão em ascensão para desenvolver cursos de qualificação no sentido de 

formar profissionais qualificados para suprir a demanda do atual mercado formal de trabalho. 

 

Encaminhamentos: 

 

Empresa: Game Station 
Beneficiário: Abnami Célio da Silva 
Função: Auxiliar de Serviços Gerais 
Resultado do processo seletivo: Aprovado 
Situação atual: Organização de documentação para admissão 
 
Empresa: IEDES ( Centro da Juventude) 
Beneficiário: José Henrique Feliciano 
Função: Recepcionista 
Situação atual: Contratado 
 
Empresa: Riachuelo (Rio Mar) 
Beneficiário: Bruno Anderson 
Função: Vendedor 
Tipo de contrato: Temporário 
Fase atual: Aguardando Resultado 
 
Empresa: Babilônia  Confecções  
Beneficiária: Carine Ludgero da Silva 
Função: Acabadeira 
Tipo de contrato: Fixo 
Fase atual: Aprovada, já entregou a documentação, está esperando a convocação da empresa. 
 
Empresa: Game Station 
Beneficiária: Angélica Silva de Oliveira 
Função: Auxiliar de Cozinha 
Tipo de contrato: Fixo 
Resultado: A jovem não obteve êxito na seleção. 
 
Empresa: Hiper Bompreço (Boa Viagem) 
Função: Aprendiz em Operações de Supermercado 
Beneficiários: Jonatha José de Lima 
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                          Alanys da Silva Freitas 
                          Elizângela Maria da Silva 
Resultado: Os jovens não obtiveram êxito na seleção. 
 
Beneficiários do Programa Pernambuco no Batente ( CSU) inseridos no mercado de trabalho : 
Empresa: Game Station 
Contato: Dayse 
Beneficiários: Ana Caroline de Souza Vasconcelos 
                          Matheus Correia Sampaio 
                          Mayra Luana Silva da Cunha 
Função: Aprendiz em vendas  
 
Beneficiária: Cláudia dos Santos Santana 
Função: Auxiliar de Cozinha 
Resultado: Aprovados na seleção 
Empresa: Hiper Boa Viagem 
Contato: Shirley 
Beneficiários: Flávia Rodrigues de Lima 
                          Ingrid Barbosa Brito dos Santos 
                          Larissa Barbosa da Silva 
                          Leandro Batista Paiva 
Função: Aprendiz em Operações de Supermercado 
Resultado: Aprovados na seleção 

 

Visita técnica a Empresa Game Station – novembro/2014 
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Seleção na Empresa Babilônia – novembro/2014. 

 

Seleção dos beneficiários – Empresa Hiper Bompreço – novembro/2014. 
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Jovens aguardando seleção – Empresa Game Station – novembro/2014 

 

5.4 AÇÕES PSICOSSOCIAIS 

 

 Durante o mês de novembro/2014 a equipe psicossocial formada pelas psicólogas Flávia 

Callado e Cláudia Pinheiro e as assistentes sociais: Grace Rocha e Maria Dolores fizeram 

diversas intervenções dentre as quais estão incluídos acolhimentos, inserções de novos jovens, 

atendimentos individuais, desligamentos, atendimentos às famílias e visitas institucionais e 

domiciliares. 

 Foram as seguintes intervenções no período: 

 

1. ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS: Escuta, acolhimento, orientação, intervenção de conflitos 

entre os jovens dentro da instituição, liberação de saídas: para médicos, caps/ad, responder 

processos judiciais no fórum e instituições credenciadas; inserções, emissão de declarações e 

relatórios circunstancial dos beneficiários. 

PSICOLOGIA: 
                Masculino: 89 
                Feminino: 92 
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 SERVIÇO SOCIAL: 

    Masculino: 96 
                Feminino: 181 

 

Atendimento psicólogas – novembro/2014. 

 

2. ATENDIMENTO A FAMÍLIA: Escuta, acolhimento, orientação, intervenção em conflitos 

intrafamiliares e fortalecimento de vínculos. 

 
PSICOLOGIA: 
 22 atendimentos 
 
SERVIÇO SOCIAL: 
10 atendimentos 
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Atendimento assistente social – novembro/2014. 

 
3. VISITA DOMICILIAR: 
 A Visita Domiciliar visa conhecer melhor a dinâmica familiar do beneficiário, como 
também proporcionar uma possível reintegração familiar nos casos em que os vínculos 
familiares foram rompidos, fazendo com que os beneficiários que estão em situação de rua 
retornem para a residência da família. 
Quantitativo: 5 visitas domiciliares 
 
4. REINTEGRAÇÃO FAMILIAR 
 

Quantitativo: 6 beneficiários 
 
5. ENCAMINHAMENTOS: 

 Hospital Osvaldo Cruz (POM) – Pavilhão Ouvídio Montenegro – Departamento 

de Psicologia 

Acompanhamento psicoterápico no trabalho a neuroses, transtorno de humor e 
de personalidade. 

