
  

 

 

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 
 
 
 
 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 01/2019.             

VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019. 

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2019. 

 
  
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: Mês Natalino 

Resumo: Realizamos no mês de dezembro atividades voltado para a simbologia do natal, o natal é uma época cheia de 

imagens, sons e sabores únicos. Os símbolos natalinos, como a árvore enfeitada, a guirlanda e as próprias canções de 

natal estão presentes em cada canto, reforçando uma tradição cristã que comemora o nascimento de Jesus Cristo, e 

para a pessoa idosa sempre é uma época muito importante e cultural perpassando por gerações e que traz uma alegria 

imensa fazendo com que a solidariedade fique cada vez mais em foco e neste momento a comunidade se sensibiliza e 

traz muito carinho e afeto aos idosos realizando ações natalinas.  

  

 

4. AÇÕES COMPLEMENTARES ESSENCIAIS  

Reuniões: Foram realizadas diversas discussões intersetoriais junto a Promotoria de Justiça da Comarca de Mauá 

(comunicação contínua através de ofícios e neste mês também visita), 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: 01/12/2019 

Tema: Ação de Natal grupo Sementes do Bem 

Resumo: E nossos parceiros também entraram no espírito natalino como é o caso do grupo Sementes do Bem. Trouxe-

nos um delicioso lanche inspirado no natal, lembrancinhas para os idosos e o principal trouxeram a palavra, o amor, o 

abraço e o espírito de confraternização natalina. Participantes: 32 

 

   
 

Data: 02/12/2019 

Tema: Confecção do Calendário de Natal 

Resumo: Com o passar dos anos e com a rotina, é comum que os idosos apresentem declínio cognitivo e desorientação 

de tempo e espaço, muitas vezes não sabendo em que dia estamos. Assim, todo mês realizamos a confecção do 

calendário mensal, a fim de manter a noção de espaço-temporal preservada, bem como desenvolver a criatividade 

utilizando diferentes materiais, a coordenação motora fina através do movimento das mãos e o trabalho em equipe. 

Neste mês fizemos um calendário com o tema Natal, iniciando assim a decoração dos espaços da casa. Participantes: 06 

 

   
 
Data: 03/12/2019 

Tema: Decoração dos enfeites da lareira 

Resumo: Prosseguindo com nossa decoração de natal na Casa de Acolhida, confeccionando os enfeites da lareira. E para 

conseguir essa super decoração contamos com a ajuda dos idosos que estavam pra lá de animados e contribuíram com 

idéias e sugestões, além de botarem a mão na massa e darem seu toque especial. Participantes: 06 

 



  

 

 

   
 
Data: 04/12/2019 

Tema: Decoração do Refeitório 

Resumo: Dando continuidade as decorações de Natal, os idosos ajudaram a decorar o refeitório da Casa de Acolhida. 

Alguns ajudaram a confeccionar uma árvore de papel crepom na parede, enquanto outros se dedicaram a espalhar os 

enfeites pelo espaço. Mas a estrela da decoração ficou por conta da árvore de natal principal que teve a participação de 

alguns residentes em sua decoração, o que a deixou mais especial. Participantes: 06 

 

   
   
Data: 05/12/2019 

Tema: Confecção dos enfeites natalinos. 

Resumo: E a Casa de Acolhida Isabel Soler continua a todo vapor construindo enfeites de natal para decorar os espaços, 

mas isso só é possível através da cooperação de todos idosos, que utilizam sua criatividade e amor em tudo que fazem, 

confeccionando renas, sinos e criando lindos enfeites.  Participantes: 06 

 

   
 

 
 



  

 

 

Data: 06/12/2019 

Tema: Decorando o pátio 

Resumo: Realizamos o pátio para receber as comemorações de Natal. Sabendo que o espaço é amplo, todos 

contribuíram com idéias, criando diversos artigos natalinos simultaneamente, que ao final se completaram 

harmoniosamente. Essa atividade trouxe muitos benefícios aos idosos, pois além de desenvolver a criatividade, 

promoveu o sentimento de satisfação, fazendo com que os idosos sentissem seu trabalho valorizado. Participantes: 08 

 

   
 
