
  

 

 

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 
 
 
 
 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 01/2019.             

VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019. 

MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2019. 

 
  
1. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL                                         
Nome: Instituto de Incentivo à Vida – “Casa de Acolhida Isabel Soler” CNPJ: 03608.862/001-90      

Telefone (s): (11)3410-1234   E-mail (s): coordenacao@solidarios.org.br 
 
2. OBJETO DA PARCERIA 
Serviço: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS EM ILPI 
Usuários: 32 
Capacidade de Atendimento: 50  Nº de Atendidos: 32 
 
3. ATIVIDADES REALIZADAS E TEMÁTICAS DESENVOLVIDAS 
Temática do mês: Atividades voltadas a lembranças 
Resumo: No mês de novembro foram realizadas atividades voltadas para lembranças, interação, socialização e também 
para a valorização da pessoa idosa já que falamos da importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de 
próstata. Foram realizadas rodas de conversas e atividades que resgatam lembranças do passado. A respeito dessas 
vivências e experiências que as pessoas idosas receberam ao longo da história de suas vidas. Destacou-se a memória e a 
narrativa das pessoas com mais idade, bem como o diálogo entre as gerações. 
  
 
4. AÇÕES COMPLEMENTARES ESSENCIAIS  
Reuniões: Foram realizadas diversas discussões intersetoriais junto a Promotoria de Justiça da Comarca de Mauá 

(comunicação contínua através de ofícios), Cartório de Registro Civil, Secretária de Promoção Social, Unidade Básica do 

Jardim Mauá (consultas e exames de rotina), Poupatempo (atualização e retirada de documentação) SAD-Serviço de 

Atendimento Domiciliar,). 

 

Encaminhamentos: Cronograma de agendamento das ações realizado e distribuído à equipe. 

 
Outras: Solicitação de insumos, parcerias e recursos para realização das ações juntos as equipes responsáveis: Cozinha, 
Cuidadores e Serviços Gerais. 
 
5. AÇÕES E EVENTOS DO SERVIÇO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
Data: 01/11/2019 
Tema: Confecção do Calendário do mês 
Resumo: O calendário do mês é confeccionado como forma de localizar-se no tempo, para esta atividade desenvolve 
habilidades de leitura e de escrita, identificação de números, e as datas comemorativas do mês, além de conscientizar 
sobre campanhas, como novembro Azul que é um movimento mundial que acontece durante o mês de novembro para 
reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Participantes: 04 

   
 

Data: 02/11/2019 
Tema: Café Social-Ramos da videira 
Resumo: O Café Social tem como objetivo promover a interação entre os idosos e a comunidade, gerando a troca de 
experiência através do contato com pessoas de diversas idades. Para realizar esta atividade contamos com a colaboração 
dos parceiros do Grupo Ramos da videira, que ofertaram um delicioso café da tarde, e trouxeram momentos de carinho 
e conforto, com seu violão. Participantes: 32 
 

   
 
Data: 03/11/2019 
Tema: Café Social - Sementes do Bem 
Resumo: O Café Social é uma atividade que tem por finalidade fortalecer os vínculos comunitários criados entre os 
residentes e a população por meio da realização de cafés da tarde, maneira mais comum de confraternizar e promover 
interação. Participantes: 32 
 

   
   
Data: 08/11/2019 



  

 

 

Tema: Atividade de Vida Diária (AVD) 
Resumo: A avaliação funcional possui grande importância para os amputados, uma vez que a reabilitação visa melhorar 
a mobilidade e a independência pessoal. Com o trabalho que vem sendo realizado pela equipe da Casa de Acolhida 
Isabel Soler com o Sr. V.F.S para que breve ele possa estar adaptado a usar muletas e assim resgatar sua autonomia 
podendo se locomover da melhor forma para onde desejar. Participantes: 01 

  
   
