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B - Aqui deverão ser registradas as atividades que 

interferem na organização e na qualidade ações prestadas

N°. de ações          
(Descreva a quantidade da 

atividade)

Participantes 
(relacionar os atores 

participantes da ação)

Objetivo                                                          
(Descreva neste espaço, aquilo que se pretendeu 

alcançar quando se realizou a ação.)

Profissional responsável                           
(Informe o nome e a função do responsável pela 

atividade).

Dupla 

Psicossocial e 

Coordenadora 

da Assistência 

Alinhar estratégias de 

intervenção referentes as 

demandas familiares; (03 

Reuniões)

Juliana (Coordenadora da 

Assistencia Social e Convênios)

Coordenadora 

da A.S.. dupla 

psicossocial e 

cuidadores

Reunião com equipe do centro 

dia para orientações gerais 

visando o início das atividades.

Juliana (Coordenadora da 

Assistencia Social e Convênios)

Coordenadora 

da Educação e 

Coordenadora 

Administrativa 

(Coord. A.S.) 

estava ausente 

nesta data

Reunião com todos os 

funcionários para orientações a 

respeito de aspectos gerais do 

bom funcionamento da OSC.

Coordenações de A.S, de 

Educação e Administrativa

Dpla 

Psicossocial e 

Vice-Diretora

Discussão de 1 caso do Centro 

Dia, e a demanda trazida pela 

família, em especial a genitora.  

Dupla Psicossocial e Vice 

Diretora Andyara

Coordenadora 

Técnica e 

Psiquiatra

Trocar Informações e Discutir 

casos com Psiquiatra (01 

Reunião)

Juliana (Coordenadora da 

Assistencia Social e Convênios)

Dupla 

Psicossocial e 

Neurologista

Discussão de 2 casos do Centro 

Dia, referente a condição de 

saúde atual dos usuários 

Dupla Psicossocial e 

Neurologista

Diretoria e 

Coordenações

Alinhar ações necessárias para o 

bom funcionamento da OSC  (5 

reuniões)

Coordenadora da Assistência 

Social, Coord. Da Educação e 

Saúde e Diretoria do Larcab 

Dupla 

Psicossocial e 

voluntária de 

divulgações

Receber as orientaçoes quanto 

ao processo para as divulgações 

das ações do Centro dia

Juliana (Coordenadora da 

Assistencia Social e Convênios)
Dupla 

Psicossocial e 

Terapeuta 

Ocupacional 

Planejamento de atendimentos 

do Centro-Dia - atividades a 

serem desenvolvidas de acordo 

com o perfil dos usuários Dupla Psicossocial e T.O.

Coordenadora 

da Assistência 

Social (Juliana) 

com a Gerente 

da Proteção 

Especial 

(Elaine)

Gerente da Proteção Especial 

(Elaine) trouxe as orientações 

quanto ao início das atividades 

do Centro Dia. 

Coordenadora da Assistência 

Social (Juliana) e gerente da 

prot. Social especial (Elaine)

Bloco III– Atividades de planejamento e gestão

Reunião de Equipe

Reunião de Planejamento

O bloco III permite conhecer as atividades que efetivam práticas setoriais, construção de fluxos entre serviços e indicadores que auxiliam nos processos de gestão e 

avaliação do SUAS.
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1

Reunião realizada com a 

Gerente de Proteção Especial 

Elaine para receber orientações 

a respeito do funcionamento do 

Centro Dia e quanto a demanda 

que tínhamos solicitado 

referente a saúde de 2 usuários 

e para alinhar o fluxo de 

atendimentos do serviço. 

Coordenadora da Assistência 

Social (Juliana) e gerente da 

prot. Social especial (Elaine)

1

Capacitação da equipe técnica 

para manejo no sistema IDS - 

Social - Vinhedo

Gerante da Proteção Especial 

Elaine e Assistente Social 

Paula; Coordenadora da A.S. e 

Dupla Psicossocial (Analuci - 

A.S. e Luciane - Psicóloga)

Capacitação

Reunião em Rede Intersetorial 1
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