 
Data: 07/12/2019 

Tema: Café Social com Grupo Ramos da Videira 

Resumo: A interação social é algo fundamental para todo e qualquer indivíduo, gera troca de experiências, novos 

conhecimentos além de benefícios de saúde e psicológicos auxiliando no combate á diversos doenças, trabalhando 

mesmo que inconscientemente na longevidade dos idosos. E para contribuir recebemos o grupo Ramos da Videira que 

além de proporcionar aos idosos uma ótima troca de experiências de vida, trouxeram-lhes um adorável lanche da tarde, 

para completar esse ano de troca de energias e experiências que assim tem sido feito. Participantes: 32 

 

   
 
Data: 08/12/2019 

Tema: Ação De Natal Grupo Fazer o Bem  

Resumo: O Grupo Fazer o Bem trouxe-nos um delicioso lanche e doces inspirados no natal, além de lindos presentes 

para os idosos e o principal trouxeram muito carinho e amor. Os parceiros também trouxeram um lindo coral para 

alegrar a visita, destacando o violino que encantou a todos. Participantes: 32 

 

   
        



  

 

 

Data: 09/12/2019 

Tema: Elaboração do Mural das Recordações   

Resumo: Ainda dentro do tema de Natal, aproveitamos para trabalhar a elaboração temporal, sendo uma das principais 

características, a organização temporal do comportamento dirigido a objetivos. Desta forma foi colocada na parede EVA 

branca, e sugerido aos idosos que elaborassem um desenho para servir de base, para o mural e com muita criatividade 

os idosos foram elaborando enfeites de natal, a imagem da mãe de Jesus trouxe um significado de cuidado e amor, 

sentimento presente por todos da Casa de Acolhida Isabel Soler para este Natal. Participantes: 03 

 

   
 
Data: 10/12/2019 

Tema: Confecção do Mural de Recordações 

Resumo: Completando o mural, agora foi á hora de colocar as recordações, que os idosos receberam durante todo ano, 

e relembrar todo o carinho demonstrado nas palavras escritas, nos bilhetinhos e cartinhas, e para deixar tudo mais 

bonito os idosos fizeram um varal para pendurar cada carta e bilhete recebido e decoraram com pisca-pisca e muitas 

estrelinhas. Simbolizando todo carinho recebido por tantas pessoas maravilhosas que de uma forma ou outra, passaram 

em suas vidas. Participantes: 04 

 

   
         
 
Data: 12/12/2019 

Tema: Atividade Cara a Cara 

Resumo: Você já deve ter visto o jogo "Cara a Cara", aquele tabuleiro cheio de rostos em que os jogadores têm que 

descobrir, por meio das características, de quem o adversário está falando. Esse jogo consiste em dois tabuleiros com 24 

peças cada, sendo que cada peça possui uma imagem de uma pessoa e tem como objetivo identificar por meio de 

perguntas relacionadas ás características, a carta escolhida e separada pelo adversário, esta atividade teve o intuito de  

trabalhar com idosos no cotidiano terapêutico ou nas atividades de estimulação de memória e regras, mas o principal 

requisito é a diversão. Participantes: 06 



  

 

 

 

   
 
Data: 14/12/2019 

Tema: Café Social com o Grupo Smirna. 

Resumo: Recebemos o Grupo Smirna em clima de natal, que generosamente ofertou um café da tarde muito agradável 

para os idosos. E foi neste clima de confraternização Natalina que o grupo serviu o café para os idosos. Participantes: 32 

 

   
 
Data: 15/12/2019 

Tema: Café da Manhã Solidário - Grupo União Caridade e Amor Espiritual 

Resumo: Esta é a época mais mágica do ano. As ruas vestem-se de luz, as casas de paz e harmonia, e os corações de 

generosidade. O Grupo União Caridade e Amor Espiritual transbordaram de alegria, os corações dos idosos, com um 

café da manhã delicioso, com bolos e achocolatados, mas também teve a entrada espetacular do Papai Noel, trazendo 

presentes e distribuindo alegria para todos os idosos. Participantes: 32 

 

   
 
Data: 15/12/2019 

Tema: Café Social do Grupo Comunidade Casarão 

Resumo: E hoje a confraternização de natal ficou por conta do delicioso café trazido pelos jovens do grupo casarão, que 

através de muita conversa e troca de afetos, trouxeram boas memórias aos idosos. Participante: 32 

