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Assinale o período de avaliação a que se refere este relatório: 

(     )  Janeiro a Abril 

(     )  Maio a Agosto 

( X )  Setembro a Dezembro 

 

01 – Analise as atividades propostas de Acordo com o Plano de Trabalho e relate: 

- As atividades desenvolvidas durante o período:  

SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL – ALTA COMPLEXIDADE 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSO 

Neste quadrimestre prestamos atendimento institucional integral para 59 ( cinquenta e nove ) idosos,  

23 (vinte e três) do gênero masculino  e 36 (trinta e seis) do gênero feminino, de diversas faixas 

etárias que variaram de 60 a 96 anos.  

Dos 59 idosos, 48 são residentes do município de Pedreira, 07 são de Jaguariúna, 02 são de 

Amparo,  01  de Campinas e  01  de Santo Antonio de Posse.  

Nesse quadrimestre foram incluídos 04 (quatro) idosos e foram desligados 03 (quatro) idosos, sendo 

dois por motivo de óbito e um espontâneo, retornou para o âmbito familiar.   

Foram vários os motivos que levaram a institucionalização, os quais ocasionaram a incapacidade da 

família prestar a devida assistência e necessidade ao idoso em âmbito familiar, entre eles: demanda 

espontânea, ausência de cuidador, a dificuldade da família atender as necessidades do idosos com 

doenças associadas ao envelhecimento, saúde fragilizada fisicamente e mentalmente, renda familiar 

insuficiente para realizar contratação qualificadas para cuidar do idoso.  

Os  recursos econômicos para a execução desse serviço foram: 70 % da aposentadoria ou beneficio 

assistencial (Beneficio de Prestação Continuada-BPC)  dos idosos, recurso municipal e recursos 

próprios. 

As atividades foram direcionadas para a garantia dos direitos e a proteção social e buscou estimular 

a participação dos moradores em decisões cotidianas, incentivando o desenvolvimento do 

protagonismo e de capacidade para a realização de atividade di vida diária, promoveu a convivência  

 



 

mista entre os residentes de diversos graus de dependência, proporcionou condições para o 

desenvolvimento da independência e o auto cuidado.   

Foi assegurado ao idoso a convivência com familiares, amigos e pessoas de referencia, bem como 

acesso às atividades culturais, educativas, lúdicas e de lazer na comunidade. 

 

-  Quantidade de idosos por faixa etária: 

60 anos à 70 anos = 13 idosos ( 06 F e 07 M ) 

71 anos à 80 anos = 17 idosos ( 11 F e 06 M)  

81 anos à 90 anos = 18 idosos ( 11 F e 07 M)  

Acima de 91 anos  = 11 idosos ( 08 F e  03 M)  

 

Quantidade de idosos atendidos por grau de dependência na realização das atividades de vida 

diária – AVDs:  

GRAU DE DEPENDÊNCIA I – São idosos independentes mesmo que requeiram de equipamentos 

de auto ajuda, neste requisito atendemos 16 idosos. 

- GRAU DE DEPENDÊNCIA II – São idosos com dependência em 03 (três)  atividades de auto 

cuidado como alimentação, mobilidade e higiene, sem comprometimento cognitivo ou com alteração 

cognitiva controlada, neste requisito atendemos 30 idosos.  

- GRAU DE DEPENDÊNCIA III – São idosos com dependência que necessitam de assistência em 

todas as atividades  de auto cuidado diários e ou com comprometimento cognitivo, neste requisito 

atendemos 13 idosos. 