 Caps/Ad Vicente Araújo 

Escuta, acolhimento e acompanhamento a jovens usuários de drogas psicoativas. 

 Programa ATITUDE/Apoio – Recife 

Encaminhar o jovem com histórico de dependência química para ser acolhido e 
na avaliação conduzi-lo para acompanhamento, na modalidade diarista ou 
pernoite. 

 Programa ATITUDE/Intensivo – Cabo de Santo Agostinho 

Após avaliação da equipe do Atitude-Apoio/Cabo o jovem segue para a 
modalidade intensivo. No espaço o mesmo passa a residir por um período de seis 
meses, obtém a sua alta clínica. No espaço o jovem recebe visitas domiciliares e 
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conforme avaliação da equipe, tem permissão de visitar seus familiares no final 
de semana. Este acompanhamento é embasado através do  PIA (Plano Individual 
de Atendimento), daquele jovem atendido. 

 Caps/AD – CPTRA 

Escuta, acolhimento e  acompanhamento de jovens usuários de drogas 
psicoativas. 

 Policlínica Agamenon Magalhães 

Atendimento de emergência para doenças diversas e posteriormente 
encaminhamentos a hospitais gerais. 

 Hospital Oscar Coutinho 

Internação ao jovem com doença infecciosa no trato a tuberculose. 

 CRAS Santo Amaro 

Encaminhamentos dos beneficiários para atendimento da proteção básica da 
Assistência Social 

 CREAS – João de Barros – Recife 

Acompanhamento ao jovem que se encontrava fugado da FUNASE, que fora 
encaminhado para acolhimento institucional. 

 Centro de Referência em Cidadania LGBT 

Rede de proteção de garantia de direitos de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais 
e travestis, minimizando assim as vulnerabilidades que estão submetidas os 
cidadãos destes segmentos. 

 Casa da Cidadania 

Encaminhamentos de jovens para a emissão de documentos civis. 
 
PSICOLOGIA: 
12 encaminhamentos 
 
SERVIÇO SOCIAL: 
09 Encaminhamentos 

 
6. REUNIÃO TÉCNICA COM PARCEIROS: 

 DHPP –Departamento de Homicídio de Proteção à Pessoa 

 Serviço Especializado em Abordagem Social- Centro POP Glória 

 Reunião com a equipe do Acolhimento Institucional Novo Rumo (Lazaro). 

 Reunião com a equipe do CREAS  
 
7. AÇAO PARA RETIRADA DE DOCUMENTO: 

 
 No intuito de resgatar a cidadania dos beneficiários que não possuem documentos civis, 

foi realizado no dia 25/11/2014 a IV Jornada Estadual dos Direitos Humanos de Pernambuco 

de Todos e Todas, a qual proporcionou aos beneficiários a emersão de Carteiras de Trabalho, 

2ª Via de Certidões de Nascimento e retirada de fotografias 3x4.   
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 Na ocasião foram emitidas 29 (vinte e nove) 2ª vias de Certidão de Nascimentos, 36 

(trinta e seis) Carteiras de Trabalho e 96 (Noventa e Seis) fotografias 3x4. 

O Projeto possui uma ação que nominamos de Grupo Operativo. Por meio dele há o 
desenvolvimento de ações que envolvem áreas complementares, com a função de realizar 
atividades de forma intersetorial. A finalidade é a de agir coletivamente e potencializar soluções 
às demandas. As áreas que compõem o Grupo Operativo são: 

 Psicossocial - Cláudia Pinheiro e Grace Rocha; 
 Assistência Jurídica – Caio Ugiette; 
 Redução de Danos – Diego Coutinho 

 

 

Ação de retirada de documentos – novembro/2014. 
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Ação de retirada de documentos – novembro/2014. 

 

 

5.5 AÇÕES ASSESSORIA JURÍDICA 

 

 O Centro da Juventude de Santo Amaro contratou um advogado Dr. Caio Ugiette para dar 

um suporte jurídico aos beneficiários e seus familiares usuários deste Centro. 



 PROGRAMA VIDA NOVA 
Pernambuco Acolhendo a População em Situação de Risco e Rua 

Centro da Juventude de Santo Amaro-Recife/PE 

57 

 

  

 

Dr. Caio Ugiette, Advogado do Centro da Juventude de Santo Amaro, realizando atendimento individual. 

 

 Foram desenvolvidos os seguintes trabalhos no período: 

1. ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS: Escuta acolhimento, orientação, intervenção de conflitos 

entre os jovens dentro da instituição, responder processos judiciais no fórum e instituições 

credenciadas; inserções, emissão de declarações e relatórios circunstancial dos beneficiários. 

          Assessoria Jurídica: 
Masculino: 74 
Feminino: 67  
  

2. ATENDIMENTO A FAMÍLIA: Escuta acolhimento, orientação, intervenção em conflitos 

intrafamiliares e fortalecimento de vínculos. 