Data: 08/11/2019 
Tema: Visita de amigos Sr. A.F. 
Resumo: Durante toda a nossa vida vamos encontrar pessoas que de alguma forma marcarão o nosso percurso. Mas o 
verdadeiro amigo é aquele que permanece, a pessoa que nunca nos abandona e essas amigas fizeram parte do percurso 
da vida do Sr. A.F. e sempre que possível vem realizar uma visita e jogar conversa fora. Participantes: 01 
 

 

 
 
Data: 08/11/2019 
Tema: Atividades de coordenação motora e equilíbrio   
Resumo: A Coordenação motora dos idosos deve ser exercitada com atividades físicas para melhorar a postura e a 
mobilidade, assim como a respiração, reflexos e equilíbrio. Desta forma foi proposto aos idosos, que andassem sobre as 
faixas, feitas de fita adesiva colorida colada no chão. A cada percurso os idosos iam seguindo as instruções e 

enfrentando um novo desafio, como um pé na faixa alternando para dois pés, assim iam percorrendo o caminho e 
pausando para arrumar a postura e trabalhar a respiração. Exercícios como esse previnem o sedentarismo, o 
atrofiamento e as quedas, grande inimigo das pessoas idosas. Participantes: 06 



  

 

 

   
Data: 09/11/2019 
Tema: Café Social - Grupo Smirna 
Resumo: O grupo Smirna realiza visitas aos idosos mensalmente, e neste sábado mais uma vez proporcionou delicioso 
café da tarde, com bolo, biscoitos, café com leite e um docinho maravilhoso. A socialização com grupo da comunidade 
faz com que o sentimento de valorização fique bem aparente para os idosos, esta troca de experiência e carinho faz 
muito bem para a qualidade de vida. Participantes: 32 
 

   
 
Data: 10/11/2019 
Tema: Café Social - Grupo Comunidade Casarão 
Resumo: Na tarde deste Domingo, os residentes da Casa de Acolhida Isabel Soler, receberam a visita dos jovens da 
Comunidade Casarão. Durante a visita foi proporcionado um maravilhoso café da Tarde, com jogo de dominó e muito 
bate papo entre os idosos e jovens, demonstrando carinho e cuidado com o próximo. Participantes: 32 

   
 
Data: 11/11/2019 
Tema: Atividade dos Sentimentos 
Resumo: Foi proposto nesta atividade que os idosos, expressassem seus sentimentos através de desenhos, permitindo 
as lembranças mais profundas, por isso desenhar ou contar histórias, fantasiar e imaginar esses e muitos outros 
sentimentos, e que muitas vezes não conseguimos encontrar as palavras certas. Então, felizmente podemos contar com 
a ajuda de atividades psicológicas expressando sentimentos que você sempre sentiu, mas nunca soube descrever. 
Somos seres múltiplos e múltiplos também são nossos sentimentos. Participantes: 11 



  

 

 

   
 
Data: 11/11/2019 
Tema: Dia da Beleza 
Resumo: Com a maquininha e o pente na mão os parceiros Levi, Ana e Diego ajudam a combater a ansiedade dos idosos, 
que não viam a hora de cortar o cabelo e fazer a barba. Além do cuidado com a beleza, os idosos se divertem enquanto 
aguardam a sua vez ouvindo música e interagindo com os barbeiros. A visita dos voluntários é sempre muito esperada, 
pois além de elevar a autoestima através do cuidado com a aparência também promove a interação com os visitantes. 
Participantes: 04 
 

   
         
Data: 12/11/2019 
Tema: Podóloga Joana da Clínica Toca dos Pés 
Resumo: Sabemos que o cuidado com os pés se relaciona não somente com a estética, mas claro com foco na saúde. 
Quando falamos dos idosos não é diferente, os pés sofrem uma série de mudanças, ficando mais frágeis e suscetíveis a 
adquirir alguns problemas, sendo eles, por exemplo: joanetes, unhas encravadas, micoses, frieiras, calos e bolhas. Com o 
auxílio da Podóloga Joana da Clínica Toca dos Pés, este processo se torna mais seguro. O agravamento desses problemas 
pode provocar dores ou infecções e com esta parceria podemos oferecer aos nossos idosos que esta fase seja passada 
com mais cuidados, segurança e amor. Participantes: 04 
 

