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HISTÓRIA DO CORAÇÃO: O ano de 2017, foi um ano de 
grandes desafios, conseguimos concluir com êxito todas as 
atividades. A Ação de natal “Reamando o Natal “,  foi realizada 
para os usuários do serviço de abordagem e seus familiares. 
Uma vez que a maioria dos usuários já tinham esquecido este 
momento tão significativo de partilha do amor de Deus. 
Foram ofertados, Kit de Higiene pessoal, banho e corte de 
cabelo. O culto de ação de graça foi o momento mais 
emocionante, pudemos perceber a alegria através dos sorrisos 
e abraços partilhados entre eles e seus familiares. Tivemos o 
momento “Minha Voz minha Vez” onde os usuários tiveram a 
oportunidade de se expressar sobre sua vivencia na rua e do 
trabalho realizado pela equipe.  No Final da Ação foi servido 
um Jantar, foi entregue uma cesta básica para cada usuário, 
no total de 30, com objetivo que todos realizassem um natal 
em família. 

 
  

2. OBJETIVO: Identificar nos territórios, incidências de Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam 
espaços públicos como forma de sobrevivência e/ou moradia, em especial aquelas em situação de trabalho infantil e moradia nas 
ruas, através da Abordagem Social “Reame”, proporcionando atendimento, busca ativa e encaminhamento e/ou 
acompanhamento à rede socioassistencial, a fim de ofertar atenção às necessidades mais imediatas dos indivíduos; atendendo, 
acompanhando e mediando o acesso à rede de proteção social. 

 

4. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE 2017:  

 Escuta/ observação, comunicação e encaminhamento: realizamos em 100% 
 Abordagem Socioeducativa: realizamos em 100% 
 Reunião Técnicas: realizamos em 100% 
 Visitas Domiciliares: atendemos as famílias conforme a demanda em 88%. 
 Participação de espaço de discursões e eventos da Rede de Proteção Social: participamos em 70% 
 Elaboração de relatórios: realizamos em 100% 

 
 

3. AÇÕES REALIZADAS: 

1. Escuta/ observação, comunicação e encaminhamento ............................................................................................334 
2. Abordagem Socioeducativa.....................................................................................................................................032 
3. Reunião Técnicas.....................................................................................................................................................042 
4. Visitas Domiciliares..................................................................................................................................................063 
5. Participação de espaço de discursões e eventos da Rede de Proteção Social ...........................................................048 
6. Elaboração de relatórios ..........................................................................................................................................338 

 

5. PROJETOS PARA 2018:  

 Participar da abordagem socioeducativa, no período do carnaval 2018 em parceria com a rede socioassistencial. 
 Higiene com Cidadania, disponibilizar diariamente um espaço de higienização e alimentação, atingir 80% dos 

moradores de rua do Mauazinho. 
 Realizar o Natal dos Moradores de rua e seus Familiares, atingir 100 % dos usuários do serviço. 
 Atendimento de 100% dos usuários do ser viço de abordagem que moram no bairro do Mauazinho. 
 Realizar visitas domiciliares atingindo 100% dos usuários e seus familiares. 
 Inserir os usuários na rede socioassistencial através de encaminhamentos. 
 Realizar ações pontuais contra exploração sexual contra criança e adolescente nas escolas do Mauazinho. 8 encontros.  
 Realizar Ação Outubro Rosa com as mulheres em situação de rua do Mauazinho (Cuidados com a Saúde da mulher) 
 Realizar Ação Novembro Azul com os homens em situação de rua do Mauazinho (Cuidados com a saúde Masculina) 

 


