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RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO 

REFERÊNCIA: de janeiro à dezembro/2019 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Organização Social da Sociedade Civil - OSC: Casa dos Velhinhos Dona Adelaide 

Responsável legal: Henrique Nascimento Martins (primeiro tesoureiro)   

Período de mandato: Outubro de 2019 à setembro de 2022 

Responsável técnico: Edson  Barros de Araujo (psicólogo) 

Número do termo de parceria: 020             Vigência: 2019 

 

2. METAS QUANTITATIVAS 

Serviço executado: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas 

Modalidade: Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

Endereços de execução: rua Príncipe Humberto, 250, Vila Campestre (S.B.C) 

CEP: 09725-200                 Dias da semana e horários: diariamente (24h) 

Metas quantitativas do Termo de Colaboração: 25 

Meta executada (média anual): 25 usuários por mês. 

 

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

3.1 Atividades Inerentes Ao Serviço 

NOME DA 

ATIVIDADE 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PERIODICIDADE 

Carnaval 

CVDA 2019 

As 2ª feiras, semanalmente, no período matutino, ensaio do 

bloco carnavalesco "SPA DA VÈIA" com o objetivo de 

trabalhar a identidade e memória, somado ao protagonismo e 

cidadania. Na cultura brasileira o carnaval é um traço marcante. 

Em março ocorreu o baile de carnaval na CVDA, com a 

apresentação dos residentes.   

Semanal (de janeiro,  

fevereiro e março) 
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Peça Teatral As 2ª feiras, no período matutino: peça teatral encenada após 

uma construção coletiva do enredo, com as lembranças e 

devaneios dos residentes. O objetivo da atividade atrela-se a 

dois vieses, o primeiro o valor terapêutico da encenação e o 

segundo é o trabalho de valorização da produção dos 

moradores, com o seu protagonismo. De março a maio os 

residentes criaram uma história nomeada: “O Buzão da Vitória” 

que tem como narrativa a aventura de um grupo de sacoleiros 

no Paraguai.  

Junho: nesse mês ocorreu a apresentação do casamento caipira 

interpretados pelos moradores, sendo apresentada por 

funcionários e voluntários. 

Semanal (de março a 

junho) 

Olimpíadas 

CVDA 2019 

As 2ª feiras, no período matutino. As Olimpíadas CVDA são 

uma série de jogos (Circulo Olímpico, boliche, bola ao cesto, 

futebol e argolas).  Na qual objetiva através da prática esportiva 

e da capacidade criativa de adaptar jogos tradicionais para que 

o maior número de residentes consigam participar. No termino 

dos jogos foi realizado um cerimônia de encerramento com a 

entrega de medalhas de chocolate para os vencedores. 

Semanal (de agosto, a 

dezembro) 

Game Terapia: 

Inclusão do 

Idoso no 

Universo dos 

Jogos Digitais 

Duas vezes ao mês: 2ª feira (2ª segunda feira do mês) e 4ª feira 

(2ª quarta do mês), no período vespertino: Inclusão do Idoso no 

Universo dos Jogos Digitais. O objetivo é que o residente se 

acesse uma das novas formas de tecnologias voltadas para 

recreação. Nessa atividade utilizamos um vídeo game, no qual 

o movimento do corpo intervém no jogo. 

Obs.: 

Em julho não ocorreu devido as férias do coordenador da 

Duas vezes no mês 

(de janeiro, fevereiro, 

março, abril, maio, 

junho, agosto, 

setembro, outubro, 

novembro) 
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atividade 

No mês de dezembro não ocorreu devido a entrega das 

sacolinhas de natal. 

Momento da 

Internet 

Duas vezes ao mês: 2ª feira (3ª segunda feira do mês) e 4ª feira 

(1ª quarta do mês), no período vespertino: os residentes são 

convidados a explorar o vasto mundo digital da internet. Os 

moradores acompanham através da TV a navegação, que é 

guiada pela curiosidade dos participantes. 

Obs.:  

No mês de dezembro não ocorreu devido a entrega das 

sacolinhas de natal. 

Mensal (de janeiro, 

fevereiro, março, 

abril, maio, junho, 

julho, agosto, 

setembro, outubro, 

novembro) 

Oficina de 

Dança do 

Ventre 

Na 2ª feira (4ª segunda do mês), no período vespertino acontece 

a Oficina de Dança do Ventre. Os residentes tocam 

instrumentos musicais, movimentam véus e acompanham a 

apresentação da professora. O objetivo é trabalhar a 

musicalidade e a aproximação dum traço relevante da cultura 

árabe.  

Obs.: 

No mês de março a oficina foi externa, realizada na Chácara 

Silvestre (SBC). 

Em agosto a oficina foi externa, realizada no Sitio São Jorge 

(SBC). 

Em novembro e dezembro não ocorreu 

Mensal (janeiro, 

fevereiro, março, 

abril, maio, junho, 

julho, agosto, 

setembro, outubro) 

Manhã Zen As 3ª feiras, no período matutino: A Manhã Zen é uma 

atividade com terapias alternativas (cristaloterapia, reiki e 

cromoterapia). O objetivo é de formar residentes como 

Quinzenal (de janeiro 

a dezembro) 
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terapeutas. Atualmente duas idosas são terapeutas reikianas e 

uma moradora está em processo de aprendizado da 

cristaloterapia (o residente terapeuta é a evidencia do 

protagonismo). 

Bingo CVDA As 3ª feiras, período matutino ou período vespertino: Bingo 

CVDA. É um jogo tradicional em nossa cultura, que 

movimenta paixões. O objetivo está para além do aspecto 

recreativo, tem a proposta de trabalhar as relações interpessoais 

dos residentes, conflitos, coordenação motora, desejo e 

memória.  

Semanal (de janeiro, 

a dezembro) 

Oficina de 

Bijuterias 

As 3ª feiras, no período vespertino: oficina de confecção de 

bijuterias. Essa atividade objetiva inserir os residentes num 

processo de produção, no qual, ocorra a valorização e 

reconhecimento, através da comercialização das peças nos 

eventos beneficentes em prol da instituição, após o evento é 

divulgado o faturamento das vendas.  

Quinzenal (de 

fevereiro a dezembro) 

Gaúcho e Seus 

Amigos 

Sertanejos 

Na quarta (4ª quarta do mês), no período vespertino: 

apresentação musical do Gaúcho e Seus Amigos Sertanejos. 

Banda composta por idosos talentosos de nosso município, 

portanto, o objetivo é o contato com a cultura musical através 

de um repertório de predominância sertaneja e a própria 

socialização entre os moradores com os músicos que 

representam a comunidade, na qual, a instituição está inserida. 

 

Mensal (janeiro a 

dezembro) 

Sessão Cinema Na 4ª feira (3ª quarta), no período vespertino: Sessão Cinema, 

apresentação de filmes com temáticas que envolvam os 

residentes através de suas sugestões. A atividade é iniciada 

Mensal (janeiro a 

novembro) 



CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE 
DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES 

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88 
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04 

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE  24/02/05 
       REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS  010/2006   

CNPJ 55.054.738/0001-23 
 

 
quando os residentes elegem por votação, entre duas opções, 

qual será apresentado. O objetivo é utilizar a sétima arte como 

disparadora de lembranças da história pessoal dos moradores, o 

ato de sugerir e votar nos filmes apresentados como uma forma 

simbólica do exercício da cidadania. 

Obs.: 

Em dezembro não ocorreu. 

Pintar e Expor As 5ª feiras, no período matutino: atividades de pintura com 

lápis de cor e guache (Pintar e Expor). O objetivo é desconstruir 

o estereótipo, no qual, o idoso e a improdutividade são 

correspondentes. A exposição das obras dos residentes é feita 

no Varal dos Artistas, local criado com a finalidade de 

apresentar os melhores trabalhos dos participantes da oficina e 

utilizamos as obras com conteúdos temáticos para decorar a 

instituição nas datas festivas. 

Semanal (de janeiro a 

dezembro) 

Laboratório de 

Jogos 

As 5ª feiras, no período vespertino, os residentes participam de 

um jogo criado na instituição. Trata-se de dois grupos divididos 

por uma rede de Badminton, em volta de uma mesa com 

bexigas. Os jogadores batem em bexigas com “espaguetes de 

piscina” como uma forma de aquecimento para responderem as 

perguntas feitas pela animadora do jogo. Ganha o grupo que 

responde mais perguntas. O objetivo é de forma lúdica 

estimular a cognição e reforçar o vínculo dos residentes através 

da cooperação em equipe.   

Semanalmente 

(janeiro, fevereiro, 

março, abril, maio, 

julho, outubro, 

dezembro) 

 

Grupo da 

Cidadania 

As 5ª feiras, no período matutino (primeiro semestre) e 

vespertino (segundo semestre): realizado uma reunião com os 

residentes, na qual, a palavra circula livremente. Abrange 

dilemas cotidianos relacionados ao convívio, a instituição e a 

Semanal (janeiro a 

dezembro) 
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sociedade. Essa atividade objetiva trabalhar o exercício da 

cidadania, no qual o cidadão é sujeito de direitos e deveres.  

Obs.: 

Não ocorreu em julho devido as férias do coordenador  

Rádio CVDA As 6ª feiras, o período matutino: uma rádio interna (Rádio 

CVDA) suscetível aos acontecimentos do pátio e as 

manifestações dos residentes, voluntários, doadores, estagiários 

e funcionários. A Rádio CVDA possui como principal 

estratégia interventiva reforçar o protagonismo do residente 

através de blocos/programas, nos quais, dão notícias, cantam, 

dançam, lêem textos religiosos, poesias, debatem temas 

diversos, discutem atualidades, contam piadas, narram causos, 

falam de suas histórias de vida, verbalizam os seus sentimentos.  