 
Assessória Jurídica: 

Quantitativo: 19 
 

3. VISITA DOMICILIAR: 
 A Visita Domiciliar visa conhecer melhor a dinâmica familiar do beneficiário, como 
também proporcionar uma possível reintegração familiar nos casos em que os vínculos 
familiares foram rompidos, fazendo com que os beneficiários que estão em situação de rua 
retornem para a residência da família. 
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Quantitativo: 5 visitas domiciliares 
 
4. ENCAMINHAMENTOS: 

 Idas diárias ao Fórum Rodolfo Aureliano, para acompanhamento e consulta 

processual aos beneficiários; 

 Visita ao COTEL e a colônia penal feminina BOM PASTOR para a escuta de jovens 

que fazem parte do programa;  

 Reunião com Ministério público e defensoria pública, com relação a alguns casos 

dos beneficiários; 

 Acompanhamento dos jovens as delegacias; 

 Visitas aos cartórios em relação a reconhecimento de paternidade e registro de 

nascimento dos filhos de alguns beneficiários;   

 Acompanhamento dos jovens a audiências; 

 Encaminhamento de jovens a defensoria pública em relação à pensão alimentícia 

e reconhecimento de paternidade; 

 Encaminhamentos nas áreas cíveis, trabalhista, família e criminal; 

 Orientação em áreas criminal e família; 

 Acompanhar a participação dos jovens e tomar as providências necessárias para 

resguardar os interesses dos jovens do projeto; 

 Acompanhar os jovens que estão monitorados pela FUNASE, CASEM e DPCA; 

 Orientação aos jovens menores de idade sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

 
5. REUNIÃO TÉCNICA COM PARCEIROS: 

 DHPP-Departamento de Homicídio de Proteção à Pessoa/SDS/PE 

 Centro Municipal de Referência em Cidadania (LGBT) 

 Ministério Público de Pernambuco 

 Defensoria Pública do Estado de Pernambuco 

 

  

5.6 AÇÕES REDUÇÃO DE DANOS 

          

Em consonância com a equipe psicossocial, o técnico de redução de danos Diego Coutinho 

realizou durante esse período diversos procedimentos visando à redução de danos e riscos, 

tendo em vista o alto número de beneficiários usuários de substâncias psicoativas. 

Foram os seguintes procedimentos: 

1. ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS: Neste presente mês foram realizados acolhimentos, 

escutas, intervenções diversas e monitoramento a partir da procura espontânea destes jovens 
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usuários de drogas. Ressaltando que é a partir destes atendimentos que temos a possibilidade 

de identificarmos as demandas do jovem naquele momento e construímos junto com ele as 

alternativas de cuidado, onde muitas vezes se desdobram em encaminhamentos para alguns 

equipamentos, seja da rede de saúde ou assistência social. 

2. Redutor de Danos - atendimentos: 

                Masculino: 14 (sendo 3 travestis) 
                Feminino: 13 
      Total: 27 
  
3. VISITA INSTITUCIONAL: As Visitas Institucionais neste mês de novembro tiveram como 
principal objetivo o fortalecimento da parceria entre as instituições envolvidas no 
acompanhamento dos jovens tendo como base à discussão de casos, compartilhamento de 
responsabilidades, como também a criação de fluxos que respeitem o diferencial deste jovem 
que já estão sendo acompanhados, respeitando assim a singularidade de cada caso e momento 
vivido. A necessidade das discussões dos casos é identificada através de atendimentos 
individuais, por demanda advinda de outros equipamentos ou até profissionais do Centro da 
Juventude de Santo Amaro, como por exemplo: técnica de Inserção do Mercado de Trabalho, 
Instrutores, etc. 
 

EQUIPAMENTOS MOTIVOS DAS VISITAS INSTITUCIONAIS 

1. Centro Pop – Glória 
2. Centro Pop – Neuza Gomes 

Discussão de casos devido à necessidade de 
abrigamento. Ressaltando que um dos casos o jovem 
havia sido inserido no mercado de trabalho 
precisando e desejando sair da rua. 

3. Atitude Apoio Recife Discussão de casos devido ao uso abusivo, situação 
de rua, risco de vida decorrente da divida de uso de 
crack. A partir das peculiaridades de cada caso 
pensar fluxos. 

4. CAPS/AD CPTRA Discussão de casos por motivo da necessidade para 
inserção imediata no tratamento do uso de drogas, 
necessidade de internamento nas Unidades de 
Acolhimento e acompanhamento psiquiátrico.  

Quantitativo: 9 visitas institucionais 
 
4. ENCAMINHAMENTOS: 

Masculino: 9 (sendo 1travestis) 
Feminino: 18 
Total: 27 
. 

 Caps/Ad Vicente Araújo – Encaminhamentos: 3 

Escuta, acolhimento e tratamento para adultos usuários de drogas psicoativas. 

 Programa ATITUDE/Apoio – Recife - Encaminhamentos: 6  
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Encaminhar e acompanhar o jovem com histórico de uso abusivo, também com risco de 
vida devido a divida do uso do crack, para ser acolhido e avaliado podendo ficar na 
modalidade: diarista, pernoite ou intensivo. 