   



  

 

 

Data: 12/11/2019 
Tema: Desenvolvimento de atividade de Vida Diária - AVD. 
Resumo: O uso da prótese para o amputado é uma possibilidade, ela faz função de devolver a autonomia total para o 

indivíduo, e recuperar o membro lesionado. A muleta faz essa ponte, um intermédio até a prótese, é por seu 
intermédio que o paciente retorna a andar, devolvendo autonomia, autoestima, desenvoltura para aqueles que muitas 
vezes se viam desenganados e acamados. Por isso entendemos a importância e a representatividade que o andar de 

muletas possui para o SrºV.F.S. Participantes: 01 
 

  
     
Data: 14/11/2019 
Tema: Papo Terapia 
Resumo: Papo terapia é uma oficina utilizada em uma experiência grupal, onde trazemos os idosos que visam uma 
melhor qualidade de vida uns para perto dos outros. É uma terapia de resgate, e esse acolhimento de pessoas com 
medos, perdas ou anseios ou que queriam um espaço para partilhar suas experiências e momentos vividos e aprendidos 
na vida. Rodas de conversa e reflexão geram mudanças saudáveis no dia a dia dos idosos. A prática de se organizar em 
roda para conversar traz inúmeros significados. A expressão por meio da linguagem oral de sentimentos, ideias, valores 
estão presentes em todas elas. Participantes: 12 
 

   
      
Data: 14/11/2019 
Tema: Reconhecimento de Paternidade 
Resumo: O registro de nascimento com o nome do pai é de extrema importância e definitivo, e faz com que o filho 
tenha a sensação de cidadania. O reconhecimento voluntário é ato que depende apenas do pai, nem todo 
reconhecimento voluntário é espontâneo, mas todo reconhecimento espontâneo é voluntário. Esse ato de 
reconhecimento de paternidade que o S.r. O.V proporcionou para sua filha, oferece direitos e garantias para ambos os 
lados. Por diversos motivos, o idoso tem filhos que não possuem seu nome no Registro de Nascimento, e depois de um 
lento processo de reaproximação entre o residente e essa filha, resultou no reconhecimento de paternidade oficial. A 
partir deste ato o trabalho de fortalecimento de vínculos familiares será cada vez mais intensificado, pois o momento 
ainda proporcionou o reencontro com uma outra filha e neta no qual o vínculo estava rompido. Participantes: 01 



  

 

 

  
 
Data: 14/11/2019 
Tema: Atividades Práticas da Vida Diária (AVD) do Sr. C.C. R. 
Resumo: As atividades práticas da vida diária conhecidas também como atividades instrumentais de vida diária (AIVD) 
são relativas ao cuidado com o outro, auxílio com animais, utilização adequada dos meios de comunicação (telefone, 
computador etc.), uso de transportes público e privado, afazeres domésticos, fazer compras e muitas outras, mas para 
os idosos ajudam a perceber o declínio da idade. Pois o simples fato de auxiliar o outro, carregando uma caixa contendo 
objetos leves para muitos pode não significar nada, mas para a pessoa idosa significa muito, pois está mantendo seu 
corpo em movimento realizando simples tarefas do cotidiano, mas que são atividades significativas para detectar a 
capacidade funcional do idoso. Participantes: 01 
     

   
 
Data: 16/11/2019 
Tema: Café Social- Comunidade Grupo Nova Geração 
Resumo: Na tarde deste sábado, os idosos da Casa de Acolhida Isabel Soler receberam a visita do Grupo Nova Geração, 
proporcionando um delicioso café da tarde, além de um ótimo com reflexões sobre o nosso valor perante a sociedade, 
demonstrando cuidado, carinho e respeito com o seu semelhante. Participantes: 32 
 

   



  

 

 

Data: 18/11/2019 
Tema: Visita Escola Técnica Grau- Curso de Técnico em enfermagem  
Resumo: Na data de hoje, recebemos a visita da escola de ensino técnico Grau representado nos alunos do curso de 
Técnico de Enfermagem. Os visitantes conheceram a rotina de uma ILPI - Instituição de Longa Permanência e como são 
os cuidados oferecidos aos idosos. A visita foi muito boa no sentido de troca de informações e interação entre os idosos 
e os futuros profissionais que devem estar preparados para lidar com este público. 