 

- Tempo de Acolhimento  

Menos de 01 mês – 01 idoso 

De 01 a 03 meses: 03 idosos;  

De 04 a 06 meses: 03 idosos;  

De 07 a 12 meses: 08 idosos; 

De 13 a 24 meses: 08 idosos;  

De 25 a 48 meses: 11 idosos;  

De 49 a 72 meses: 06 idosos; 

Mais de 72 meses: 19 idosos 

 

- Idosos Beneficiários do BPC – Beneficio de Prestação Continuada 

-Alexandrina Almeida dos Santos Tipo de BPC: Pessoa Portadora de Deficiência; 

-Aparecida das Dores Siqueira Tipo de BPC: Pessoa Portadora de Deficiência 



 

 

- Manoel Vieira de Menezes Tipo de BPC:  Idoso 

- Pedro José de Salles Tipo de BPC: Pessoa Portadora de Deficiência 

- Roseli Petrim Tipo de BPC: Pessoa Portadora de Deficiência  

- Benedito Darci Corazin Tipo de BPC: Idoso 

-José Benedito Cazzo Tipo de BPC: Idoso 

-Jandira Coito Lopes Leite Tipo de BPC: Idoso 

- Antonio Ribeiro da Silva Tipo de BPC: Idoso 

 

SERVIÇO SOCIAL  

Os atendimentos referiu-se a: Triagem e visita domiciliar para a avaliação das solicitações de 

institucionalização realizadas pelos órgãos públicos e famílias, entrevista com familiar/responsável 

para cadastro sócio econômico do idoso e  realização dos procedimentos administrativos de 

assistência ao acolhimento do idoso,  atendimento individual e escuta  tanto dos idosos e seus 

familiares, buscamos intensificar a relação instituição/família, visando uma ação de parceria na busca 

de soluções dos problemas que se apresentam, os mesmos ocorreram conforme a necessidade do 

público atendido, , orientação  social e realização de encaminhamentos através da rede de serviços 

socioassistenciais, visitas hospitalares quando necessários e procedimentos em caso de óbito, 

orientações e elaboração de relatório social, articulação com os setores de enfermagem, fisioterapia, 

nutrição, terapia ocupacional, entre outros, fortalecendo o trabalho multidisciplinar, realização de 

atividades de socialização  e comunitária de caráter interno e externo, observância dos direitos e 

garantias dos idosos: através de encaminhamentos para benefícios, documentos pessoais, e outros 

da legislação vigente que protege o idoso, e acompanhamento social que incentivou buscar o 

fortalecimento de  vínculos entre os idosos e familiares visando a superação das vulnerabilidades 

pessoa/social e melhoria da qualidade de vida dos idosos.  

As intervenções foram realizadas a partir das necessidades trazidas pelos próprios idosos, 

funcionários e familiares.  

- Elaboração dos documentos necessários para a manutenção da inscrição da entidade junto aos 

Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho do Idoso, além de outros órgãos que realizam 

acompanhamento do funcionamento da entidade.  

- Elaboração de relatórios para o CMAS, CMDI, Ministério Público para prestação de contas e 

encaminhamento de caso.  

- Participação nas reuniões do Conselho Municipal e Assistência Social e Conselho Municipal dos 

Direitos do Idoso. 

  

 



 

 

 

SETOR DE PSICOLOGIA 

O setor desenvolveu um trabalho relevante em  conjunto  com a equipe multidisciplinar contribuindo 

para uma melhoria na qualidade de vida dos idosos e  para um atendimento com melhor qualidade ,  

trabalhou com os recursos pessoais afim de melhorar a auto estima, criando vínculos e reduzindo a 

apatia. 

Atuou junto ao idoso com o objetivo de potencializar um melhor bem estar geral, visando melhora  da 

disposição física, do estado de humor, entre outros, contribuindo para o aumento dos contatos 

interativos entre os idosos, melhorando sua socialização geral, incluindo o relacionamento com a 

equipe de trabalho da OSC e os familiares dos próprios idoso.     

 

SETOR DE ENFERMAGEM  

Tem como objetivo promover aos idosos assistidos melhor qualidade de vida através da prevenção e 

recuperação da  saúde. 