 Caps/AD – CPTRA – Encaminhamentos: 4 

Escuta, acolhimento e tratamento para adultos usuários de drogas psicotivas, possibilitando 
internação nas Unidades de Acolhimento da rede de Saúde Mental do Município do Recife. 

 Policlínica Gouveia de Barros – COA (Centro de Testagem e Aconselhamento em DST/Aids) 

- Encaminhamentos: 3 

Atendimento ambulatorial para dentista e testagem rápida DST’s. 

 Centro de Referência em Cidadania LGBT - Encaminhamentos:1 

Rede de proteção de garantia de direitos de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e 
travestis, minimizando assim as vulnerabilidades que estão submetidos os cidadãos destes 
segmentos. 

 Obra Social Betesda - Encaminhamentos: 1 

Acolhimento e internação para o tratamento voluntário masculino de usuários de drogas 
psicoativas, com permanência de até 1 ano e 2 meses. 

 Comunidade Deus e Nossa Senhora - Encaminhamentos: 4 

Acolhimento e internação para o tratamento voluntário feminino de usuários de drogas 
psicoativas, com permanência de mínima de 6 meses. 

 USF Coelhos II - Encaminhamentos: 2 

Jovens com 3 meses e 6 meses de gravidez iniciando o acompanhamento de pré-natal. 

 CECLINE – Centro de Análises Clínicas do Nordeste – Encaminhamentos: 1 

Acompanhamento para realização de exames de sangue. 

 Faculdade de Odontologia do Recife – Encaminhamentos: 1 

Realização de tratamento dentário. 

 SAE (Serviço de Assistência Especializada) - Hospital Correia Picanço - Encaminhamentos: 

1 

Atendimento de urgência a pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas portadoras 
do vírus HIV. 

 
5. REUNIÃO TÉCNICA COM PARCEIROS: 

 Consultório na Rua - Distrito Sanitário I 

 SEAS – Vida Nova 

 Atitude na Rua Recife. 

 

Segue abaixo quadro demonstrativo dos procedimentos realizados no período: 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

Encaminhamentos 27 

Atendimentos 27 

Visita Institucional 9 

Reunião Técnica com Parceiros 3 

Total de procedimentos 66 
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Técnico redutor de danos em atendimento – novembro/2014 

 

5.7 DIREITOS HUMANOS 

 

Com este tema foram apresentadas as temáticas a seguir: cidadania, identidade, direitos 

humanos, direitos sociais, família, direitos ambientais, direitos trabalhistas, ética, inclusão 

social, pessoas com necessidades especiais, preconceito e discriminação - inclusive LGBT, 

racismo, violência, desigualdade social, sociedade e cultura e meio ambiente. Todo este 

conteúdo foi abordado de forma lúdica e interativa, buscando como contextualização a vida 

dos próprios beneficiários do Projeto, a fim de construir o saber por meio da vivência.  
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Técnica em Direitos Humanos, Kiron Marcely realizando aula. 

 

Aula do Tema Direitos Humanos. 
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5.8 OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS 

 

Em complementação as atividades de qualificação social, as oficinas socioeducativas são 
realizadas com a utilização de ferramentas lúdicas e de linguagens culturais para atrair os 
beneficiários, como forma de repasse de conhecimento nas diversas áreas em que são 
realizadas as oficinas, como consta abaixo:  

 
OFICINA INSTRUTOR HORÁRIO CARGA 

HORÁRIA 

Percussão Wellington Luiz de Assis Ferreira 13h as 16h30min 4h/a 

Comunicação Edilson Cândido da Silva 13h as 16h30min 4h/a 

Esporte e Lazer Tatiane Freitas Cunegundes 13h as 16h30min 4h/a 

Inclusão Digital Fábio Antonio da Silva 13h as 16h30min 4h/a 

Aperfeiçoamento em 
Serviços Gerais 

Kiron Marcely de Souza Gomes 13h as 16h30min 4h/a 

 
 

5.8.1 PERCUSSÃO 

 
A oficina de percussão é uma atividade de complementação da Qualificação Social - 

Ciclo I no Centro da Juventude de Santo Amaro, por meio dela é legitimado o protagonismo 
artístico dos jovens. Funciona no período da tarde no horário das 13h30min as 16H:30min. As 
aulas são de percussão com ritmos afro regionais, e isso ocorre em dois momentos: O primeiro 
se aborda a história dos ritmos, percepção musical, teoria musical, introdução rítmica. Já o 
segundo ocorre com as práticas dos ritmos, utilizando instrumentos de percussão. 

A quantidade de jovens participantes é de 30(trinta) beneficiários, desenvolvendo as 
técnicas com as baquetas. Estão sendo trabalhados nesse momento cinco ritmos, a saber: 
ciranda, maracatu, coco, rap, baque de parada. 
 



 PROGRAMA VIDA NOVA 
Pernambuco Acolhendo a População em Situação de Risco e Rua 

Centro da Juventude de Santo Amaro-Recife/PE 

64 

 

  

 
Realização de atividades culturais – percussão, no decorrer da semana. 