   
 
Data: 20/11/2019 
Tema: Visita familiar Sr. C.F 
Resumo: Existem amigos que se tornam família, como é o caso do Sr.C.F  que de uma grande amizade nasceu a família 
de consideração ,pois amigos são a família que escolhemos. Um amigo não pode dar a solução para todos os seus 
problemas, nem tem respostas para suas perguntas ou preocupações. No entanto, ele se esforça para ouvir e 
compartilhar com você todos os sentimentos e emoções, e as visitas desses amigos (inclusive uma neta de consideração) 
têm feito muito bem a qualidade de vida e saúde do idoso. Participantes: 01 

 

 
 
Data: 21/11/2019 
Tema: Oficina Natalina 
Resumo: O objetivo desta atividade foi trabalhar a coordenação motora, proporcionando momentos de descontração e 
de sociabilidade. Começamos os preparativos para o Natal, e o tema já veio na mente deles, uns quiseram bonecos de 
neves enquanto outros preferiam árvores de natal. Diante da discussão surgiu a ideia de começarmos confeccionando a 
bota do papai Noel, com um grupo de idosos, trabalho minucioso que teve a dedicação do grupo.  Participantes: 07 
 

   
   

Sra.M.B .S quase nunca 
participa das atividades 
e nessa realizou o 
objetivo proposto, 
mesmo que colorindo 
desenhos, incluímos  
sua participação no 
trabalho do grupo. 

 



  

 

 

Data: 22/11/2019 
Tema: Confecção da Lareira de Natal 
Resumo: Alguns podem não saber, mas os enfeites que caracterizam essa época do ano estão repletos de histórias e 
significados, que fazem do dia 25 de dezembro uma das festividades mais aguardadas do ano. E a Casa de Acolhida 
Isabel Soler, juntamente com os idosos entraram no espirito natalino, com materiais recicláveis. Com muita dedicação e 
entusiasmo os idosos confeccionaram uma lareira de natal utilizando caixas de papelão e fita adesiva vermelha. 
Participantes: 06 
 

   
 
Data: 23/11/2019 
Tema: Café Social com o Grupo Igreja Nossa Senhora da Candelária  
Resumo: Pela primeira vez recebemos a visita do Grupo da Igreja Nossa Senhora da Candelária da cidade de São 
Caetano, que trouxe um delicioso café da tarde com bolo, além de músicas, conversas e histórias que ensinam sobre o 
amor de Deus com cada pessoa. Os idosos ficaram muito felizes, com o carinho e a atenção do grupo. 
Participantes: 32 
 

    
 
Data: 25/11/2019 
Tema: Dia da Beleza 
Resumo: A autoestima ou valor dado a cada pessoa por si mesma é fundamental para o bem-estar mental e físico de 
qualquer pessoa, já que a aceitação de si mesmo se reflete em cada aspecto da vida, com os idosos não é diferente para 
que possamos manter a autoestima elevada e uma melhor qualidade de vida contamos com os parceiros para realização 
de corte de cabelos e barba. Participantes: 02 

  



  

 

 

Data: 26/11/2019 
Tema: Atividade de Vida Diária Sra. A.H.R 
Resumo: Atividades da Vida Diária (AVDs), dizem respeito ao cuidado de si próprio (alimentação, higiene, cuidado 
pessoal, vestuário, comunicação escrita, verbal, gestual e locomoção). Como a Sra. A.H.R através do simples fato de se 
alimentar sozinha ajuda a verificar a capacidade de manipular e manter o alimento e a saliva na boca e ao engolir. 
Mostrando a capacidade da autonomia da idosa. Participantes: 01 

 

 
 