Médico: Os idosos receberam atendimento clinico do Dr. Ronaldo Marcato, médico cardiologista e 

clinico geral. Desenvolveu atividades de acompanhamento clinico dos idosos, realizando avaliação 

clínica, anamnese, prescrição médica, solicitação e analise de exames, entre outros.  

Enfermeira: Foi responsável pelo controle e compra de medicamentos, desenvolveu um trabalho de 

coordenação de equipe, orientou os auxiliares, técnicos de enfermagem e cuidadores sobre os 

procedimentos dos cuidados de rotina e cuidados especiais de enfermagem tais como: higiene, 

aspiração inalação, coleta de matérias para exames laboratoriais entre outros.  

Técnicos de Enfermagem:  Prestaram  os cuidados básicos e essenciais de saúde aos idosos de 

forma permanente e continua, tais como: higiene corporal, bucal, sinais vitais, administração de 

medicamentos, curativos, orientação ao auto cuidado, entre outros.  

Cuidadores: Realizaram atividades de acompanhamentos e auxiliaram os idosos nas atividades de 

vida diária, suprindo suas necessidades de forma humanizada, proporcionando qualidade de vida.  

A equipe de enfermagem é formada por  uma coordenadora/responsável técnico: Enfermeira,  Maria 

Aparecida Teodoro, 13 técnicos de enfermagens, 01 auxiliar de enfermagem e 12 cuidadores. Este 

setor atendeu as exigências da Vigilância Sanitária, da Vigilância Epidemiológica e do Coren.  

    



 

SETOR DE FISIOTERAPIA 

A fisioterapeuta Bruna é a técnica responsável pelo setor, desenvolveu um trabalho de reabilitação e 

prevenção de problemas decorrentes ao envelhecimento, preservando assim a qualidade de vida e a 

funcionalidade dos idosos, os mesmos apresentaram melhora significativa com relação a dor, 

equilíbrio, força muscular e flexibilidade.  

Atividades realizadas: Avaliações, orientações preventivas,  fisioterapia motora e respiratória, 

atividades em grupo e individual, adequação de postura, entre outros. 

   

       

SETOR DE TERAPIA OCUPACIONAL  

Este setor realizou atividades que contribuíram para o fortalecimento das relações interpessoais 

entre os idosos e o desenvolvimento das habilidades motoras a fim de conseguir o máximo de 

independência física, sobretudo na realização das atividades da vida diária.  

Atividades realizadas: Oficina de Culinária, Atividades Expressivas, Caminhada, Grupos de Atividade 

Física, Estimulação Cognitiva e Atendimento Individuais.  

 

    

 



 

 

SETOR DE NUTRIÇÃO 

A equipe é composta por  01 (uma) nutricionista, 03 (três) cozinheiras, 01 (uma) auxiliar de cozinha, 

04 (quatro) copeiras e 02 (duas) voluntárias, uma vez por semana, no período das 7h às 13h, 

auxiliam no setor de manipulação de alimentos. 

Este setor realizou orientações sobre educação alimentar,  avaliação nutricional periódica e 

intervenções necessárias. Elaborou cardápios semanais, contendo 06 (seis) refeições diárias 

(desjejum, lanche da manha,  almoço, lanche, jantar e ceia),  adequação da dieta (consistência) , 

cálculos das necessidades nutricionais, terapia por sonda naso-enteral, controle de validade e 

conservação dos alimentos.  

As refeições dos funcionários também foram fornecidas por este serviço.  

Todas as instalações e funcionamento  estão de acordo com as normas de segurança alimentar 

conforme preconiza a ANVISA.  

Foi realizado diariamente supervisão da produção dos alimentos fornecidos, buscando um 

atendimento de qualidade para os idosos e orientação quanto ao aproveitamento dos gêneros 

alimentícios doados.  