Semanal (de janeiro, 

a dezembro) 

Guerra dos 

Sexos 

As 6ª feiras, no período vespertino: um jogo de perguntas e 

respostas, disputado pelos residentes (Guerra dos Sexos: são os 

homens contra as mulheres). O modelo da atividade é inspirado 

em programas de auditório, que compõe o universo cultural 

televisivo, devido ao apelo carismático essa atividade é um 

dispositivo facilitador do convívio comunitário e 

transgeracional, porque, durante o ano escolas e empresas 

participam desse momento. Essa atividade objetiva intervir em 

questões cognitivas de forma lúdica e viabiliza o convívio 

comunitário.  

Semanal (de janeiro a 

dezembro) 

Contação de 

Histórias 

As 6ª feiras, no período vespertino, ocorrem a contação de 

histórias, na qual, a narrativa ancora-se nas leituras e 

experiências vivenciadas pela voluntária. Objetivo: 

proporcionar um momento cultural e afetivo.  

Semanal (de janeiro a 

dezembro) 
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Convívio 

transgeracional:

Ativi Idades 

(cobertura do 

Diário do 

Grande ABC) 

 

Nesse mês realizamos a primeira edição do Ativi Idades. 

Momento que serve-se do lúdico para o convívio de várias 

faixas etárias. O objetivo é provocar o contato intergeracional e 

o reforço de vínculos comunitários.  No encontro tivemos 

crianças e adolescentes do SEMEA (Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos), que juntos com os nossos 

residentes assistiram a apresentação de um coletivo que 

trouxeram animais exóticos, entre eles: coruja, cobra, teiú. O 

Jornal Diário do Grande ABC realizou a cobertura dessa 

atividade na CVDA.  

Única (março) 

Atividades 

Religiosas 

Atividade com orientação espiritualista: às 3ª feiras (Grupo de 

Reflexão), no período vespertino reflexão semanal com 

abordagem de diversos temas. O objetivo é trabalhar 

autoestima, relacionamento, memória, experiências vividas e 

dificuldades do cotidiano. 

Semanal 

(de janeiro a 
dezembro) 

Atividade com orientação católica: às 4ª feiras, no período 

matutino: atividade religiosa com o padre da Paróquia do 

Parque Veneza. Atendimento individual e celebração. Em nossa 

instituição temos residentes que são católicos, desse modo, o 

objetivo da atividade é assegurar a prática religiosa. 

Obs.: em junho o padre não veio devido a questões pessoais, 

desse modo, foi apresentado missas na TV para os idosos que 

desejavam acompanhar. 

Semanal 

(de janeiro a 
dezembro) 

Atividade com orientação protestante: os componentes da 

Igreja Aliança da Paz cantam musicas gospel e oram para os 

residentes que simpatizam com a oferta. Esse grupo atua desde 

o inicio do ano na CVDA. 

Mensal 

(de maio a dezembro) 
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Visitas de 
Grupos 

Religiosos  

Visita de grupo com orientação protestante: recebemos a Igreja 

Assembléia de Deus. Os integrantes ficaram no convívio com 

os residentes.  

Única 

(maio) 

 

Visita de grupo com orientação protestante: os componentes da  

Igreja Presbiteriana do Brasil no Taboão ficaram no convívio 

com os residentes. 

Única (fevereiro) 

Visita de grupo com orientação espírita: os componentes do 

Bezerra de Menezes ficam no convívio com os residentes e 

realizam campanhas entre os integrantes para trazer doações. 

Mensal 

(de janeiro a 

dezembro) 

Visita de grupo com orientação espírita: o grupo Caminho de 

Luz esteve no convívio com os residentes. 

Mensal 

(janeiro, fevereiro, 
março, abril, maio, 

junho, julho, agosto, 
setembro, novembro) 

Visita de grupo com orientação protestante: os componentes da 

Igreja Cristãos Unidos Pelo Reino ficaram numa manhã de 

sábado no convívio com os residentes. 

Única (outubro) 

Visita de grupo com orientação protestante: integrantes da 

Igreja Evangélica Quadrangular 

Única (dezembro) 

Carnaval 

CVDA 2019 

Numa tarde de sexta, residentes após vários ensaios (janeiro e 

fevereiro) apresentaram-se na festa de carnaval da CVDA, para 

funcionários, voluntários e alguns familiares. Eles cantaram, 

tocaram instrumentos e dançaram. Durante o dia tivemos um 

almoço e lanche especial.    

Anual (março) 

Comemoração 

do Dia 

Internacional 

Nesse mês homenageamos as mulheres com leitura de 

mensagens (poesias e reflexões), com uma decoração e lanche 

especial, foi também entregue lembrancinhas para as residentes 

Anual (março) 
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das Mulheres e trabalhadoras.   

Filmagem 

(Mesa Brasil, 

CVDA e Rede 

Globo) 

Realizado na instituição uma reportagem da Rede Globo, com o 

projeto de reaproveitamento de alimentos desenvolvidos pelo 

Mesa Brasil.   

Única (abril) 

Comemoração 

dos 34 Anos da 

Casa dos 

Velhinhos: 

apresentação da 

escola de samba 

Mancha Verde 

Numa tarde de domingo a instituição comemorou seu 34° 

aniversário com a campeã do carnaval de São Paulo, a Escola 

de Samba Mancha Verde. A instituição foi decorada, 

apresentamos uma retrospectiva, foi servido um bolo de 

chocolate com refrigerante e depois os moradores “caíram” no 

samba com a comunidade (funcionários, voluntários e 

sambistas).  

Única (maio) 

Noite da Pizza 

em Homenagem 

as Mães 

Realizamos um evento para celebrar o dia das mães e reforçar 

vínculos familiares e comunitários. No evento tiveram 

presentes alguns filhos, parentes e amigos da comunidade (ao 

todo catorze familiares e amigos). Foi servida pizzas de 

calabresa e mussarela.  

Anual (maio) 

Festa Junina 

CVDA 2019 

Nesse mês ocorreu a festa junina institucional. Um grupo de 

voluntários providenciou uma tarde especial, foi montada uma 

barraca, com várias comidas típicas: arroz doce, canjica, bolo, 

doces típicos, hot dog, mini pizza, pão de queijo, pipoca, 

refrigerante e chá de abacaxi com gengibre. Ocorreu a 

apresentação do Casamento Caipira dos residentes, também 

realizamos brincadeiras (dança da laranja, corrida do saco, 

dança da cadeira) com funcionários e voluntários.  

Anual (junho) 

Homenagem 

aos Pais: Noite 

No mês dos pais a instituição foi decorada, feito uma almoço 

especial e como já acontece tradicionalmente numa noite de 
Anual (agosto) 
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da Pizza e 

Almoço 

Especial 

sábado foram convidados familiares, funcionários e voluntários. 

Todos participaram e se deliciarem com a Noite da Pizza em 

Homenagem aos pais. Ao todo contamos com a participação de 

sete familiares/amigos.   

Atividade 

Externa (reforço 

de vínculo 

comunitário): 

Vamos Dançar! 

 

 

Levamos nove residentes no baile do CRI. No local 

encontramos um grupo de amigos músicos que se apresentam 

na instituição (Gaúcho e Seus Amigos Sertanejos). A tarde foi 

muito agradável, o nosso grupo foi anunciado no sistema de 

som pelos músicos, o que causou a animação necessária para 

dançarem alegremente com os freqüentadores do CRI, numa 

tarde de sonhos e desejos.  

Única (junho) 

Atividade 

Externa: Clube 

da Luluzinha 

A proposta dessa atividade externa é a socialização, o reforço 

dos vínculos comunitários e valorização da feminilidade. Com 

passeios curtos e em grupos pequenos, que considera os 

pedidos das residentes. 

Janeiro: duas residentes foram acompanhadas a padaria Boa 

Viagem, localizada na vila Dusi (SBC). Ressaltamos que foi o 

primeiro passeio de uma das novas residentes.  Devido a 

proximidade as residentes caminharam até a padaria, no local 

conversaram e lancharam.  

Fevereiro: três residentes foram acompanhadas no mercadão 

do bairro de Rudge Ramos (SBC). O grupo interagiu com os 

clientes do local, conversaram entre si e lancharam. 

Março: levamos três residentes (que foram usuárias do serviço) 

num passeio ao Centro Dia, onde interagiram com outros idosos 

e fortaleceram os seus vínculos comunitários. As idosas 

lancharem e jogaram boliche.  

Mensal 

(janeiro, fevereiro, 
março, abril, maio, 

junho, julho, agosto, 
setembro e outubro) 
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Abril: acompanhamos duas residentes num salão de beleza 

(Studio Milenium). O passeio foi proposto por elas, no local 

cortaram e coloriram o cabelo. Foi uma tarde descontraída com 

conversas acompanhadas de um cafezinho.  

Maio: nessa edição do “Clube da Luluzinha”, duas residentes 

utilizaram trólebus até Santo André/SP. Onde comeram 

fogazza, deram boas risadas e finalizaram o passeio num ponto 

tradicional da cidade o calçadão da Oliveira Lima. 

Junho: acompanhamos três residentes a Pinacoteca. Onde 

viram exposição de artes, em seguida fizeram esculturas usando 

argila. Foi uma tarde maravilhosa, repleta de cultura e lazer. 