 



  

 

 

      
 
Data: 16/12/2019 

Tema: Atividades de Memórias 

Resumo: Atividades de jogos ajudam a manter habilidades cognitivas, ou seja, aquelas relacionadas á memória, atenção, 

dentre outras funções que usamos para interagir com nosso ambiente. Por isso essas atividades são usadas como 

estimulação das funções cognitivas e como forma de promover a descontração entre os idosos, trazendo benefícios de 

socialização e diversão. Participantes: 05 

 

   
     
Data: 17/12/2019 

Tema: Dia da Beleza 

Resumo: Atendendo a nossos pedidos, novamente Adriel, esteve na Casa de Acolhida prestando seus serviços de corte 

de barba e cabelo. A ação não busca apenas a melhora da estética dos idosos, mas principalmente a elevação da 

autoestima e o fortalecimento de vínculos afetivos criados ao longo do ano entre idosos e parceiro Participantes: 05 

 

 

   
 
Data: 18/12/2019 

Tema: Ação Solidária Accenture 

Resumo: Nesta quarta feira fomos agraciados com a visita dos amigos da Empresa Accenture que se uniram para fazer o 



  

 

 

Natal dos nossos idosos mais feliz trazendo lindos presentes. A cada entrega surgia um sorriso que iluminava os rostos e 

dispensava qualquer palavra de agradecimento. A diversão também ficou por conta do cachorrinho Bruce que fez a 

alegria dos idosos. Participantes: 32 

 

   
 
Data: 20/12/2019 

Tema: Café Social com a Empresa Vitopel do Brasil LTDA 

Resumo: A Empresa Vitopel do Brasil LTDA trouxe aos idosos amor e carinho, os parceiros se dedicaram em preparar um 

dia especial, ao som de violão, muita dança e bate papo, além de um gostoso café da tarde com bolos e sucos.  

Fazendo assim uma bela confraternização. Participantes: 32 

 
 

   
       
Data: 21/12/2019 

Tema: Amigos da Gilmara 

Resumo: Gilmara e seus amigos chegaram trazendo muita alegria e solidariedade. Teve entrega de presentes, mas 

também teve muita conversa e distribuição de amor aos idosos que se sentiram valorizados em cada abraço recebido. 

Isso demonstra que o importante na vida são os sorrisos que despertamos a caridade que fazemos e o Amor que 

plantamos, o resto são apenas detalhes. Participantes: 32 

 
 



  

 

 

   
 
 
Data: 22/12/2019 

Tema: Visita Familiar Sr.O.V 

Resumo: Natal significa amor, família, união e paz, mais do que trocar presentes, precisam estar juntos para celebrar o 

presente da vida que nos é dado todos os dias por Deus.Nesta época o importante para a pessoa idosa é ser valorizada 

e com isso vem a importância da visita familiar nesta época do ano afim de preservar o trabalho de fortalecimento de 

vínculos familiares.  

Participantes: 01 

 

 
 
 
Data: 23/12/2019 

Tema: Visita Familiar Sra.M.B.S 

Resumo: Preservar os laços afetivos é muito importante, ainda mais quando idoso está institucionalizado, pois o 

abandono afetivo tem crescido bastante nas instituições de longa permanência, por isso o trabalho que é realizado 

sempre com as famílias vem mostrando resultados com as visitas familiares e nesta época de natal onde as pessoas se 

sensibilizam a filha da Sra M.B.S não deixou de vir visitá-la. 

Participantes: 01 

 



  

 

 

 
    
Data: 25/12/2019 

Tema: Almoço de Natal- Grupo Casa de Acolhida Gema Segundo Domingo 

Resumo: O Natal é provavelmente uma das datas mais esperadas durante o ano, e quando ele chega, ele traz consigo 

vários sentimentos,o principal deles é o amor e nesta data os parceiros disponibilizaram do seu tem e solidariedade 

para realizar um delicioso almoço e entregas de presentes para os idosos.Participantes: 32 

 

 

   
 