      

 

SERVIÇOS DE LAVANDERIA  

Realizou todo o processo de lavagem/secagem de roupa  dos idosos residentes, em perfeita 

condições de higiene e conservação; 

 

SERVIÇOS DE LIMPEZA  

Realizou diariamente a higienização e esterilização das áreas comuns, dormitórios e banheiros dos 

idosos residentes, recepção, cozinha, copa, refeitórios, sala de TV, capela, administração, banheiros 

sociais, salas de fisioterapia e enfermagem. 

 

 



 

Este setor é composto por 09 colaboradores, sendo 02 funcionários responsáveis pela ala masculina, 

02 funcionários pela ala feminina e 05 funcionários são responsáveis pela área externa..  

 

SERVIÇOS DE MOTORISTA 

Este serviços garantiu a locomoção dos idosos  a  hospitais, central municipal de saúde, postos de 

saúde, consultórios médicos, laboratórios de analise clínicas, consultas medicas, residência de 

familiares,  bancos, INSS,  pequenas compras pessoais no comercio local do município, visita social  

e para execução dos serviços do setor administrativo da entidade.   

 

SERVIÇOS DE TELEMARKETING 

O setor é formado por 04 colaboradores que desenvolveram atividades de marketing via telefonia, 

controles de captação de recursos e recebimento externo de valor.   

 

ATIVIDADES ESTETICAS 

Essas ações trabalharam os cuidados pessoais e elevaram a auto estima dos idosos.  

Foram realizados semanalmente ou quando necessário, gratuitamente por profissionais voluntários: 

Corte de cabelo masculino/feminino, esmaltação das unhas e realização de barba.  

 

 

 

ASSISTENCIA ESPIRITUAL   

Promoveu o fortalecimento da fé, àqueles que desejarem, respeitando a crença de cada um. 

Conforme preconiza o artigo 50 da Lei 10.741 de 01/10/2003. 

 

COMEMORAÇÕES FESTIVAS E EVENTOS 

A OSC junto com a  diretoria, funcionários, voluntários e idosos realizaram  várias festas e eventos a 

fim de angariar fundos para melhor desenvolvimento do trabalho realizado em prol dos idosos:  



 

 

Setembro/2018 

- Festa da Primavera; 

Outubro/2018 

- Encontro de fusca;  

- Campanha do  Leite (arrecadação de leite) 

- Pizza Solidária meses:  

Dezembro/2018 

- Pizza Solidária;   

- Campanha do  Leite (arrecadação de leite) 

- Festa da Gratidão  

     

    

 

ATIVIDADES REALIZADAS  COM OS RESIDENTES  

Atividades especificas que motivaram a participação e satisfação dos idosos residentes junto com a 

instituição, família e comunidade local, incentivando a sociabilidade, neste sentido o Lar dos Velhos 

Flaminio Mauricio promoveu diversas atividades internas e externas, dentro desta perspectiva 

destacamos abaixo algumas atividades desenvolvidas no período de setembro/2018 à 

dezembro/2018:  



 

Setembro/2018 

- Comemoração aniversariante do mês; 

- Café da Tarde  e entrega de doações promovido pelos alunos da Escola Celso Henrique Tozzi 

Professor, do município de Jaguariúna; 

- Grupo Terço dos Homens – Paroquia Santo Antonio – Oração do Terço com a participação dos  

idosos residentes;  

- Tarde de descontração com brincadeiras de lazer, recreação, música e dança para os idosos, 

promovido semanalmente por uma professora, dormada em educação física e por um grupo de 

voluntários.  

Outubro/2018  

- Contação de História e Tarde do Pastel 

- Realização de almoço  e apresentação musical promovido pela Peixada do Lago;  

- Visita e entrega de doações realizada pelos alunos da Escola Estadual Coronel João Pedro G. 

Moreira, acompanhados pela professara Juliana. 

