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   ANEXO II 

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES - SEMESTRAL 
 

TIPO DE CONCESSÃO: TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 
 

 
ÓRGÃO EXECUTOR Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella 
Maris – Pensionato São Francisco de Assis 
 

PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

PROCESSO Nº 2827/2018 
 

PERIODO DE REFERÊNCIA: 1° SEMESTRE/2020 

Descrição do Serviço Público Alvo 

Nº de Atendidos  

MÊS / ATIVIDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Idosos com idade 
igual ou superior a 

60 anos   

Programada 73 73 73 73 73 73  

Executada 70 71 71 69 70 63 

1) Acolhimento Institucional – Idosos 
Nome da executora: Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris- Pensionato São Francisco de 
Assis 

O Pensionato São Francisco de Assis atende atualmente 66 idosos, sendo 14 homens e 52 mulheres. Recebe 
cofinanciamento Municipal para 73 idosos. Dos 66 idosos atendidos, 17 são beneficiários do Benefício de 
Prestação Continuada- BPC LOAS e 6 têm como única renda R$ 91,00 (noventa e um reais) do PBF. 
 

Atividades realizadas por Serviço: Atendimentos individuais da área técnica (Enfermagem, Fisioterapia, 
Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional - TO). 
a) Ações com as famílias visando estimular a participação e integração na vida do idoso institucionalizado, 

encaminhamentos e atendimentos individuais. 
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a) Grupos terapêuticos realizados pelos profissionais da equipe técnica; Grupo de vivência e apoio psicológico 

realizado 1(uma) vez por semana, Grupo cognitivo, Grupo de atividade física e Grupo de artesanato realizado 

3 (três) vezes por semana; Grupo de educação alimentar e grupo socioeducativo realizado a cada 15 dias. 

b) Visando assegurar a vivência comunitária e promover o acesso a programações culturais e de lazer, nos 

primeiros meses do ano os idosos participaram de duas atividades externas; 1) Passeio no Shopping Maia com 

café da tarde na praça de alimentação, sob supervisão da Psicóloga e T.O. e foi trabalhado a socialização, 

autoestima e funcionalidade dos idosos. 2) Passeio na feira sob supervisão da Nutricionista e da T.O, 

aproveitaram a atividade para orientar sobre os benefícios de alguns alimentos e realizar o treino funcional dos 

idosos. 

c) Realizamos atividades internas que estimularam o convívio social e comunitária entre os residentes: Grupo de 

Meditação (Psicóloga e Fisioterapeuta), Visita do Círculo do Riso, Esmaltação e Bingo com os alunos da Eurodata,  

Baile de Outono, Atividade terapêutica de musicalidade com idosos no grau III de dependência (Psicóloga), Bingo 

no jardim (Psicóloga e Assistente Social), Grupo de Atividade artística para expressar os sentimentos (Monitora de 

Artesanato e Psicóloga). 

 

Recursos Humanos: Cozinheiras (4), Copeira (2), Encarregada da Higienização (1), Serviços Gerais (11), Técnica 

de Enfermagem (2), Auxiliar de Enfermagem (15), Assistentes de Idosos (6), Médico (1), Coordenador Geral (1), 

Terapeuta Ocupacional (1), Psicóloga (1), Fisioterapeuta (1), Assistente Social (1), Enfermeiro (2), Nutricionista (1), 

Monitora de Artesanato (1), Auxiliar Administrativo (2), Auxiliar de Lavanderia (1), Auxiliar de Manutenção (1), 

Segurança (2). 

 

Pontos Facilitadores: O principal ponto facilitador deste semestre foi a melhora na articulação com a UBS Jardim 
Vila Galvão. No decorrer de todos esses anos, apesar de estarmos no mesmo território, nunca foi possível efetivar 
o matriciamento com a UBS de referência. Nesse primeiro semestre conseguimos cadastrar para o recebimento de 
insumos, dietas e fraldas os idosos que necessitavam. Estabelecemos diálogo contínuo com a Gerência e com a 
equipe da UBS, discutimos diversos casos e pactuamos ações. 
 
Pontos de Estrangulamentos: As principais dificuldades enfrentadas estão relacionadas a pandemia de 
Coronavírus. Após o início da pandemia tivemos uma perda significativa de recursos com o fechamento dos campos 
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de estágio e cancelamento dos eventos beneficentes. Nossa instituição tem um histórico de parcerias importantes 
com calendários anuais de atividades internas com escolas da região, a suspensão dessas atividades trouxe 
impacto tanto nas questões financeiras, queda na arrecadação de doações, quanto nas propostas de interação 
para os idosos. Outro ponto foi o impacto emocional aos residentes, a suspensão das atividades internas, externas 
e visitas fizeram surgir diversas demandas de cunho emocional nos residentes. O principal e mais preocupante 
pontos de estrangulamento foram os casos de contaminação pelo Coronavírus entre os residentes e profissionais, 
a adaptação de todos os cuidados para evitar a disseminação e a dificuldade para compra de EPIs. Como forma 
de enfrentamento elaboramos e adotamos um protocolo de precauções respiratória e prevenção para Coronavírus 
e foi alterada toda a rotina institucional. Para aquisição de EPIs contamos com diversos parceiros e uma grande 
campanha nas redes sociais para arrecadação de doações. Para driblar as dificuldades financeiras, essa instituição 
mobilizou os parceiros que também estavam em distanciamento social para conseguir doações financeiras. 
Buscando minimizar os efeitos do isolamento desenvolvemos projetos junto às escolas parceiras, onde os alunos 
escreveram cartas destinadas aos nossos idosos. Com outros grupos parceiros elaboramos projetos como vídeos 
com mensagens e criação de versos juninos cantados que foram personalizadas com o nome de cada residente. 
Nesses meses foi intensificado os contatos telefônicos aos familiares e passamos a realizar diariamente chamadas 
de vídeo para que os idosos pudessem ver e conversar com seus familiares. No mês de junho retomamos os grupos 
terapêuticos, adaptando as atividades a um número máximo de 10 residentes, uso de máscaras e distanciamento 
e as visitas, que acontecem em espaço específico e adaptado, onde os residentes e os familiares são separados 
por uma proteção plástica que impede o contato físico e com o monitoramento de sintomas dos visitantes 
(Aferimento de temperatura), higienização das mãos e calçados 
 
Avaliação: Consideramos que grande parte das ações previstas no Plano de Trabalho não foram executadas 
devido a necessidade de reorganizar o serviço por causa da pandemia. Entretanto, consideramos que o Pensionato 
vem conseguindo se adequar às exigências trazidas pela pandemia, mantendo um trabalho com eficiência e 
eficácia. A instituição segue fielmente na proposta de ofertar um atendimento de excelência que visa minimizar os 
efeitos do envelhecimento e da institucionalização, manter e/ou melhorar a capacidade funcional, estimular a 
reabilitar para a realização das atividades de vida diária, contribuindo na redução da violação de direitos, proteção 
e garantia de qualidade de vida à pessoa idosa.  
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