Data: 26/11/2019 
Tema: Confecção da arvore de Natal na Parede 
Resumo: A atividade teve por objetivo trabalhar a coordenação motora, socialização e relaxamento através do recorte 
de letras em papel EVA. Como o tema já fala, a confecção da árvore traz consigo não apenas a interação, mas os desejos 
e expectativas de um ano ainda melhor do qual foi vivido por eles, e pensando nesses desejos que a árvore foi 
confeccionada com a dedicação, compartilhamento e compreensão de todos. Participantes: 07 
 

   
 
Data: 28/11/2019 
Tema: Aniversariante do mês 

Resumo: A criatividade para a dança faz parte do dia a dia dos idosos na instituição que a cada data comemorativa 

participam de forma descontraída, ativa e com direito a muita interação. A festa, com decoração temática teve música 

ao vivo com os cantores e parceiros: Thiago Prado e Rock Jr., e a animação dos idosos que entraram no clima da festa e 

caíram na dança o que serviu também para celebrar pela vida do aniversariante do mês. Participantes: 32 

   



  

 

 

    
 
Data: 29/11/2019 

Tema: Atividade de Vida Diária Sr. G. S.M. 

Resumo: O declínio da capacidade motora geralmente conduz o idoso a limitações e ou perdas de hábitos diários 

básicos, como um simples levantar de garfo para alimentar-se. Geralmente estas atividades são marcadoras para se 

detectar as capacidades funcionais dos idosos, que conforme o avanço do tempo tende a perder estes hábitos 

corriqueiros, quando conquistados novamente mesmo que por um momento, como no caso do idoso SR. G.S.M., 

entendemos como um avanço na sua cognição e parte motora. Participantes: 01    

 

 
Data: 30-11-2019  
Tema: Confecção do Painel de Natal  
Resumo: Aproveitando o dia de sábado, os idosos da Casa de Acolhida Isabel Soler se reuniram para idealizarem os 
artigos que farão parte da decoração de Natal deste ano.  Assim, todos concordaram em construir um lindo painel 
representando o nascimento do menino Jesus. Cada idoso participou confeccionando as partes que posteriormente 
formaram os protagonistas da história. Apesar de parecer uma atividade simplesmente lúdica, a confecção dos artefatos 
promoveu o desenvolvimento mental e físico dos participantes, já que interagiram entre si, colaborando mutuamente e 
prevenindo o isolamento. Participantes: 07 
 

 
  



  

 

 

6. RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO, CONSIDERANDO INDICADORES DEFINIDOS NO PLANO DE TRABALHO 
O resultado no mês de novembro foi satisfatório, conseguimos realizar as atividades propostas para o mês de acordo 
com as possibilidades.  Durante o mês foi trabalhado a coordenação motora, a lateralidade, a memória, interação e 
socialização dos idosos com a comunidade. Com as atividades realizadas também foram resgatadas lembranças que 
possibilitaram fortalecer os vínculos familiares, promovendo qualidade de vida, bem-estar social, resgate de laços de 
amizade e fortalecimento dos vínculos familiares  
 

7. AÇÕES E EVENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA SUSTENTABILIDADE DA OSC 

Os recursos da instituição são originários de parcerias com empresas e pessoas físicas, campanhas beneficentes, bazar 
beneficente e eventos que contribuem para a manutenção e funcionamento da instituição. 
 
 
 
Mauá, 30 de novembro de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Técnico Responsável 
CRESS nº 60.010 

 
 

Presidente ou Representante Legal da OSC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 
Relação Nominal de Atendidos 

 
 
 

Mês de Referência: 11/2019. Repasse: Municipal 

Serviço: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS EM ILPI 
Usuários: 32 
Capacidade de Atendimento: 50  Nº de Atendidos: 32 
 

Nº Nome Completo Documento  
(RG ou Certidão 
de Nascimento) 