 
Realização de atividades culturais – percussão, no decorrer da semana. 
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5.8.2 COMUNICAÇÃO 

 
Os pilares da oficina de comunicação são a liberdade de expressar sentimentos, a 

elevação da autoestima e a valorização de cada participante independente de gênero, idade ou 
situação. 

Iniciamos a atividade discutindo sobre a importância da comunicação na vida das 
pessoas, trazendo elementos como a linguagem escrita, falada, de sinais e expressões 
corporais. Discutimos também sobre os principais meios de comunicação, bem como a mídia 
com seus elementos positivos e negativos. 

Após esse momento, é formado grupos de comunicadores, com a proposta de trabalhar 
a comunicação de forma ética e consciente. 

As linguagens escolhidas pelos beneficiários foram: teatro, poesia (literatura de cordel), 
música (rap e funk) e materiais audiovisuais. Os beneficiários em conjunto com o oficineiro 
decidiu também trabalhar com temas que fazem parte de sua realidade. 

Os primeiros trabalhos produzidos pelo grupo foram dois esquetes teatrais: “trânsito 
seguro é bom para todos” e “o circo da alegria” apresentados para o público do Centro da 
Juventude (alunos, familiares, profissionais e convidados). 

Iniciamos um trabalho de criação literária onde apresentamos aos beneficiários do 
Centro da Juventude de Santo Amaro. O universo da poesia popular e, através da literatura de 
cordel e do rap, onde trabalhamos algumas técnicas de versificação como: rima, verso e 
estrofe. Após o estudo das técnicas de versificação iniciamos o processo de composição com 
base nos temas vistos pelos beneficiários, na qualificação social. Os temas trabalhados foram: 
Prevenção às DST´s e Higiene Pessoal. 

Além de incentivar e fortalecer o habito da escrita e da leitura trabalhamos com o 
raciocínio, com a criatividade e com a memorização, permitindo assim a participação ativa de 
todos os presentes em sala de aula, inclusive os de maior dificuldade na escrita e leitura, onde 
estes participaram tanto na composição, quanto na interpretação, memorizando os versos a si 
atribuídos. 

Após a composição e memorização, partimos para a gravação das duas músicas. 
Trouxemos para o Centro da Juventude uma unidade móvel de gravação (notebook, interface 
de áudio e microfone profissional). Depois desse processo, iniciamos a gravação dos vídeos 
clipes, chegando a um resultado satisfatório. 
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Apresentação do Jornal do CJST, construído na Oficina de Comunicação. 

 
Apresentação do Jornal do CJST, construído na Oficina de Comunicação. 
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Apresentação do Jornal do CJST, construído na Oficina de Comunicação. 

 

 

5.8.3 ESPORTE E LAZER 

 
 

A competição é algo intrínseco nos mais variados aspectos da vida cotidiana do ser 
humano. Seja no aspecto social, psicológico, econômico ou pedagógico. O jogo, representando 
um meio de relacionamento entre um indivíduo com os outros, com o meio ambiente e consigo 
mesmo, tem na competição um de seus elementos intrínsecos, traz consigo, portanto, essas 
diversas visões: sociológicas, psicológicas, econômicas e pedagógicas. Os jovens do Centro da 
Juventude internamente já vivem este contexto de competição, portanto, os jogos 
competitivos devem ser utilizados nas aulas de Educação Física, porém não se deve dar tanta 
ênfase no ganhar ou perder, principalmente no contexto social em que vivemos, ou seja, não 
podemos negligenciar mas também não podemos exagerar esse tipo de jogo. Devemos 
ressaltar a importância do outro e a valorização do ser humano, contribuindo assim para uma 
saúde mental, corporal e social de nossos jovens. Com esta filosofia são desenvolvidas as 
oficinas de esporte e lazer, que ocorrem no período da tarde, com a realização das várias 
atividades com a finalidade de fortalecer vínculos, estabelecer limites, desenvolver a 
solidariedade e cooperação entre os beneficiários. 
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Oficina de Esporte e lazer – novembro/2014. 

 
Oficina de Esporte e lazer – novembro/2014. 
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Medalhas de premiação dos Jogos Interclasses do Centro da Juventude de Santo Amaro/2014. 

 
Medalhas de premiação dos Jogos Interclasses do Centro da Juventude de Santo Amaro/2014. 
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5.8.4 INCLUSÃO DIGITAL 

 
Nesta oficina ocorrem atividades de inclusão digital, que é promovida para a construção 

de habilidades por meio da utilização de computadores e impressoras e softwares. A finalidade 
é agregar valor curricular e competência pessoal, através de conteúdos de informática básica: 
sistema operacional Windows; edição de texto (Word); planilhas (Excel); PowerPoint; Internet: 
conexão, provedor, sites, correio eletrônico, navegação e serviços, redes sociais. 

 
 

Oficina de Inclusão Digital/2014. 
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Oficina de Inclusão Digital/2014. 