Julho: nessa edição do Clube da Luluzinha, levamos quatro 

residentes ao shopping Metrópole. Durante o passeio olhamos 

as vitrines e saboreamos um pão de queijo acompanhado de 

risos e causos.    

Agosto: nessa edição do Clube da Luluzinha, levamos duas 

residentes ao centro da cidade. Durante o passeio 

contemplamos a paisagem urbana, com a sua velocidade e 

intensa movimentação. O grupo fez um lanche acompanhado de 

risos e causos.  

Setembro: nessa edição do Clube da Luluzinha, levamos três 

residentes a Decathlon, no local elas interagiram com os objetos 

esportivos da loja, com os vendedores e os clientes. Foi 

realizado um lanche no espaço do supermercado Sonda 

(integrado a loja). 

Outubro: três residentes estiveram como visitantes do serviço 

de convivência e fortalecimento de vinculo da Associação 

Metodista de Assistência Social (AMAS).  As mulheres da 
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CVDA participaram de oficinas e realizaram um lanche com as 

novas amigas.        

Novembro: não ocorreu, pois a coordenadora da atividade 

estava de férias.  

Dezembro: não ocorreu devido as festividades natalinas na 

instituição. 

Atividade 

Externa: Clube 

do Bolinha 

A atividade iniciou-se devido à falta de oferta em trabalhos que 

atraiam o gênero masculino e que estreitem os laços de amizade 

e fraternidade. Essa atividade objetiva a socialização, o reforço 

dos vínculos comunitários e valorização dos idosos 

participantes. 

Janeiro: três residentes foram acompanhados na Padaria Boa 

Viagem (vila Dusi - SBC). Os residentes caminharam até a 

padaria, no local conversaram, tiram fotos e lancharam. 

Fevereiro: cinco residentes da CVDA foram acompanhados 

numa floricultura da cidade (ABC Garden). O local é amplo, 

tem boa acessibilidade, com rampas e passagens largas, o que 

facilita o caminhar e o deslocamento com cadeira de rodas. Os 

idosos conversaram com vários clientes da loja, falaram sobre 

diversos assuntos desde a diferença das plantas até a origem do 

homem. No final do passeio lanchamos numa pastelaria que 

fica no mesmo local. 

Março: sete residentes foram acompanhados ao CRI (Centro de 

Referência do Idoso). Nessa atividade eles jogaram bilhar, 

assistiram um ensaio de dança cigana e lancharam. 

Abril: um grupo com quatro residentes foram de perua até o 

metrô Sacomã. Nesse local prosseguimos o passeio até a 

Estação Trianon Masp (Av. Paulista). No centro financeiro do 

Mensal 

(janeiro, fevereiro, 
março, abril, maio, 

junho, agosto, 
setembro e outubro) 
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Brasil tiramos várias fotos, de lugares que são cartões postais 

da cidade como: o prédio da FIESP, o MASP, o Conjunto 

Nacional (livraria Cultura). O Almoço foi no Habib’s. A 

atividade externa foi uma aventura, no percurso ocorreram 

contratempos, como o fato da perua da instituição não ser aceita 

nos estacionamentos devido à justificativa da lotação ou do 

tamanho do veículo. Ao chegarmos na estação Trianon Masp o 

elevador travou com o nosso grupo dentro, fomos atendidos 

com presteza e em questão de minutos já ressignificavamos os 

fatos com muito bom humor. 

Maio: acompanhamos dois residentes a Padaria Boa Viagem. O 

objetivo do passeio foi levar um idoso cadeirante até o local 

sem a utilização do automóvel. Mesmo sendo próximo da 

instituição nos deparamos com os obstáculos, nos quais, todo 

cidadão encontra no seu percurso, embora, a recompensa seja a 

amistosidade das pessoas e comerciantes do bairro. Na Padaria 

lanchamos e demos boas risadas.  

Junho: saímos da instituição de perua para participamos de um 

serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 

(ConVivendo: feliz saudável produtivo). Levamos quatro 

residentes que participaram das atividades (gírias e 

significados, peteca, jogo das cores, vivo - morto e escravos de 

Jô). Eles lancharam com as novas amigas que já estiveram na 

instituição e conversaram.  

Julho: não ocorreu, pois o coordenador da atividade estava de 

férias.  

Agosto: nesse mês acompanhamos sete residentes na Prainha 

(Riacho Grande). A pescaria compõe o imaginário da cultura de 

muitos sujeitos, com suas historias de pesca e de pescadores. 
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No local nossos residentes pescaram, fizeram um lanche e 

contaram historias. 

Setembro: acompanhamos três residentes, num passeio no 

centro da cidade, o diferencial dessa atividade externa é o fato 

de caminharmos pelas ruas (não utilizamos o carro da 

instituição). Durante o percurso encontramos várias pessoas 

conhecidas dos residentes (amigos da vizinhança e funcionárias 

que estavam de folga), conversarmos sobre vários assuntos. No 

termino do percurso paramos numa lanchonete para lanchar.   

Outubro: cinco residentes foram acompanhados numa 

caminhada no Parque Engenheiro Salvador Arena. No local 

caminhamos, apreciamos a beleza dos peixes e conversarmos. 

A conservação do local chamou a atenção do grupo.      

Novembro: não ocorreu no referido mês.  

Dezembro: não ocorreu devido as festividades natalinas na 

instituição. 

Atividade 

Externa: CVDA 

no Carnaval de 

São Paulo 2019 

Acompanhamos seis residentes, no ensaio da escola de Samba 

Mancha Verde. No local “caímos” no samba, os residentes 

participaram duma roda de samba, um morador entrou no meio 

da bateria, outra idosa cadeirante foi acompanhada no ensaio 

com os componentes que desfilarão no Anhembi, os residentes 

conversaram e tiram muitas fotos. Realizamos um delicioso 

lanche. No retorno todos apreciaram a paisagem noturna da 

cidade de São Paulo.  

Única 

(janeiro) 

Atividade 

Externa: Manhã 

no Sitio 

Fomos recebidos com muito carinho pelos amigos do Sitio São 

Jorge. Ao todo o nosso grupo tinha 16 componentes, sendo que 

10 eram residentes e 6 acompanhantes. No local os residentes 

Única (fevereiro) 



CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE 
DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES 

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88 
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04 

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE  24/02/05 
       REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS  010/2006   

CNPJ 55.054.738/0001-23 
 

 
deliciaram-se com um café especial e desfrutaram do contato 

com a natureza. 

Atividade 

Externa: Dança 

e Comilança no 

Parque 

Acompanhamos os nossos residentes numa atividade externa no 

parque (Chácara Silvestre), o local apesar de degradado tem um 

belo casarão e um espaço verde. Nesse passeio levamos uma de 

nossas atividades internas (oficina de dança do ventre) e 

realizamos um piquenique. A CVDA ocupou o espaço público, 

intervindo com dança, cores e sorrisos.   

Única (março) 

Atividade 

Externa: Passeio 

a Praia 

Levamos os residentes num passeio à praia, e para um 

churrasco na casa de uma voluntária. Utilizamos a kombi da 

instituição e três carros. Numa bela segunda feira de sol, 

acompanhamos doze residentes, ao chegarmos em Bertioga,  

tomamos um café a beira mar, alguns mergulharam e 

participaram de dinâmicas na areia (castelo de areia e jogo de 

vôlei). Em seguida nos dirigimos até a casa de praia dos pais da 

voluntária, fomos recepcionados com delicioso almoço: 

churrasco, kibe de bandeja, refrigerante e brigadeiro de 

sobremesa. Após o almoço jogamos sinuca. Os residentes e 

acompanhantes tiveram um dia muito especial. 

Única (abril) 

Atividade 

Externa: Passeio 

ao Jardim 

Botânico 

Acompanhamos doze residentes num passeio ao Jardim 

Botânico. Esse tipo de passeio resgata o contato, no qual, 

muitos moradores tiveram com a natureza. Uma residente nos 

solicitou há um tempo um passeio com o “cheiro do mato”. No 

local após o lanche os residentes caminharam, apreciaram a 

beleza da natureza, lanchamos e tivemos uma manhã com muita 

alegria. 

Única (maio) 

Atividade 

Externa (reforço 

Levamos residentes a um salão de cabeleireiro de um 

voluntário que há muitos anos é amigo da CVDA. No local as 
Conforme a demanda 

(fevereiro a agosto)  
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de vínculo 

comunitário) 

residentes pintam e cortam os cabelos (consideramos que a 

pintura de cabelo é uma solicitação mensal de uma moradora). 

Atividade 

Externa 

(participação da 

festa julina do 

Residencial 

Primaveras) 

Três residentes da CVDA foram acompanhados na festa julina 

do Residencial Primaveras (ILPI particular). No local o nosso 

grupo interagiu com os residentes e funcionários da clinica, 

além de se deliciarem com comidas típicas. Eles dançaram e 

acompanharam o Casamento Caipira.  

Conforme a demanda 

(julho) 

Atividade 

Externa (reforço 

de vínculo 

comunitário      e 

sustentabilidade) 

Esse mês ocorreu nosso evento beneficente em prol da 

instituição, com o objetivo de angariar recursos para 

continuidade do serviço. Como já ocorre tradicionalmente 

levamos treze residentes, que reencontraram voluntários e 

ficaram juntos das pessoas que prestigiaram o evento. Os 

nossos residentes saborearam um delicioso buffet de churrasco 

e doces, eles também aproveitaram para participarem da 

movimentação das barracas e alguns jogaram bingo.  