Data: 26/12/2019 

Tema: Aniversariante do mês 

Resumo: Comemorar o aniversário é uma chance para uma pessoa ficar no centro das atenções e ser reconhecida 

separadamente. Por um dia, é o dia dele. Ainda que sejam comemorados todos os aniversariantes do mês, naquele dia 

eles vão receber um foco especial. Pensando nisso, os próprios idosos fazem a decoração atentando ao estilo e o gosto 

dos idosos que irão fazer aniversário. Participantes: 32 

 

   
 
Data: 28/12/2019 

Tema: Ação de Natal com a Caravana Redentora 

Resumo: E para fechar o ano, recebemos os amigos da Caravana Redentor que mais uma vez vieram trazer muito Amor 

e Carinho aos idosos. O Grupo ajudou a organizar a festa dos aniversariantes do mês doando o bolo, os salgados e sucos, 



  

 

 

e pra completar a festa, a música ao vivo ficou por conta de nosso parceiro Felipe Mattos. Ao final da comemoração os 

visitantes entregaram presentes aos idosos que receberam com sorrisos e muita alegria. A visita proporcionou interação 

e demonstrou como os idosos são queridos. Participantes: 32 

 

   
       
Data: 28/12/2019 

Tema: Visita Familiar Sr.O.V 

Resumo: Com todo o apoio da família é quase impossível ver um idoso com problemas psicológicos ou fisiológicos e 

nesta faixa etária é imprescindível que a família esteja por perto para apurar todas as necessidades vindas dos idosos e 

também por sua importância, mostrar ao idoso o quanto ele é importante é essencial para a qualidade de vida. Na 

época Natalina essa troca entre família e idosos é muito eficaz para o bem estar. 

Participantes: 01 

 

  
 
    
Data: 29/12/2019 

Tema: Visita Familiar Sr.V. F.S 

Resumo: A visita familiar é algo prazeroso e que traz um bem estar muito grande a pessoa idosa, com isso tanto na 

infância quanto na velhice o papel da família é importante ao acompanhar as mudanças físicas, psicossociais, culturais, 

hormonais, fisiológicas e psicológicas que ocorrem ao longo da vida, e estar presente em datas festivas e 

comemorativas faz com que o idoso se sinta valorizado. 

Participantes: 01    

 



  

 

 

 
 
Data: 30/12/2019 

Tema: Visita Familiar Sr.P.M.F 

Resumo: A presença da família promove a reaproximação e o fortalecimento de vínculos, mas, sobretudo permiti que a 

equipe técnica colocasse a importância de continuarem a realizar essas visitas com freqüência não apenas em uma data 

como natal e ano novo. 

 Participantes: 01   

 
      
 
 
Data: 31/12/2019 

Tema: Visita Familiar Sra. M.B.S 

Resumo: A visita familiar busca aproximar os familiares do residente buscando o fortalecimento dos vínculos existentes 

e a filha da idosa tem sempre comparecido para selar ainda mais os laços afetivos. Participantes: 01  

  

 
 
 
 



  

 

 

6. RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO, CONSIDERANDO INDICADORES DEFINIDOS NO PLANO DE TRABALHO 
O resultado no mês de dezembro foi muito satisfatório, conseguimos realizar todas as atividades que propomos para o 
mês. Durante o mês foi trabalhado a festividade natalina com as decorações realizadas incentivamos a coordenação 
motora, a lateralidade, a memória, interação e socialização dos idosos com a comunidade. Também foram resgatadas 
lembranças que possibilitaram fortalecer os vínculos familiares, promovendo qualidade de vida, bem-estar social. 
 

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, 31 de dezembro de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Técnico Responsável 
CRESS nº 60.010 

 
 

Presidente ou Representante Legal da OSC 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Relação Nominal de Atendidos 

 
  
 

Mês de Referência: 10/2019. 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 24/05/1950 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: Nesta época natalina conseguimos realizar um grande avanço no fortalecimento de vínculos familiares, pois os 

residentes que têm familiares e os mesmos moram longe ou não conseguiriam estar presentes nessas datas especiais a 

equipe técnica realizou chamada de vídeo para que cada um tivesse seu momento de visita mesmo que por uma tela de 

celular. 

 

 

 

 

Mauá, 31 de dezembro de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Técnico Responsável pelo Plano de Trabalho 
CRESS 60.010 

 
 

 
Presidente ou Representante Legal da OSC 

 