Data de 
Nascimento 

Data de  
Entrada 

Data de  
Saída 

1 ALICE HELENA ROCHA 6.522.232 28/03/1938 18/08/2016  

2 ALTINO FELIX 12.487.416-2 21/02/1957 08/02/2007  

3 ANTONIO BISPO DOS SANTOS 30.289.114-6 09/06/1958 02/06/1995  

4 APARECIDA NASCIMENTO MARINHO 35.385.191-7 29/09/1950 13/03/2001  

5 BENEDITO DA SILVA 29.937.563-8 01/01/1951 19/02/2000  

6 BENEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA 3.477.385-x 21/05/1937 28/05/2014  

7 CARLINDO CONCEIÇÃO REIS 15.485.906-0 29/04/1954 28/10/1999  

8 CÍCERO FERREIRA 12.999.653-1 03/04/1948 29/08/2018  

9 DORIVAL EUGENIO IZIDORO 22.204.111-0 07/08/1954 23/04/1996  

10 FÁTIMA APARECIDA OLIVEIRA  16.688.883-7 02/12/1962 22/07/2013  

11 GENECI FRANCISCO DE LIMA 23.035.085-9 12/04/1955 19/10/2001  

12 GEORGE SERRA NASCIMENTO 13.565.045-8 22/10/1959 04/11/1999  

13 GERALDO NEVES DOS SANTOS 20.887.296-6 22/10/1954 09/05/2006  

14 GERALDO SATURNO MENDES 14.239.397-6 19/03/1939 06/08/2002  

15 GETÚLIO MOLITERNO DE MORAES 4.865.352-4 14/02/1951 18/10/2019  

16 HELENA PEREIRA DOS SANTOS 63.742.134-6 02/03/1946 21/09/2001  

17 JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO 66.361.284-6 24/02/1950 12/09/1999  

18 JOSÉ REIS BARBOSA DE SOUZA 66.026.263-0 06/11/1940 14/11/2001  

19 LUCINÉA MORENO 13.831.348-9 09/01/1939 23/07/2019  

20 LUIZ ALUQUE 5.108.944-0 08/03/1949 16/06/2016  

21 LUIZ BENTO FIGUEIREDO 66.071.707-4 01/05/1945 24/07/2007  

22 LUÍS CARLOS DA SILVA 12.214.536-7 10/05/1957 18/04/2019  



  

 

 

23 LUIZ CARLOS SANMIGUEL BOTELHO 9.069.431-4 10/11/1954 26/11/2012  

24 MARIA BERNADETE DA SILVA 9.554.263-2 23/07/1938 03/11/2000  

25 MARIA DAS DORES SILVINO SANTOS 65.767.025-x 13/03/1946 30/10/2005  

26 ODAIR VIDO 8.058.859-1 09/03/1954 26/05/2012  

27 PEDRO MARTINS FERREIRA 09606257-5 15/02/1944 01/10/2019  

28 SEVERINO BEZERRA DA SILVA 2.670.503-5 27/05/1941 13/07/2007  

29 SIMÃO FIODOROVAS 4.524.890-4 16/02/1945 03/06/2008  

30 UBIRAJARA GABRIEL RIBEIRO 22.283.426-2 16/12/1966 01/03/2010  

31 VANDIR FERNANDES SANTOS 6.178.905-7 05/06/1946 29/03/2018  

32 VLADIMIR PORTA NOVA 10.977.763-3 14/05/1959 09/08/2011  

 

Obs.: Importante ressaltar que este mês conseguimos finalizar a retirada dos documentos de todos idosos, ou seja, a 

partir do mês de novembro de 2019 não existe mais nenhum residente sem documentação em nossa instituição. Esse 

feito só ocorreu devido a muito empenho por parte da equipe técnica e o apoio obtido através da articulação com a 

Promotoria de Justiça Mauá. Este é um avanço que deve ser evidenciado e celebrado, pois a partir de agora será 

possível o acesso a diversos outros direitos, que até então estavam sendo recusados/dificultados a esses idosos. 
 

 
 
 
Mauá, 30 de novembro de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Técnico Responsável pelo Plano de Trabalho 
CRESS 60.010 

 
 

 
Presidente ou Representante Legal da OSC 

 