Anual (julho) 

Atividade 

Externa (reforço 

de vínculo 

comunitário) 

Acompanhamos onze residentes numa atividade externa no 

Sitio São Jorge. No local fomos recebidos com um delicioso 

café, com biscoitos e pão de queijo. A nossa voluntária que 

realiza mensalmente a atividade de dança do ventre fez uma 

apresentação com os residentes. O grupo posteriormente foi 

agraciado com uma apresentação surpresa de um trio de 

seresteiros. O Sitio São Jorge é um estabelecimento amigo e 

apoiador da instituição, pois anualmente realizamos o nosso 

almoço beneficente e atividades com os nossos residentes no 

espaço do Buffet, os funcionários do local já estabeleceram um 

vínculo com os moradores da instituição. Na narrativa de 

vários residentes o Sitio São Jorge aparece como um lugar 

Única (agosto) 
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bonito, com boa comida e com pessoas receptivas.  

Atividade 

Externa 

(apresentação 

teatral) 

Acompanhamos dez residentes na apresentação da peça teatral 

(A Magia das Fadas, Príncipes e Princesas), que aconteceu no 

Teatro da Fundação Salvador Arena. No local os residentes 

interagiram com muitas crianças que estudam na Fundação 

Salvador Arena e com as que vieram de outras instituições. 

Setembro 

Atividade 

Externa 

(homenagem 

aos idosos) 

Para comemorar o mês do idoso, levamos seis moradores da 

Casa dos Velhinhos ao evento promovido pelo projeto “Velho 

Amigo”, no Bairro do Jaguaré (SP).  Lá os residentes 

almoçaram, dançaram, participaram de oficinas e jogos. Foi um 

momento privilegiado de socialização com os demais idosos, 

funcionários e voluntários.  

Anual (outubro) 

Atividade 

Externa (desfile 

de moda no 

Sitio São Jorge) 

Acompanhamos vinte e três residentes, numa comemoração do 

mês do idoso. A nossa instituição participou de um desfile de 

moda com o Residencial Primaveras, no Sitio São Jorge. No 

local além do protagonismo dos idosos, também teve um 

delicioso lanche da tarde. 

Anual (outubro) 

Atividade 

Externa (reforço 

de vínculo 

comunitário e 

transgeracionali

dade) 

Numa tarde de domingo oito residentes foram acompanhados 

ao colégio Ábaco, para assistirem a peça: Uma Aventura 

Congelante, na qual, foi encenada por alunos do colégio. Em 

dias anteriores os alunos do Colégio Ábaco estiveram na 

instituição e participaram de atividades tais como: bingo, vídeo 

game, contação de histórias e lanche da tarde.  

Única (outubro) 

Atividade 

Externa 

(apresentação 

teatral) 

Dez residentes e seis acompanhantes foram prestigiar 

apresentação teatral da peça: Footloose. Que ocorreu na 

Fundação Salvador, a peça foi encenada por alunos. 

Única (outubro) 
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Atividade 

Externa: Passeio 

ao Shopping 

Acompanhamos nove residentes numa atividade externa no 

Shopping Metrópole, retribuímos a visita que componentes do 

shopping realizaram na instituição. Os residentes tiraram várias 

fotos com o Papai Noel. O nosso grupo teve um café ofertado 

pela gerente do Starbuks, acompanhado de uma oficina de 

degustação de café. 

Anual (dezembro) 

Entrega de 

Presentes para 

os Residentes 

No mês de dezembro famílias, escolas, empresas e amigos se   

mobilizam para entrega de sacolinhas de natal para os 

residentes. A entrega do presente objetiva que o morador possa 

ter pertences novos (roupas, bijuterias, toalhas, roupas de cama, 

etc), sensibilizamos os grupos para considerarem o estilo de 

cada residente.  

Anual 

Acompanhamen-

to escolar de 

residente 

Atualmente temos uma residente que veio da RI (Residencia 

Inclusiva), que freqüenta a escola de segunda a sexta, no 

período vespertino. A instituição realiza o acompanhamento da 

aluna/residente nos atendimentos das suas demandas escolares. 

De segunda a sexta 

(de agosto a 

dezembro) 

Alquimia do 

Amor (o grupo 

traz cachorros) 

O Grupo Alquimia do Amor realiza mensalmente uma visita de 

convívio. O objetivo é possibilidade dos residentes ficarem por 

alguns instantes com cachorros adestrados.   

Mensal (junho, julho, 

agosto, setembro, 

outubro, novembro, 

dezembro) 

Música ao Vivo 

com Voluntário 

Manhã de sábado temos uma apresentação musical, com 

voluntário que toca canções da velha guarda e popular 

brasileira, através do seu teclado. 

Mensal (de janeiro a 

dezembro)  

Festa de 

Aniversariantes 

do Mês 

No último sábado do mês é realizada uma festa para os 

aniversariantes com: bolo; salgados e refrigerantes.  Caso não 

tenha aniversariante no mês o grupo prepara um lanche especial 

para todos 

Mensal (de janeiro a 

dezembro) 
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Obs.: o residente ou funcionário aniversariante do mês é 

homenageado. 

Identidade e 

Desejo (Projeto 

Eu Ainda 

Quero) 

Tivemos a alegria de receber, pela segunda vez as colegas da 

Fundação José Carlos da Rocha, com o seu projeto  

Eu Ainda Quero, conhecido popularmente como “as 

plaquinhas”. Os residentes falaram de seus sonhos, 

posteriormente foi escrito o pedido numa lousinha e 

publicizado nas redes sociais. Os desejos tiveram um caráter 

individual e coletivo, exemplificados em dois pedidos: como a 

solicitação de viajar para a terra natal ou como a troca do 

telhado da área de convivência.  

Desejos realizados outubro: 

 Idoso foi presenteado com uma camisa do Corinthians;  

 Idosa ganha uma corrente com pingente da Nossa 

Senhora Aparecida; 

 Chegou à boneca de pano solicitada por uma residente; 

 Residente é atendido em seu pedido, com um agasalho 

do Palmeiras; 

 Idosa recebe uma blusa estampada; 

 Perfumes e brincos chegam para a alegria de sua 

demandante; 

 Residente recebe um lindo relógio; 

 Residente que aprecia roupas estampadas ganha uma 

blusa florida; 

 Idosa vai ao restaurante Florestal (SBC), para um jantar 

dançante com o seu convidado especial (funcionário da 

CVDA); 

 Residente é contemplado pelo departamento de 

marketing do Palmeiras com ingressos para ele e dois 

Conforme a demanda 
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acompanhantes. Com a possibilidade de conhecer o 

estádio e jogadores antes do jogo  (Palmeiras x São 

Paulo). 

Desejos realizados de novembro: 

 Numa tarde de domingo um são paulino e residente 

acompanhou o jogo do tricolor paulista no estádio do 

morunbi: São Paulo x Athletico.  

 Residentes da CVDA (mãe e filho) acompanharam o 

Corinthians, num jogo contra a equipe do Fortaleza na 

arena Corinthians.  

 Chegou a camisa estampada florida para a idosa que 

solicitou. 

 Uma residente teve seu pedido atendido: blusa de lã. 

 O conjunto de plush foi entregue para uma idosa. 

 Um conjunto de plush rosa chegou para alegria da 

residente. 

 Numa tarde de domingo uma residente foi acompanhada 

num passeio no shopping. 

 Uma residente devota recebeu a sua corrente de Nossa 

Senhora Aparecida.   

Desejos realizados em dezembro: 

 Dois residentes foram acompanhados no Santuário 

Nacional de Nosssa Senhora Aparecida.  

 Um residente foi presenteado com uma TV de 43 

polegadas. 
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Atendimento a 

Estagiários de 

Psicologia 

Foi aberto o campo de estágio não remunerado para seis 

estagiários de psicologia (UNIP), uma estagiária da Metodista e 

três estagiárias da Anhanguera. A presença do aluno de 

psicologia fortalece o vínculo do residente e da instituição com 

a comunidade. Na abertura do campo de estágio ocorre o ganho 

prático e subjetivo para todos os atores sociais envolvidos. 

De segunda à sexta 

(de agosto a 

novembro)  

Asseguramento 

do Convívio 

Intergeracional 

e Comunitário 

na Instituição 

 

No decorrer dos mêses atendemos a comunidade, esse 

acolhimento ocorre de maneira intensificada no sábado. A 

comunidade é representada através de estudantes (ensino médio 

e superior) músicos, voluntários, empresas, grupos religiosos e 

grupos de jovens. Os grupos ofertam lanches, realizam 

entrevistas (com residentes e/ou funcionários), presenteiam os 

residentes, interagem de maneira lúdica com jogos e música. 

Diariamente (de 

janeiro a dezembro) 

Momento da 

TV      

Na instituição existem duas TV’s, os residentes se reúnem a 

noite para acompanhar a programação. Eles assistem 

predominantemente aos seguintes programas: jornal (SBT) e 

novela (Globo). Nas quartas após a novela um grupo assiste o  

futebol. No domingo à tarde os residentes assistem programas 

de auditório, novela e jornais (SBT e Globo). 

Diariamente (de 

janeiro a dezembro) 

Sugestões 

Coletivas de 

Cardápios 

Com o objetivo de atender as demandas relacionadas à 

alimentação tanto dos residentes quanto dos funcionários 

(conforme as possibilidades institucionais), foi disponibilizada 

uma caixa de sugestões, na qual, todos podem depositar as 

preparações que desejam consumir.  