 
 
 

5.8.5 APERFEIÇOAMENTO EM SERVIÇOS GERAIS 

 
As aulas ocorreram de forma teórica e prática, com a demonstração de produtos, 

materiais e utensílios, vem como a sua utilização. Os beneficiários tiveram a oportunidade de 
exercitar na prática os conhecimentos adquiridos anteriormente e aperfeiçoa-los no decorrer 
da oficina. Os objetivos desta oficina foram: estimular nos beneficiários a importância de seguir 
as normas de segurança e o uso de EPI´s; promover habilidades que facilitem a sua inserção no 
mundo produtivo; elevar o nível de compreensão sobre a atuação no mercado de trabalho, 
bem como seus direitos e deveres; proporcionar aos participantes a prática das atividades, 
como forma de aperfeiçoamento de seus conhecimentos; facilitar a convivência e o trabalho 
em equipe. Dentre os conteúdos abordados, listamos os de maior relevância para o registro: o 
que faz um auxiliar de serviços gerais; EPI´s;  
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Oficina de Aperfeiçoamento em Serviços Gerais - novembro/2014. 

 

Oficina de Aperfeiçoamento em Serviços Gerais - novembro/2014. 
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5.9 AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS – Planejamento Semanal 

  

Sob a orientação da Técnica Social Pedagógica Lourdes Félix foram desenvolvidas várias ações 

socioeducativas, as quais fazem parte das atividades pedagógicas do Centro da Juventude que 

são realizadas mensalmente. 

 O mês de novembro/2104 esta sendo comemorado o momento dos DIREITOS 

HUMANOS. 

 As atividades pedagógicas foram desenvolvidas obedecendo ao planejamento semanal 

elaborado pela respectiva equipe pedagógica, tendo na primeira semana – 03 a 07.11.2014, o 

seguinte tema: Higiene, saúde e qualidade de vida. 

 

 

 

Oficina de IST – equipe de Consultório na Rua – novembro/2014 
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Oficina de IST – equipe de Consultório na Rua – novembro/2014 

 

 Foram desenvolvidas diversas atividades abordando a temática, tendo a participação de 

todos os beneficiários. 

 Ao final tivemos a culminância dos trabalhos no quiosque central onde foram 

apresentados os trabalhos desenvolvidos durante a semana. 

 Tivemos ainda a participação da equipe médica da Marinha do Brasil - 1º Sgt. 

Enfermeiro André e Cb. Enfermeira Elaine que fizeram um trabalho voluntário em conjunto 

com o nosso Técnico de Saúde e qualidade de vida Adelmo Oriente. 



 PROGRAMA VIDA NOVA 
Pernambuco Acolhendo a População em Situação de Risco e Rua 

Centro da Juventude de Santo Amaro-Recife/PE 

75 

 

  

 

Presença dos enfermeiros da Marinha do Brasil na ação de saúde – novembro/2014. 

 

Culminância das ações – novembro/2014. 
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Presença dos enfermeiros da Marinha do Brasil na ação de saúde – novembro/2014. 

 

Culminância das ações – novembro/2014 
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Entrega dos kits de higiene pessoal – novembro/2014 

 

 Tivemos ainda o Culto evangélico realizado no pátio central do Centro da Juventude 

realizado pelos beneficiários. Foi bastante emocionante e teve a participação dos beneficiários 

e funcionários. 

 

Culto evangélico – Pátio do CJ Santo Amaro – novembro/2014 
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Culto evangélico – Pátio do CJ Santo Amaro – novembro/2014 

 

Culto evangélico – Pátio do CJ Santo Amaro – novembro/2014 
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 Na 2ª semana – 10 a 14/11/2014 a temática abordada foi Saúde Familiar – onde foram 

destacadas: Planejamento familiar, saúde da mulher, saúde do homem, prevenção à violência 

doméstica. 

 A equipe psicossocial participou juntamente com a equipe pedagógica das ações através 

de atendimentos e orientações aos beneficiários. 

 Concluímos os trabalhos com a culminância no Quiosque Central onde foram 

apresentados os resultados dos trabalhos. 

 

Cartaz da culminância de Higiene, saúde e qualidade de vida. 
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Apresentação do Rap sobre o tema saúde e qualidade de vida. Apresentado no quiosque central. 

 

O abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes foi o tema abordado na 3ª 

semana – 17 a 21/11/2014. As atividades desenvolvidas em sala de aula foram realizadas 

através de debates e apresentação de vídeos, destacando temas como prostituição, tráfico 

humano e violência sexual.  

 Foi apresentado o filme Anjos do Sol como referência a temática abordada. 

 Ao final da semana concluímos com a culminância dos trabalhos. 

 

 No dia 21 de novembro do corrente, foi realizada a Oficina de Gênero e Diversidade 

Sexual, organizada pelo Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBT da Secretaria de 

Direitos Humanos da Prefeitura da Cidade do  Recife, representadas pelo Sr. Ricardo Omena – 

Coordenador e Neto – instrutor de Direitos humanos. 

 Foram discutidos diversos temas: gênero, identidade de gênero, respeito a população 

LGBT, direitos e deveres, violência, sexualidade, orientação sexual, diversidade sexual. 

