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RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES 
MÊS: Março de 2020 

 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Serviço para pessoas com deficiência e suas famílias 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome/ Razão Social: Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jaú 

Nº da Unidade: 3525303500263 

Referenciado ao CREAS (Nº da Unidade): 352530966262 

CNPJ: 05.524.456/0001-74 

Endereço: Avenida do Café  Nº 103 Bairro: Vila Ivan 

Cidade/ UF: Jaú – São Paulo 

Telefone: (14) 3626-1079                                   E-mail:associacao@autismojau.org 

2. DIRETORIA DA INSTITUIÇÃO 

Presidente: Kelly Aparecida Rossi 

Mandato da Atual Diretoria: 04/11/2018 a 04/11/2020  

Profissão: Balconista           CPF: 297.824.118-76        RG: 30.301.260-2               

Telefone: 14 3621-4014 / 99859-8749 

E-mail: associacao@autismojau.org 

 

3. RECURSOS HUMANOS 

3.1) Equipe de Referência 

Nº  Nome  Cargo  Escolaridade 

Profissão 

Carga 

Horária 

Fonte 

pagadora 

Remuneração 

 

01 Cicera Maria Acardi da 

Silva 

Orientador Social 

(Admissão 03/2014) 

Ensino Médio  

 

44 horas Municipal - 

02  Devânia Guedes da Silva Serviços Gerais  

(Admissão 04/2018) 

Ensino Médio 44 horas Municipal - 

03 Helena Aparecida 

Marcoantonio 

Psicóloga (Admissão 

05/2011) 

Ensino 

Superior  

22 horas Próprio - 

mailto:associacao@autismojau.org
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04 João Ricardo de Araújo Orientador Social 

(Admissão em 

02/2020) 

Ensino Médio 44 horas Municipal - 

05 Marina Palacio dos Santos Assistente Social 

(Admissão em 

01/2019) 

Ensino 

Superior  

30 horas Municipal - 

 

4. APRESENTAÇÃO 

A Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jaú possui caráter 

assistencial e filantrópico, é a mantenedora da Escola Especial do Autista “Prof.ª Sophia 

Ottoni Guimarães do Amaral”, que atende indivíduos com Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) de Jaú e região. Ademais a Associação mantém o Serviço para Pessoas com 

Deficiência e suas Famílias para munícipes de Jaú. 

O surgimento da Associação é o resultado da luta no município de Jaú para oferta de 

um serviço educacional especializado, essencial para a inclusão social, alcançando 

cidades da região, oferecendo um atendimento especializado a crianças, jovens e adultos 

com TEA e orientando e ofertando formação disponibilizadas as famílias, aos 

responsáveis e sociedade civil interessados na causa. A idealização desta organização 

tomou forma após inúmeras solicitações de familiares das crianças com TEA, que na 

época não possuíam atendimento exclusivo, e os adolescentes e jovens não possuíam 

inclusão adequada na área de educação; direcionados ao poder publico, e que foi 

recebido como missão de vida politica e pessoal pela vereadora Alzira de Fátima Voltolin. 

A Associação foi criada há 15 anos e atende exclusivamente indivíduos com o 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou comorbidades associadas. Esta entidade procura 

facilitar a inclusão da pessoa com TEA na sociedade, escola e família. É uma entidade da 

sociedade civil sem fins lucrativos e econômicos, cuja finalidade é promover e articular 

ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços e apoio as 

famílias, visando a melhoria da qualidade de vida da pessoa com TEA e a construção de 
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uma sociedade justa e solidária, objetivando a interação social, proporcionando a inclusão 

social. 

A Entidade busca atender as famílias que já possuem laudos e diagnósticos 

diferenciais de crianças e adolescentes ou encaminhar para que esse diagnóstico possa 

ser realizado e fechado com agilidade por neurologistas de Jaú e região. O trabalho 

desenvolvido pela associação tem sido amplamente reconhecido por toda a sociedade e 

órgãos públicos, destacando que a entidade tem utilidade pública estadual, pela Lei 

Estadual Nº 13.056 de 06 de Junho de 2018, e utilidade pública municipal através da Lei 

Municipal Nº 3.756 de 18 de Março de 2003, e utilidade pública federal Portaria Nº 3007, 

de 13 de Setembro de 2013. 