Março: As sugestões deste mês foram: ovo frito, sopa de miojo 

e pé de galinha. 

Conforme a demanda 

(de março a 

novembro) 
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Junho:  

 pastel de queijo: lanche da tarde (residente e 

funcionário) 

 Nhoque ao sugo: almoço (residente) 

 Sopa de nhoque: jantar (residente) 

 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate: lanche da 

tarde (funcionário) 

 Pão caseiro: lanche da tarde (funcionário) 

 Frango ao molho, cuscuz: almoço (funcionário) 

Julho:  

 Bolo nega maluca: café da tarde (funcionário) 

 Bife grelhado: almoço (funcionário) 

 Bolo de leite ninho: café da tarde (funcionário) 

 Batata frita: almoço (funcionário) 

 Strogonoff de frango: almoço (funcionário) 

 Peixe empanado: almoço (funcionário) 

 Escondidinho de carne com mandioca: almoço 

(funcionário) 

Agosto: 

 Caldo de cana: café da tarde (residente) 

 Panqueca de carne (funcionário) 

 Frango frito (funcionário) 

Setembro: 

 Quibe de forno: almoço (sugestão funcionário) 
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 Pepino com tomate: almoço (sugestão residente) 

 Cuscuz: café da tarde (sugestão residente) 

 Lasanha: almoço (sugestão funcionário) 

 Pastel de queijo: lanche da tarde (sugestão residente) 

 Tomate com pepino: almoço (sugestão residente) 

 Torta de carne moída: café da tarde sugestão residente) 

Outubro: 

 Frango ao molho com cuscuz: almoço (funcionário) 

Novembro: 

 Carne assada e purê de batata: almoço (sugestão 

residente) 

 Sopa de miojo: jantar (sugestão residente) – servido 

somente para a solicitante.  

 Pão com ovo: lanche da tarde (sugestão residente) -  

servido somente para o demandante.   

Sessão de 

Beleza 

Corte de cabelo, sobrancelhas, unhas e depilação realizada na 

instituição e/ou em salão de beleza.  

Mensal (de janeiro a 

dezembro) 

Acesso aos 

Serviços de 

Saúde 

Rede Pública:  

Trabalho em rede com agendamentos de consultas e exames, 

para garantir ao residente prevenção de agravos, diagnósticos e 

tratamentos: 

No mês de janeiro: 

 Hospital de Clínicas (ortopedista) 

 Policlínica Centro – São Bernardo do Campo 

Conforme 

agendamento (de 

janeiro a dezembro) 
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(fisioterapia e ultrassom) 

 UPA Baeta (raio-x pulmonar) 

 UBS Vila Euclides (vacina e eletrocardiograma) 

 CEO (Centro Especializado de Odontologia) 

 CAISM (Centro de Atenção Integral a Saúde da Mulher) 

No mês de fevereiro: 

 CAPS – Centro (Centro de Atenção Psicossocial) 

 Hospital de Clínicas (radiografia) 

 Hospital Serraria – Diadema (tomografia) 

 UBS Vila Euclides (exames laboratoriais e 

eletrocardiograma) 

 CEO (Centro Especializado de Odontologia) 

Em março: 

 Centro Médico Policlínica (infectologista)  

 Hospital Serraria – Diadema (cirurgião e 

gastroenterologista) 

 CEO (Centro Especializado de Odontologia) 

 Pronto Socorro Central (consulta e pronto atendimento) 

Em abril: 

 CAPS (Centro de Atenção Psicossocial): Centro e 

Alvarenga 

 Hospital de Clínicas (urologista) 

 Pronto Socorro Central 

 UBS Vila Euclides (vacina)  
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 CEO (Centro Especializado de Odontologia) 

 CAISM (Centro de Atenção Integral a Saúde da 

Mulher): ecocardiograma, consulta e eletrocardiograma 

Em maio: 

 CAPS (Centro de Atenção Psicossocial): Centro e 

Farina 

 Hospital de Clínicas (urologista – não ocorreu o 

atendimento, porque foi informado o local errado) 

 Pronto Socorro Central (urgência e emergência) 

 Hospital de Clinicas – São Bernardo (UTI e enfermaria) 

 UPA Baeta (raio x) 

 UPA Rudge Ramos (urgência e emergência) 

 UPA Vila São Pedro (urgência e emergência) 

 UPA Baeta (urgência e emergência)  

 UBS Vila Euclides (exames laboratóriais)  

 Policlínica Alvarenga (oftalmologista)  

 CAISM (Centro de Atenção Integral a Saúde da 

Mulher): avaliação com o anestesista 

 Dunacor Medicina Diagnóstica (ecocardiograma) 

Em junho: 

 CAPS (Centro de Atenção Psicossocial): Centro  

 Hospital de Clínicas (ultrassom abdominal e 

densitometria óssea) 

 Pronto Socorro Central (urgência e emergência) 
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 Hospital Serraria – Diadema (otorrinolaringologista) 

 UBS Vila Euclides (exames laboratoriais)  

 Policlínica Alvarenga (neurologista) 

Julho: 

 Hospital de Clínicas (tomografia do crânio e urologista) 

 Ep Nardino (Doppler vascular) 

 UBS Vila Euclides (exames laboratoriais)  

 Policlínica Alvarenga (neurologista e oftalmologista)   

 Policlínica Centro (ultrassom da mama, da tireóide e 

vaginal; fisioterapia respiratória e oftalmologista) 

 Dunacor (cardiologista) 

Agosto: 

 Hospital de Clínicas (cardiologista e urologista) 

 UBS Vila Euclides (exames laboratoriais)  

 Policlínica Alvarenga (oftalmologista)   

 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS Centro) 

Em setembro: 

 Hospital de Clínicas (cirurgião, consulta com a 

enfermagem, eletrocardiograma, biópsia, anestesista) 

 UBS Vila Euclides (exames laboratoriais)  

 UPA Baeta (clínico geral e radiografia)  

 Dunacor Medicina Diagnóstica (houter 24h e 

ecocardiograma) 

Em outubro: 
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 CER – Centro Especializado de Reabilitação 

 Hospital de Clínicas (cirurgião e biópsia) 

 UBS Vila Euclides (exames laboratoriais e dentista)  

 Policlínica Centro (ultrassom)  

 Policlínica Alvarenga (oftalmologista) 

 Dunacor Medicina Diagnóstica (cardiologista, houter 

24h e ecocardiograma) 

Em novembro: 

 Hospital de Clínicas (ultrassom de abdômen, urologista, 

UTI)  

 Policlínica Centro (ultrassom do quadril, mamografia) 

 Pronto Socorro Central (urgência e emergência)   

No mês de dezembro: 

 Hospital de Clínicas (ortopedista) 

 Dunacor Medicina Diagnóstica (ecocardiograma) 

 UPA Baeta (radiografia) 

 CER – Centro Especializado de Reabilitação 

(fonoaudiólogo)   

 Pronto Socorro Central (clinico geral)   

Transporte da instituição De janeiro a 

dezembro (159 vezes) 

Encaminhamento de emergência para o SAMU 

Obs.: em maio devido a evacuação da instituição pelo 

vazamento de gás na rua (Alameda Glória), ocorreu o aumento 

Em janeiro, fevereiro, 

março, abril, maio, 

junho, julho, agosto e 
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da utilização do referido serviço. novembro (16 vezes)  

Encaminhamento em taxi adaptado Em Janeiro, 

fevereiro, março, 

abril, maio, junho, 

julho, agosto, 

setembro e novembro 

(34 vezes)  

Encaminhamento em taxi comum Em janeiro e março 

(2 vezes)  

RSA Ambulâncias (aplicação de injeção) Conforme 

agendamento 

Rede Privada: 

Contato social para garantir o atendimento com agilidade, em 

consultas ou nos exames de prioridade. 

Em janeiro: 

 Consultório de Podologia  

 Fundação ABC (exames laboratoriais e dermatologista)  

 FUNCRAF (Fundação para o Estudo e Tratamento das 

Deformidades Crânio Faciais) 

Em fevereiro: 

 Consultório de Podologia  

 Fundação ABC (dermatologista)  

 Casa da Esperança – Santo André (ressonância 

magnética)  

Conforme 

agendamento (de 

janeiro a dezembro) 
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 Santa Casa da Misericórdia SBC (tomografia) 

 FUNCRAF (Fundação para o Estudo e Tratamento das 

Deformidades Crânio Faciais) 

Em março: 

 Consultório de Podologia  

 Fundação ABC (dermatologista)  

 Casa da Esperança – Santo André (tomografia)  

 Centro de Tratamento Bezerra de Meneses (psiquiatra) 

 Santa Casa da Misericórdia SBC (idoso hospitalizado) 

 FUNCRAF - Fundação para o Estudo e Tratamento das 

Deformidades Crânio Faciais (otorrino)  

Em Abril: 

 Consultório de Podologia  

 Fundação ABC (curativo e terapia ocupacional)  

 Casa da Esperança – Santo André (ecocardiograma e 

densitometria óssea)  

 Santa Helena Saúde ABC (otorrinolaringologista) 

Em maio: 

 Consultório de Podologia  

 Fundação ABC (curativo, terapia ocupacional, 

dermatologista, avaliação para cirurgia de catarata)  

 Casa da Esperança – Santo André (ultrassom 

abdominal) 

 Bezerra de Menezes (psiquiatria)  
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 Santa Helena Saúde ABC (otorrinolaringologista) 

 RSA Ambulâncias (aplicação de medicação injetável)  