          Foram também divulgados endereços e contatos de órgãos que trabalham com o público 

LGBT e entregues panfletos e encartes dessas instituições. 
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Reunião com a Coordenadoria do Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBT – novembro/2014. 

 

Reunião com a Coordenadoria do Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBT – novembro/2014. 
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Reunião com a Coordenadoria do Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBT – novembro/2014. 

 

Oficina – LGBT, com os funcionários do CJSTA – novembro/2014 
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 No decorrer da semana – 24 a 28.11.2014, foram debatidos em sala de aula a temática: 

Homofobia e ao final foi realizada a culminância dos trabalhos na presença da equipe do Centro 

Municipal de Referência em Cidadania LGBT. Foi bastante proveitoso esse momento. 

 

Coordenação LGBT – culminância – novembro/2014. 

 

Culminância – participação consultório de rua – novembro/2014. 
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Coordenação LGBT – culminância – novembro/2014 

 

 No intuito de resgatar a cidadania dos beneficiários que não possuem documentos civis, 

foi realizado no dia 25 de novembro do corrente a IV Jornada Estadual dos Direitos Humanos 

de Pernambuco – de Todos e Todas, em parceira com o Balcão de Direitos da Secretaria de 

Direitos Humanos da Prefeitura da cidade do Recife, o qual proporcionou aos beneficiários a 

emissão de 36 carteiras de trabalho, 29 certidão de nascimento (2ª via) e 96 fotografias 3x4.   
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Cartaz da IV Jornada dos DH – novembro/2014. 

  

Beneficiária do CJSA acessando o Serviço de emissão de CTPS durante a Semana de DH – novembro/2014. 

 

A comemoração dos aniversariantes do mês visa proporcionar aos beneficiários do 

Programa momento de interação familiar, integração e valorização do eu (da vida). 

É um momento bastante valoroso. 
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Equipe do Projeto Trampolim em visita ao CJ Santo amaro – novembro/2014. 

 

Equipe do Projeto Trampolim em visita ao CJ Santo amaro – novembro/2014. 
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5.10 OFICINA REALIZADA POR PARCEIROS 

 Concluímos nesse mês as Oficinas de Custumização de Sandálias e Pintura em Tecidos  - 
Projeto Cultura Valorização da Vida - realizada pela equipe da Secretaria de Cultura - 
FUNDARPE, Governo Presente. A culminância dos trabalhos foi no dia 13 do corrente no Museu 
Cais do Sertão e Instituto Cultural Caixa Econômica onde foram apresentados os trabalhos  
elaborados durante o período das oficinas. 

 

 
Culminância, da Oficina de Customização de Sandálias e Pintura em Tecido (do Projeto Cultura Valorização da Vida 

– SECULT/FUNDARPE), realizada no Instituto Cultural Caixa Econômica. 

 
Culminância (Projeto Cultura - Valorização da Vida) realizada no Museu Cais do Sertão. 
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6 RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Em novembro foi dada continuidade às atividades do Centro da Juventude - qualificação 

social, temas transversais, oficinas, atividades socioassistenciais, atividades administrativas. 
Os 300(trezentos) beneficiários inscritos permaneceram distribuídos em 10(dez) turmas 

localizadas no espaço do Centro da Juventude de Santo Amaro, onde são desenvolvidas as 
finalidades de execução das ações socioeducativas e socioassistenciais contratadas. 

No Ciclo I – de Qualificação Social, as atividades estão concentradas em atividades 
subdivididas em aula, oficinas, palestras e atividades complementares. Isto foi planejado de 
acordo com o disposto no Termo de Referência, parte integrante do Contrato de Gestão 
estabelecido entre o IEDES e o Governo do Estado. As ações realizadas tiveram o campo 
socioeducativo e socioassistencial, como elementos primordiais na execução. As palestras 
abordaram temas diversos, de interesse comum e transversal ao processo e reforçaram a 
atividade principal – qualificação social. 

Ao longo dos meses de realização das atividades tivemos a frequência dos 
300(trezentos) beneficiários, o que nos dá um percentual de 0% de evasão, sabendo que o 
quantitativo de inscritos foi de 300(trezentos). Por outro lado, temos um percentual de mais de 
85% de beneficiários frequentando regularmente as aulas, o que é considerado um número 
aceitável de ausência x frequência. Do ponto de vista de avaliação de indicadores do processo, 
além dos dados aferidos pela avaliação do andamento do programa, exposta acima, podemos 
elencar os seguinte indicadores: mais que 95% dos jovens e adultos estão inseridos em ações 
de qualificação social do Centro da Juventude; mais que 85% de jovens e adultos estão 
frequentando assiduamente as atividades do programa; e, diversos dos jovens e adultos já 
foram encaminhados (e/ou atendidos) para a rede de saúde e assistência social, somente neste 
mês foram mais que 500 (quinhentos) encaminhamentos. Para o IEDES o resultado é 
satisfatório, pois atingimos um percentual acima do nível aceitável para qualificação em 
programas sociais. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante do estabelecido no Termo de Referência através do Plano de Trabalho que 

estabelecem objetivos e metas a serem atingidas no cronograma de execução deste Programa 
Vida Nova – Centro da Juventude de Santo Amaro esta etapa foi cumprida na íntegra. 