- Passeio ao Zoológico de Americana; 

- Café da Tarde promovido pela sra. Raquel Carbonato e amigos; 

 - Entrega de doações  e visita dos jovens e adolescentes da catequese da Igreja Santo Antonio;   

- Grupo Terço dos Homens – Paroquia Santo Antonio – Oração do Terço com a participação dos  

idosos;  

-- Tarde de descontração com brincadeiras de lazer, recreação, música e dança para os idosos, 

promovido semanalmente por uma professora, dormada em educação física e por um grupo de 

voluntários;  

- Comemoração aniversariante do mês; 

- Projeto Seresta: Apresentação de um repertorio musical diversificados, oportunizando  interação e 

diversão para os idosos residentes.  

Novembro/2018  

- Grupo Terço dos Homens – Paroquia Santo Antonio – Oração do Terço com a participação dos  

idosos; 

-- Tarde de descontração com brincadeiras de lazer, recreação, música e dança para os idosos, 

promovido semanalmente por uma professora, dormada em educação física e por um grupo de 

voluntários;  

- Comemoração aniversariante do mês; 

Dezembro/2018  

- 1º Festa da Gratidão – Entrada franca, aberta ao público em geral, com o objetivo de agradecer a 

todos que de alguma forma contribuíram com o lar no ano de 2018 e para celebrar o mês natalino, 

houve apresentação musical, apadrinhamento dos idosos com a entrega de presentes e  



 

apresentação artística – Silvio Santos – Apresentação de calouros com a participação dos jurados: 

Aracy de Almeida, Pedro de Lara, Sergio Malandro, Flor e Décio Piccinini, promovendo um dia alegre 

e divertido aos idosos. 

- Apresentação do teatro “ O Circo da Alegria”, Coral e entrega de lembrancinhas promovido pelos 

alunos da Escola Luiz Bortoletto. 

- Café da manha com entrega de presentes promovido pela Academia FisioClinica;  

- Churrasco  de confraternização promovido pelo grupo de voluntários  Força Jovem ; 

- Visita da Pastoral da Saúde  - Paroquia Sant”Ana e entrega de lembrancinhas com a Mamãe Noel;  

- Encenação do nascimento do menino Jesus;  

- Participação na Revirada Cultural juntamente com a Academia Picolomini 

  

             

Atividade Intergeracional: Alunos da Escola Tozzi – Municipio de Jaguariúna 

      

 



 

 

  

- Passeio ao Zoológico de Americana; 

      

Terço dos Homens   

     

Tarde de descontração com brincadeiras de lazer, recreação, música e dança para os idosos 

promovido semanalmente por voluntários  



 

  

     

Aniversariante do Mês: Idosos e Colaboradores  

 

    

Tarde do Pastel e Contação de História  

 

 

 

 

 



 

 

   
Almoço promovido pela Peixada do Lago  

   
Café da Tarde promovido pela sra. Raquel Carbonato e amigos

     
 

  
Visita das crianças da  Catequese da Igreja Santo Antonio  



 
 

  

Festa da Gratidão 

   
Apresentação Silvio Santos - Show de Calouro         -Jurados do Programa Silvio Santos                  ´ 

 

  

Café da manha com entrega de presentes promovido pela Academia FisioClinica; 

 

 

 



 

   

Churrasco de Confraternização promovido pelo grupo de voluntários Força Jovem  

 

Encenação do Nascimento de Jesus 

 

Participação na Revirada Cultural juntamente com a Academia Picolomini 



 

  

- Visita da Pastoral da Saúde  - Paroquia Sant”Ana e entrega de lembrancinhas com a Mamãe Noel;  

  

Apresentação do teatro “ O Circo da Alegria”, Coral e entrega de lembrancinhas promovido pelos 

alunos da Escola Luiz Bortoletto. 

 

   

Aula de Bateria – Professor: Roquinho 

 

 



 

03 - Houve alteração, redução ou ampliação da equipe prevista no plano de trabalho?  

Houve a contratação de 05 (cinco) colaboradores para o setor de Central de Doações, sendo: 04 

(quatro) operados de Telemarketing, 01 (um) auxiliar administrativo e 01 (um) motoboy. 