Junho: 

 Fundação ABC (curativo, terapia ocupacional, 

dermatologista e avaliação para cirurgia de catarata)   

Julho: 

 Fundação ABC (curativo, terapia ocupacional, 

dermatologista, oftalmologista e geriatra)  

 Casa da Esperança de Santo André (tomografia do 

crânio) 

 Centro de Tratamento Bezerra de Menezes (psiquiatra) 

Agosto: 

 Fundação ABC (curativo, terapia ocupacional, 

dermatologista, oftalmologista)  

 Casa da Esperança de Santo André (tomografia do 

crânio) 

 Santa Helena Saúde (eletrocardiograma) 

 Magali/voluntária (Podologia)  

Fluxo – Clínica de Cirurgia Vascular e Angiologia 

Setembro: 

 Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do 

Campo (mamografia)  

 Fundação ABC (curativo e terapia ocupacional)  

 Centro de Tratamento Bezerra de Menezes 

(psiquiatra)  
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 Casa da Esperança de Santo André (tomografia do 

crânio) 

 Clinica Lumen (tomografia do crânio)  

 Magali/voluntária (Podologia)  

 Neurocor Neurologia e Cardiologia (neurologista) 

Outubro: 

 Fundação ABC (curativo)  

 Centro de Tratamento Bezerra de Menezes 

(psiquiatra)  

 Fluxo: Clinica de Cirurgia Vascular e Angiologia 

(cirurgião vascular e doppler dos membros 

inferiores) 

 Casa da Esperança de Santo André (ultrassom de 

mamas, mamografia e densitometria óssea) 

Novembro: 

 Fundação ABC (curativo e oftalmologista)  

 Centro de Tratamento Bezerra de Menezes 

(psiquiatra)  

 Hospital Acácias Santo André (internação) 

 Hospital Next Santo André (internação) 

 Fluxo: Clinica de Cirurgia Vascular e Angiologia ( 

eco doppler) 

 Neurocor - Neurologia e Cardiologia (neurologista) 

Em dezembro: 

 Fundação ABC (curativo)  
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 Centro de Tratamento Bezerra de Menezes 

(psiquiatra)  

 Fluxo: Clinica de Cirurgia Vascular e Angiologia 

(vascular) 

 Casa da Esperança de Santo André (ultrassom de 

abdômen)  

 Clinica de Podologia 

Monitoramento 

do CMDPI  

Nesse mês recebemos o monitoramento do CMDPI (Conselho 

Municipal da Pessoa Idosa) 

Anual (julho) 

Encontros 

individuais  

com Familiares 

Os encontros objetivam: o reforço do vínculo familiar; 

pactuações no PIA; regularização documental; e a produção de 

uma ambiência acolhedora para o residente. 

Conforme a demanda 

(de janeiro a 

dezembro) 

Reunião Participamos da reunião do CREAS, com outras ILPI´s e com a 

Residência Inclusiva. Essa reunião objetiva o trabalho de 

cooperação técnica, com discussão de casos e reflexões sobre as 

políticas do SUAS  

Mensal até junho e 

bimestral de julho a 

dezembro (janeiro, 

fevereiro, março, 

abril, maio, junho, 

agosto,  outubro e 

dezembro) 

(salientamos que a 

partir de julho, foi 

pactuado que a 

reunião seria 

bimestral) 

 

Reunião A instituição realiza reunião interdisciplinar, na qual tenciona: Semanal (de janeiro a 
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estudo de caso, pactuação de procedimentos e avaliação para 

abrigamento. 

dezembro) 

Reunião A instituição realiza reunião com a sua diretoria, pautada pela 

apresentação do cotidiano de trabalho e relatório financeiro.  

Mensal (de janeiro, 

fevereiro, março, 

abril, maio, junho, 

julho, agosto, 

setembro, outubro e 

dezembro) 

Inspeção 

Sanitária 

Nesse mês recebemos a inspeção de técnicos da Vigilância 

Sanitária 

Anual (maio) 

Fiscalização A instituição recebeu a fiscalização do Ministério Público do 

Estado de São Paulo/ Promotoria do Idoso. 

Única  

Visita 

Domiciliar 

Visita em fevereiro: 

A assistente social e a auxiliar de assistência a saúde, 

realizaram visita a idosa encaminhada pelo CREAS, com o 

objetivo de avaliação de vaga. O local, no qual, a idosa se 

encontra é a Santa Casa de Misericórdia (SBC). 

Visita em março: 

Psicólogo, cuidadora e técnica do CREAS realizaram visita a 

idosa, com o objetivo de avaliação de vaga. O local, no qual, a 

idosa encontrava-se era na rua  Lago do Arari, 35, Jardim do 

Lago, São Bernardo Campo. 

Visita em junho: 

Foi realizada visita a idoso (71 anos) no UPA Silvina - Av. Dr. 

José Fornari, 509 – Ferrazópolis - São Bernardo do Campo/ SP 

(vaga concedida). 

Conforme a Demanda 

(fevereiro, março 

junho, setembro, 

outubro, novembro e 

dezembro) 
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Realizado uma visita ao idoso (70 anos) no Hospital de 

Clínicas, localizado na Estrada dos Avarengas, 1001 - 

Assunção - São Bernardo do Campo/ SP. 

A idosa (80 anos), foi visita na Santa Casa de São Bernardo - 

Av. Robert Kennedy, 2900 – Bairro Assunção - São Bernardo 

do Campo/ SP (vaga concedida). 

Setembro: 

Nesse mês dois técnicos da CVDA, com uma técnica do 

CREAS e outra do Jêsue Frantz visitaram um idoso no seguinte 

endereço: rua Quitéria Ana Leite da Silva, 376, Bairro 

Capelinha, SBC. 

Outubro: 

Nesse mês dois técnicos da CVDA, com uma técnica do 

CREAS visitaram uma idosa no seguinte endereço: Estrada dos 

Alvarengas, 7861, Bairro Alvarenga, SBC. 

Novembro: 

Nesse mês dois técnicos da CVDA, com uma técnica do 

CREAS visitaram uma pessoa idosa no seguinte endereço: rua 

Iara, no 6 – Jardim Petroni – São Bernardo do Campo – SP 

Dezembro: 

Nesse mês dois técnicos da CVDA, com uma técnica do 

CREAS visitaram uma pessoa idosa no seguinte endereço:  rua 

Dr. Amâncio de Carvalho, 1133 – Baeta Neves – São Bernardo 

do Campo (SP). 

 

Acompanhamen- Fevereiro: a assistente social (CVDA) visitou o idoso que se Conforme a demanda 
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to de idoso 

internado 

encontra hospitalizado na Santa Casa de SBC. A visita contou 

com a colaboração técnica da Sra. Jessica (CREAS). 

Março e abril: a assistente social (CVDA) visitou o idoso que 

se encontra hospitalizado na Santa Casa de SBC. 

(Fevereiro, março, 

abril) 

Grupo 

Operativo 

O Grupo Operativo é um dispositivo facilitador da circulação 

da palavra. Os funcionários tem a oportunidade de criar 

estratégias coletivas, que possam facilitar a execução das 

tarefas e melhorar as relações intersubjetivas. 

 

Em julho não ocorreu devido as férias do psicólogo 

Mensal (janeiro, 

fevereiro, março, 

abril, maio, junho, 

agosto, setembro, 

outubro, novembro e 

dezembro) 

Processo 

Seletivo 

O processo seletivo é realizado com entrevistas individuais e/ou 

Processos grupais: 

 Processo em janeiro para as vagas de nutricionista e 

financeiro 

 Fevereiro: ocorreu para a vaga de auxiliar 

administrativa. 

 Março: o processo de seleção ocorreu para a vaga de 

auxiliar administrativa e coordenadora de saúde 

(Realizamos entrevistas). 

 Abril: realizado três entrevistas para vaga de balconista 

no bazar da instituição. 

 Maio: realizado um processo grupal e entrevistas para a 

vaga de auxiliar de serviços gerais; realizado entrevistas 

para a vaga de coordenadora de saúde. 

 Junho: realizado uma entrevista para a vaga de 

coordenadora de saúde. 

 Setembro: realizamos nesse mês um processo seletivo 

(grupal e entrevista individual) para a vaga de auxiliar 

Conforme a Demanda 

(janeiro, fevereiro, 

março) 
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administrativa 

 Outubro: realizamos nesse mês um processo seletivo 

(grupal e entrevista individual) para a vaga de auxiliar 

administrativa. 

 Novembro: realizamos nesse mês um processo seletivo 

(dinâmica grupal e entrevista individual) para a vaga de 

auxiliar de serviços gerais. 

Reunião O presidente da instituição realizou uma reunião com os 

funcionários, na qual, objetivava o esclarecimento do novo 

organograma da Casa dos Velhinhos. 

Conforme a Demanda 

(Janeiro) 

Reunião Participamos das reuniões do CMAS e temos um trabalhador 

como conselheiro suplente, com o objetivo de cooperar com a 

efetivação das políticas públicas do SUAS (Sistema Único de 

Assistência Social) 

 

Obs.: em janeiro não ocorreu os encontros das comissões, 

devido ao período eleitoral. 

Semanal (fevereiro, 

março, abril, maio, 

junho, julho agosto, 

setembro, outubro, 

novembro e 

dezembro) 

Reunião 

Ampliada 

CMAS 

O Conselho Municipal de Assistência Social realizou no CAMP 

uma reunião ampliada, com o objetivo de levar propostas dos 

usuários, poder publico e sociedade civil para os entes 

municipal e estadual.  