A meta referente ao quantitativo das vagas foi devidamente preenchida, ou seja, 100%. 
No tocante a participação efetiva dos jovens nas ações socioeducativas teve uma média 

de frequência de 85%, garantindo assim a participação de todos nas diversas atividades 
promovidas no CJ. 

No espaço do Centro da Juventude de Santo Amaro, também foram realizadas 
melhorias em sua estrutura. 

No tocante a garantia do retorno escolar, bem como a permanência dos adolescentes e 
jovens no ensino formal, a equipe pedagógica procura acompanhar o desempenho escolar dos 
mesmos, nas escolas, através de documentos comprobatórios de frequência escolar. Porém 
neste período observamos muitos jovens fora da escola, devido às inserções realizadas nos 
últimos meses, pois muitos são ou estão em situação de rua e naturalmente com dificuldades 
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em frequentar a escola. Foi realizada uma reunião com a equipe pedagógica do Programa Paulo 
Freire (da Secretaria Estadual de Educação) para a implantação de turmas no espaço do CJ 
Santo Amaro. 

No intuito de resgatar a cidadania dos beneficiários que não possuem documentos civis, 
foi realizado no dia 25 de novembro do corrente a IV Jornada Estadual dos Direitos Humanos de 
Pernambuco – de Todos e Todas, em parceira com o Balcão de Direitos da Secretaria de 
Direitos Humanos da Prefeitura da cidade do Recife, o qual proporcionou aos beneficiários a 
emissão de 36 carteiras de trabalho, 29 certidão de nascimento (2ª via) e 96 fotografias 3x4. 

Outro ponto importante foi à ação do Técnico de Saúde e Qualidade de Vida no que diz 
respeito aos encaminhamentos aos postos de saúde, policlínicas, UPAS como também aos 
primeiros socorros feitos no próprio CJ. Essa ação minimizou bastante as dificuldades dos 
jovens em relação aos cuidados com a saúde. 

As ações socioeducativas de cidadania e de direitos humanos, saúde e meio ambiente, 
drogas, autoestima, cultura e esporte mobilizaram bastante os jovens e profissionais no CJ. 

As ações psicossociais tiveram destaque no tocante aos atendimentos e 
encaminhamentos dos jovens por diversas situações, apresentando como destaque as ações de 
redução de danos. 

No dia 21 de novembro do corrente, foi realizada a Oficina de Gênero e Diversidade 
Sexual, organizada pelo Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBT da Secretaria de 
Direitos Humanos da Prefeitura da Cidade do Recife, representadas pelo Sr. Ricardo Omena – 
Coordenador e Neto – instrutor de Direitos humanos. Essas ações foram importantes para 
preparar nossos profissionais e beneficiários do trato a questão da Homofobia. 

Em complementação as atividades de qualificação social, as oficinas socioeducativas são 
realizadas com a utilização de ferramentas lúdicas e de linguagens culturais para atrair os 
beneficiários, como forma de repasse de conhecimento nas diversas áreas em que são 
realizadas as oficinas, destacando: percussão, esportes e lazer, comunicação, informática, 
Auxiliar de serviços gerais. 

Concluímos nesse mês as Oficinas de Customização de Sandálias e Pintura em Tecidos  - 
Projeto Cultura Valorização da Vida - realizada pela equipe da Secretaria de Cultura - 
FUNDARPE, Governo Presente. A culminância dos trabalhos foi no dia 13 do corrente no Museu 
Cais do Sertão e Instituto Cultural Caixa Econômica onde foram apresentados os trabalhos  
elaborados durante o período das oficinas. 

O Centro da Juventude de Santo Amaro contratou um advogado Dr. Caio Ugiette para 
dar um suporte jurídico aos beneficiários e seus familiares usuários deste Centro. 

Visando o fortalecimento das ações de empregabilidade no Centro da Juventude, a 
técnica de Articulação Institucional Karina Carneiro realizou diversos contatos telefônicos e 
visitas às empresas com o objetivo de captação de vagas de estágios e empregos para os 
adolescentes/jovens, sensibilizando os empregadores diante da necessidade de inserir os 
jovens no mercado de trabalho.  

Diante do exposto, acreditamos que cumprindo com êxito esta etapa. 
 

Recife, 05 de dezembro de 2014. 

 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Geral 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 01 – Caderno 02 – Cópias dos Instrumentais Pedagógicos – Planejamento Semanal, 

Planos Semanais de Atividades e Planejamento de Oficinas (por semana e por turma) 

Anexo 02 – Cadernos 02 – Cópias das Atas de Frequência 

Anexo 03 – Cadernos 02 – Relatórios das Equipes: Psicossocial, Inserção no Mercado de 

Trabalho, Redução de Danos e Assessoria Jurídica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