 

04 – Relate dobre os resultados alcançados durante o período de avaliação: 

Os resultados propostos estão sendo atingidos, as atividades demonstram-se capazes de atender os 

objetivos propostos no plano de trabalho.   

Esta entidade planejou e realizou eventos que envolveram os idosos moradores, com o objetivo de 

interagir  a instituição,  os idosos, seus familiares e a comunidade local, realizou eventos para 

angariar fundos, proporcionou abertura da entidade aos familiares dos idosos, visitantes e 

comunidade, estimulou e proporcionou a convivência harmoniosa entre os idosos.  

O processo de monitoramento e avaliação dos serviços prestados foi continuo e permanente, 

voltadas para o atendimento das necessidades dos idosos, envolveu a equipe técnica, os idosos e 

seus familiares, foram utilizados para avaliação e monitoramento anual: fotos, livros de presença, 

publicações no facebook, anotações em prontuários, reunião de equipe técnica, entre outros 

instrumentais que proporcionaram estratégias de intervenções sociais na melhoria da qualidade de 

vida dos idosos assistidos.  

. 

05 – Com relação as metas de resultados previstas no plano de trabalho, responda:  

METAS PROPOSTAS FOI CUMPRIDA JUSTIFIQUE AS METAS 

-Todo acolhimento fica 

condicionado á vontade do 

idoso civilmente capaz ou do 

responsável legal, bem à 

existência de vaga. 

-O  processo institucional de 

acolhimento inicia-se com o 

preenchimento da ficha de 

solicitação de vaga. 

-Havendo parecer favorável, o 

idoso é encaminhado para 

avaliação clinica com o médico 

assistente da entidade, para 

apuração de seu estado de 

saúde física e mental, bem 

como seu grau de 

 (   X   ) SIM      (     ) NÃO  



dependência.  

-O  acolhimento institucional é 

formalizado com a celebração 

do Contrato de Prestação  de 

Serviços Socioassistenciais ao 

idoso, Termo de 

Responsabilidade, Termo de 

Compromisso e abertura do 

prontuário individual.  

-Atendimento nas áreas de 

Fisioterapia, Nutrição, Terapia 

Ocupacional,  enfermagem/mé- 

dico e serviço social.  

-O atendimento personalizado é 

meta continua a ser buscada, 

bem como a promoção dos 

idosos para minimização ou 

superação da dependência. 

-Acolhida/Escuta 

-Ações de promoção, de 

proteção e de reabilitação  da 

saúde dos idosos residentes na 

entidade.  

-Estimular a participação dos 

idosos em decisões cotidianas.  

-O atendimento aos idosos 

inclui também a aproximação 

familiar daqueles que ainda 

possuem esta referencia e 

manutenção dos vínculos.  

-Atividades de lazer, realização 

de festas, eventos, 

comemoração aniversariante 

do mês;  entre outros. 

-Encaminhamentos para a rede 

de serviços existentes no 

município.  

-Parcerias e encaminhamentos 

a rede municipal de 

atendimento, ainda Conselho 

Municipal do Idoso e Ministério 



Publico. 

-Reunião com a equipe técnica 

para planejamento, discussão 

de casos, monitoramento e 

avaliação do projeto. 

 

06 – Possui índice de pesquisa de satisfação da população? 

(      ) Sim  

( X  ) Não  

 

07 – Qual percentual de satisfação atingido?  

 

08 – IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO PRESIDENTE E TECNICO RESPONSAVEL PELA 

EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO 

 1 – Presidente  

Nome: Luiz Flores 

Data:  31/12/18 _____________________________________________ 

 

2 – Profissional Responsável pela execução do Serviço  

Nome: Eunice Aparecida Urbano – Assistente Social – CRESS 46054 

Data: 31/12/18 ________________________________________________  

 