Setembro 

Reunião  Fomos a reunião extraordinária do CMAS, na qual, objetivou a 

apresentação da rede executora de serviços. 

Conforme a demanda 

(novembro) 

Reunião Participamos das reuniões do CMDPI representados por uma 

voluntária, com o objetivo de cooperar com a efetivação das 

políticas públicas do atendimento à pessoa idosa. 

Mensal (janeiro, 

fevereiro, março, 

abril, maio, junho, 
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Obs.: Em setembro não ocorreu a reunião por não ter quorum 

devido a falta de representantes do poder público.  

No mês de outubro não participamos devido a demandas 

institucionais 

julho, agosto, 

novembro e 

dezembro) 

Pré-conferencia 

do CMDPI 

A participação é relevante para elaboração de propostas que 

garantam os direitos da pessoa idosa. 

Única (fevereiro) 

Reunião Participamos com outros equipamentos da alta complexidade, 

do encontro realizado pelo DG SUAS, no qual objetivou dar a 

devolutiva do Censo SUAS 2018 e explicar o preenchimento 

para 2019. 

Anual (outubro) 

Conferencia do 

CMDPI 

A participação é relevante para elaboração de propostas que 

garantam os direitos da pessoa idosa. 

Única (março) 

Reunião Ocorreu na instituição a reunião do Fórum das Entidades, que 

objetiva o fortalecimento das Organizações da Sociedade Civil 

e das políticas públicas do SUAS. 

Mensal (abril, junho) 

Reunião Participamos da reunião de recadastramento para recebermos 

doações de alimentos do Mesa Brasil. 

Anual (fevereiro) 
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Oficina Participação nas oficinas promovidas pelo Mesa Brasil – SESC 

Santo André.  

 Janeiro e março: foi realizado o Curso de Boas 

Práticas de Higiene e Manipulação de Alimentos. 

 Participamos da oficina promovida pelo Mesa Brasil – 

SESC Santo André. Nomeada como: “Tudo Junto e 

Misturado: numa  panela com Fê Quatrocchi” O 

projeto tem como objetivo o resgate de tradições 

africanas e também o resgate das tradições trazidas pela 

colonização européia, nas quais, era costume a 

preparação de alimentos em um único recipiente ou 

panela, as  refeições eram completas e práticas. Junho: 

O preparo da tarde foi um Arroz Carreteiro. Julho: o 

preparo da tarde foi um Arroz de Peixe e técnicas de 

corte. Agosto: macarrão gratinado com carne e 

apresentação de técnicas de congelamento. Setembro: a 

receita foi um Risoto de legumes e aproveitamento 

integral dos alimentos. Novembro: Galinhada e 

técnicas de desossa. 

 Participamos da oficina nomeada: O que tem no pacote: 

in natura x ultraprocessados Sabemos o que comemos? 

O objetivo é o de descobrir de olhos fechados a 

diferença entre os alimentos in natura e 

ultraprocessados, no aprendizado da leitura de  rótulos, 

para comer de forma mais saudável (outubro) 

Mensal (janeiro, 

março) 

 

Audiência 

Pública 

A Casa dos Velhinhos participou da audiência pública, na qual 

foi exposta a proposta do poder público para os serviços de 

atendimento domiciliar para pessoas com deficiência, idosas e 

Conforme a demanda 
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3.2 Atividades de Acompanhamento, Registro de Dados e Informações 

NOME DA ATIVIDADE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PERIODICIDADE 

Prontuários Com informações mínimas do acompanhamento do 

residente e evolução de encaminhamentos, 

descrição de situações prioritárias e/ou anexo de 

documentos, articulação com o CREAS. Inclui os 

registros das seguintes ações: evolução diária, 

elaboração de relatórios específicos, discussão de 

casos entre a equipe interdisciplinar e CREAS 

Diária 

Manutenção de Lista de 

Atendidos 

É previamente padronizada pelo órgão gestor, com 

registro do perfil e da situação familiar do acolhido. 

É feito a manutenção através da: lista de presença 

nas festividades, reuniões e livro de visitas dos 

familiares e/ou responsáveis; livro de registro de 

entrada e saída do residente; registros do PIA 

(Plano Individual de Atendimento). 

Diária 

suas famílias e Centro Dia para pessoas idosas. 

Seminário: 

Conscientização 

da Violência  

Contra a Pessoa 

Idosa 

Três trabalhadores da instituição participaram do seminário, 

que foi oportuno devido junho ser o mês que aborda esse tema. 

Tivemos com palestrantes: Sra. Maria Aparecida de Souza 

Rosa, Dra. Marília Berzins e Dra.  Maricelma Rita Meleiro. 

Único (junho) 
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Relatório Mensal Elaboração de relatório mensal em modelo 

previamente padronizado pelo órgão gestor, com a 

descrição das atividades desenvolvidas de acordo 

com os planos de trabalho, ou alteradas, neste caso 

com as devidas justificativas.  

Mensal 

 

3.3 Trabalho Social  

NOME DA ATIVIDADE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PERIODICIDADE 

Trabalho de Resgate e 

Fortalecimento Vínculos 

Familiares e/ou 

Comunitários (Reforço 

Ativo de Vínculos) 

 

Apoio ao familiar na participação na vida do 

residente, com atendimentos individuais. 

Diário 

Contato telefônico com pessoas de referência do 

residente: familiares e/ou amigos. 

Conforme a demanda 

Residentes são acompanhados em visitas aos seus 

familiares e amigos da comunidade. A visita ocorre 

conforme a manifestação de desejo de alguma das 

partes e pactuação entre instituição, residente e 

família/comunidade. 

 

Janeiro: 

 Voluntária da instituição levou quatro 

residentes para celebrar o ano novo, em sua 

casa com os seus familiares.  

 Funcionária levou um idoso para 

comemorar o primeiro dia de 2019. 

 Residente foi acompanhado até a casa de 

Conforme a demanda 

(janeiro, março, 

agosto, setembro e 

outubro)  
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sua cunhada. 

Março: 

 Residente foi acompanhado para visitar a 

sua irmã, na qual, encontra-se 

institucionalizada numa ILPI no município 

de Santo André (SP). 

Agosto:  

 Residente visitou a casa de parentes, junto 

com um acompanhante da instituição 

Setembro: 

 Uma residente foi acompanhada para uma 

visita numa ILPI, do município de Santo 

André (Nosso Lar), pois devido a relação 

histórica das entidades na participação em 

eventos entre os moradores se fortaleceu um 

vínculo de amizade (ressaltamos que a 

residente que demandou a visita não possui 

referencia familiar biológica).  

 Um residente foi acompanhado para visitar a 

sua irmã, na qual, encontra-se 

institucionalizada numa ILPI no município 

de Santo André (SP). 

Outubro: 

 Para atender solicitação de uma residente a 

assistente social acompanhou a demandante, 

numa visita ao filho, na cidade de Mauá 

(SP). A idosa solicitou a entrega de uma 
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cesta básica e foi atendida 

 Residente que morou na RI foi com um 

grupo de colegas de sua moradia anterior, 

para o Hotel Fazenda Parque dos Sonhos, na 

cidade de Socorro (SP). O passeio teve 

anuência de sua sobrinha e curadora. 

Contato telefônico com pessoas de referência do 

residente: familiares e/ou amigos. 

Conforme a demanda 

(de janeiro a 

dezembro) 

Apoio ao familiar na participação na vida do 

residente, com atendimentos individuais. 

Diário (de janeiro a 

dezembro) 

Garantia de Direitos Acompanhamento dos processos de interdição no 

Ministério Público, agendamento no poupa tempo 

para atualização de documentos pessoais, 

acompanhamento dos benefícios no INSS e bancos. 

Conforme a demanda 

(de janeiro a 

dezembro) 

 

 

4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS INDICADORES QUALITATIVOS 

INDICADOR MEIO DE VERIFICAÇÃO RESULTADO ALCANÇADO 

Frequência de 

familiares nas 

atividades 

propostas pela 

Instituição 

 

 Listas de presença em reuniões e 

eventos;                                           

 Listas de presença em visitas. 

 

O resultado foi aferido 

quantitativamente pela meta pactuada 

de 50% de freqüência na participação 

Quando considerarmos os residentes 

que têm referencia familiar 

(consangüínea), chegamos a média de 
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visitas formalizadas (com assinatura 

do livro de visitas) de 64% no período 

de janeiro a dezembro. Ressaltamos 

que nos meses de outubro e dezembro 

tivemos o maior percentual de visitas 

do ano.  

A participação da família é importante 

tanto em termos de atendimento as 

leis, como ao ganho subjetivo dos 

residentes. 

Cooperação 

técnica e 

Articulação de 

Rede 

Participação em atividades pactuadas com o 

CREAS: 

 

 Contato telefônico e /ou por e-mail; 

 Presença em reuniões de cooperação 

técnica; 

 Acompanhamento de visitas 

institucionais do CREAS; 

 Envio, para o CREAS, de relatórios e 

listas de acolhidos mensais, bem como 

de relatórios psicossociais quando 

solicitado;  

 Construção de PIA com o CREAS. 

 

 

O resultado é aferido 

quantitativamente pela meta pactuada 

de 85% de freqüência na participação 

A Casa dos Velhinhos atingiu 100% 

de participação nos encontros de 

cooperação técnica e aticulação de 

rede: 

Em janeiro: participamos da primeira 

reunião do ano de cooperação técnica, 

entre o CREAS, ILPI´s e RI. O 

encontro foi realizada no CREAS e a 

pauta foi o planejamento das ações 

para o ano de 2019 . 

