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RELATÓRIO  DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

EXECUÇÃO DIRETA/INDIRETA  , RELATIVO AO EXERCÍCIO  2019 

 

I – Caracterização e Quantificação dos Atendimentos 

2– Capacidade Instalada: 07 

3-  Atendidos no  exercício : 09 – Nº de família atendida no exercício: 06 

4 – Quadro demonstrativo das atividades desenvolvidas: 

Participação e 

Atendimento 

serviços 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 

Atendimentos Atendimentos Atendimentos Atendimentos 

Nº de Atendimento e 

orientação 

 12 12 12 12 

Individuo/família em 

acompanhamento 

 05 05 05 05 

 

 

Encaminhamentos para 

a rede 

Saúde 12 12 12 12 

Educação 02 02 02 02 

CRAS 12 12 12 12 

Projetos 

Sociais 

06 06 06 06 

Trabalho 00 00 00 00 

Justiça/INSS 01 01 01 01 

Reuniões sócio 

educativas paticipantes 

 Nº de 

Participante

Nº de 

Participan

Nº de 

Participa
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s tes ntes 

 usuário 10 10 10 10 

Reuniões Técnicas Com 

a rede 

Equipe 

 

 

06 06 06 06 

 

05– Avanços: 

Relacionar a atividades realizadas de acordo com o planejado 

 Orientações relacionadas a guarda e conservação dos pertences, como 

vestuário, materiais e objetos pessoais, dentre outros; 

 Participação na conservação da casa e da área externa; 

 Passeios em lanchonetes, praia, dentre outros, visando o lazer e o 

entretenimento; 

 Participação em eventos culturais, realizados pelo Poder Público, tais como 

feiras, eventos culturais, dentre outros; 

 Comemoração dos aniversários, visando a elevação da autoestima e da 

vivência entre os moradores; 

 Frequência regular em consultas médicas, bem como em especialistas e 

dentistas, visando a prevenção de doenças e exames de rotina; 

 Aquisição de alimentos, visando a saúde e bem-estar dos atendidos; 

 Aquisição de medicamentos   visando o bem-estar da saúde dos atendidos; 

 Aquisição de vestuário e demais acessórios 
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 A Inclusão nas atividades da APAE tem contribuído com interação ,  bem 

como a convivência social; 

 Inclusão nas atividades sócio educativas dos serviços socioeducativos 

ofertados pelo município, também contribuiu com a melhoria da qualidade 

dos serviços ofertados 

 As oficinas de terapia ocupacional (artesanato) foram   preponderante no 

desenvolvimento  das ações executadas 

06- Dificuldades: 

 Trabalhar com pessoas, portadoras de deficiência intelectual e psicológica é 

uma tarefa bastante complexa e delicada, sendo de difícil entendimento e 

aceitação de orientações, o que dificulta o crescimento pessoal e 

intelectual;  

 Por tratar-se de pessoa com baixa estima, descontrolam facilmente, 

tomando atitudes de agressividade para com os outros moradores e 

funcionários; 

 A falta de equipe técnica de profissionais especializados, prejudicou a 

qualidade dos serviços junto aos usuários; 

07 - CONCLUSÃO                                                                                                  

A execução do trabalho foi executado, considerando   o cumprimento do plano 

de trabalho, ou seja a ações foram desenvolvidas de acordo com a previsão   

estabelecida no cronograma, sendo ofertado no decorrer do exercício a 
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promoção do alcance do bem estar dos moradores, a convivência social e 

familiar   e a interação na comunidade. 

 

 

 

Selviria/MS, 31 de Dezembro de 2019. 

 

 

                       ______________________________________ 

                                                                        ELIZABETH VAGAES 

                                                                    Coordenadora da OSC 