Em fevereiro: nesse mês a reunião no 

CASA (Comunidade de Amparo 

Social Asilar). O encontro objetiva o 

trabalho de cooperação técnica, com 

discussão de casos e reflexões sobre as 
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políticas públicas. 

Em março: o encontro foi realizada 

no São Vicente de Paulo. A pauta foi à 

avaliação da articulação em rede 

(equipamentos de saúde e CREAS). 

Em abril:  o encontro foi realizada no 

CREAS. A pauta foi o planejamento 

das ações para 2019. 

Em maio: o encontro foi realizado 

novamente no CREAS. A pauta foi o 

planejamento das ações para 2019. 

Em Junho: o encontro foi realizado  

no CREAS. A pauta foi o 

planejamento das ações para 2019.  

Nesse mês recebemos a Sra. Jessica 

(assistente social/CREAS) para um 

trabalho de colaboração técnica.    

Em julho: nesse mês recebemos a Sra. 

Jessica (CREAS) para um trabalho de 

colaboração técnica (a reunião não 

ocorreu, porque foi pactuado uma 

freqüência bimestral a partir desse 

mês)    

Agosto: 

A reunião entre as ILPI´s, RI e 

CREAS, aconteceu na Casa dos 

Velhinhos e teve a presença de uma 

representante da saúde mental do 
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município, para discutirmos sobre a 

autonomia dos idosos.  

Nesse mês a técnica (CREAS) Larissa 

veio com uma estagiária à instituição 

para realizar a colaboração técnica. 

Foi abordado o processo de integração 

de duas novas residentes e questões 

referente aos benefícios.   

Setembro:  

Nesse mês o encontro entre as ILPI´s, 

RI e CREAS, não ocorreu pois é um 

encontro bimestral 

A técnica Larissa veio com uma 

estagiária à instituição para realizar a 

colaboração técnica. Foi abordado  

questões referente a benefícios e 

pactuação do PIA.   

Outubro: 

Nesse mês ocorreu a reunião bimestral 

entre CREAS, ILPI`s e RI, nesse 

encontro tivemos a participação de 

uma representante da Saúde Mental 

(SBC), para esclarecimento sobre os 

novos fluxos de atendimentos da rede 

e funcionamento dos equipamentos. 

No presente mês a técnica de 

referência do CREAS (Sra. Larissa) 

veio a instituição para conversa sobre 
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5. CONCLUSÃO  

 

O Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas, da Casa dos 

Velhinhos Dona Adelaide, teve como norteador de suas atividades ofertadas o 

asseguramento dos direitos de seus residentes.  Para tal efetivação, estabeleceu o seu 

a pactuação do PÍA e questões com as 

ocorrências de óbito (manejo no 

processo de luto). 

Novembro: 

No presente mês a técnica de 

referência do CREAS (Sra. Larissa) 

veio a instituição para o trabalho de 

colaboração técnica. Os temas 

discutidos foram: os benefícios dos 

residentes e os processos de admissão 

das novas vagas. 

Dezembro: 

Ocorreu a reunião que nesse mês foi 

de confraternização entre os 

trabalhadores das ILPI´s, CREAS e 

RI. 

A Sra. Larissa (CREAS) veio a 

instituição para o trabalho de 

colaboração técnica. Os temas 

discutidos foram: os benefícios dos 

residentes e os processos de avaliação 

das novas vagas. 
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trabalho numa interlocução criativa com a Constituição, com o Estatuto do Idoso, com a 

Tipificação dos Serviços Sócioassistenciais, com os conselhos e órgãos fiscalizadores e 

de monitoramento.  

Ao considerarmos que termo de colaboração é para o acolhimento de 25 

usuários (residentes), Em 2019 contemplamos a meta quantitativa de 100% de 

acolhidos. A Casa dos Velhinhos para além do termo de colaboração dispõe de outras 

11 vagas, que foram preenchidas após o desacolhimento (por óbito ou desejo do 

residente) através das indicações do CREAS, seguido da avaliação técnica da OSC.  

Os usuários (residentes) do serviço tiveram como a maior aquisição a  

dignidade, porque, o propósito de maneira direta ou através de dispositivos lúdicos é a 

preservação da cidadania, da identidade, do protagonismo, o fortalecimento de vínculos 

familiares/comunitários, a socialização, a equidade no acesso as atividades culturais e 

recreacionais.   

A Casa dos Velhinhos apostou que a ambiência institucional é responsável pela 

fabricação e ressignificação da vida para os seus residentes. A ambiência não refere-se 

somente aos objetos, as  coisas, ela é orientada pela palavra, através do preparo das 

pessoas (funcionários, voluntários e familiares),  num fazer ético, que articula-se através 

das relações de vida, nas quais são potencializadas pelo laço social.  

A instituição tem uma equipe interdisciplinar composta por: assistente social, 

psicólogo, coordenadora de assistência a saúde (graduada em enfermagem), 

nutricionista e médico geriatra. Portanto, as intervenções têm as cores da 

transversalidade.  

As atividades foram planejadas através da metodologia interdisciplinar. O 

resultado é que todos os residentes participaram, devido a multiplicidade de ofertas de 

oficinas/atividades. Alguns residentes atuaram como protagonistas ou se envolveram de 

forma passiva. Percebemos que o dia a dia dos residentes é narrado por eles, com os 

elementos ou pessoas envolvidas nas oficinas/atividades. As oficinas/atividades tiveram 

um valor estratégico na organização das relações intersubjetivas, entre os funcionários, 

familiares, voluntários, estagiários e visitantes. Portanto, as oficinas/atividades 

avaliadas no âmbito macro facilitaram as relações das pessoas e instituições, nas quais, 
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vincularam-se a Casa dos Velhinhos. O aspecto micro das oficinas/atividades encontra-

se no trabalho individual com os residentes, pois através delas o protagonismo, a 

identidade, a autoestima foram reforçados. Algumas intervenções e análises do processo 

de envelhecimento foram efetuadas na atmosfera lúdica que as atividades promoveram. 

Os indicadores pactuados com o DG SUAS auxiliaram no monitoramento e 

avaliação do serviço, sendo eles: a frequência de familiares nas atividades propostas 

pela instituição e a Cooperação técnica e articulação de rede. 

Sobre a frequência de familiares nas atividades propostas pela instituição 

(indicador): registrados em instrumental específico (livro de visitas e lista de presença 

em reuniões), onde se contabilizou a frequência de familiares nas ações de atenção e 

cuidado aos residentes. Tivemos o objetivo de elevar a frequência familiar no dia a dia 

do residente. A meta pactuada é de 50% de freqüência anual para os residentes com 

referencia familiar (biológica). Nesse ano atingimos a meta com 64% de visitas. 

Cooperação técnica e articulação de rede (indicador): foram registrados em 

instrumentais específicos, onde se contabilizou a presença dos representantes da 

instituição nas ações de articulação em rede com o CREAS, como: presença nas 

reuniões de cooperação técnica, nas reuniões de rede socioassistencial (CREAS), 

pactuação de PIAS, contatos telefônicos e e-mail, no acompanhamento de visitas 

institucionais do CREAS, no envio para o CREAS de relatórios e listas de acolhidos 

mensais, bem como de relatórios psicossociais quando solicitado. Foi pactuada a meta 

de 85% de participação nas reuniões com o CREAS. No transcorrer do ano a Casa dos 

Velhinhos teve 100% de participação na cooperação e articulação de rede com o 

CREAS.   

No ano de 2019 tivemos dificuldades com o fato de alguns residentes terem os 

seus benefícios suspensos por diversas questões, utilizamos a cooperação técnica com o 

CREAS como dispositivo para criar estratégias resolutivas: idosos que estavam na RI e 

passaram a residir na Casa dos Velhinhos tiveram os seus benefícios suspensos, nesses 

casos enviamos um oficio ao MP para regularizar os benefícios; residente que teve seu 

beneficio suspenso devido a troca de curador (foi resolvido através da readequação 

documental). Nos óbitos de residentes trabalhamos os lutos de várias formas: 
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consideramos os processos de luto como individuais e coletivos; realizamos os 

preparativos para o funeral como escolhas de roupas e adornos, nos quais sejam 

representativas para a pessoa; a instituição é representa por técnicos e outros 

funcionários no velório; quando ocorre o óbito na instituição avisamos coletivamente, 

no momento que os residentes estão reunidos no refeitório; os residentes que possuem 

perdas significativas de audição e/ou dificuldades de compreensão são avisados 

individualmente através de recursos que possibilitam a comunicação do fato. Entres os 

residentes manifestaram-se dificuldade no convívio com os outros moradores devido ao 

não entendimento de opiniões e limitações dos colegas, na aposta da superação desses 

dilemas utilizamos o trabalho de escuta individual e o momento de dar voz ao usuário 

no âmbito coletivo através de uma reunião pautada na valorização da singularidade e 

tolerância das diferenças (Grupo da Cidadania). 

Para finalizar, avaliamos que a instituição com todos os enfrentamentos da 

realidade do serviço atingiu satisfatoriamente os objetivos qualitativos e quantitativos 

(através dos indicadores) de suas atividades.  

 

 

 

 

 

São Bernardo do Campo, 23 de janeiro de 2020 

    

__________________________________ ___ _______________________ 
HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS       EDSON BARROS DE ARAUJO 
           PRIMEIRO TESOUREIRO CRP: 06/88231 
                                                     RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

 

 

 