Possui experiência no atendimento a pessoas com TEA, considerando que desde o 

ano de 2003 firmou parceria com o poder público na esfera municipal, e em 2011 na 

esfera estadual no âmbito da educação especial.  

Em 2015 passou a oferecer o Serviço Socioassistencial, que está presente na 

Resolução Nº 109 de 11 de Novembro de 2009, mais conhecida como Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais, que organizou os serviços socioassistencias 

em proteção básica e especial de média e alta complexidade. O Serviço executado na 

entidade está dentro da proteção especial de média complexidade e suas atividades 

estão voltadas exclusivamente ao atendimento a jovens e adultos de 18 a 59 anos com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA). Possuímos estrutura adequada para a oferta desse 

serviço, com qualidade e experiência na execução do mesmo, uma vez que, somos 

especialistas no atendimento a pessoa com TEA. 

O Serviço para pessoas com deficiência e suas famílias busca auxiliar na diminuição 

do preconceito, desigualdades, reduzir a sobrecarga da família, promovendo autonomia e 

independência aos usuários. 

Para a execução do serviço possuímos sala multifuncional com televisão, DVD, e 
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móveis que utilizamos para realizar oficina de beleza, refeitório, cozinha adaptada no 

refeitório para execução da oficina de cozinha, banheiros, área externa ampla e oficinas 

para execução de Atividades de Vida Diária (AVD) e Atividade de Vida Prática (AVP), 

visando promover sempre a qualidade de vida dos nossos usuários, garantindo e 

efetivando seus direitos, o desenvolvimento da sua independência e autonomia e 

melhorando seu desenvolvimento. 

5. OBJETIVO  

5.1) Objetivo Geral  

Promover o desenvolvimento da qualidade de vida, autonomia e habilidades 

sociais, bem como a convivência e a socialização da pessoa com TEA – Transtorno do 

Espectro do Autismo, por meio das atividades de vida prática e diária. 

5.2) Objetivos específicos  

• Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com 

deficiência, seus cuidadores e suas famílias; 

• Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de 

direitos que contribuem para a intensificação da dependência; 

• Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o 

direito à convivência familiar e comunitária; 

• Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de 

trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos 

envolvidos e não somente cuidados de manutenção; 

• Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação 

de prestação/ demanda de cuidados permanentes / prolongados. 
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6. PÚBLICO ALVO: 

6.1) Meta pactuada: Atender 30 usuários com TEA. 

6.2) Meta atendida em Março/2020: 9 usuários com TEA 

 

7. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/03/2020 a 31/03//2020. 

7.1) Dias e horário de atendimento: De Segunda á Sexta-feira das 07h00 ás 17h18. 

 

8. RECURSOS 

CATEGORIA 
OU 

FINALIDADE 
DA 

APLICAÇÃO 

TOTAL 
VINCULADO 

SALDO 
ANTERIOR 

GASTO NO 
MÊS 

CATEGORIA 
OU 

FINALIDADE 
DA 

APLICAÇÃO 

TOTAL 
VINCULADO 

RH R$ 46.396,94 
R$ 

32.774,67 
R$ 6.081,89 RH R$ 46.396,94 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

R$ 1.123,06 R$   318,02 R$   263,57 
MATERIAL 

DE 
CONSUMO 

R$ 1.123,06 

TOTAL R$ 47.520,00 
R$ 

33.092,69 
R$ 6.345,46 TOTAL R$ 47.520,00 

 

9. AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

No mês de Março, realizamos ações, oficinas e atividades que foram desenvolvidas 

pela equipe da instituição, buscando contemplar os objetivos propostos no Plano de 

Trabalho. Sendo assim, segue abaixo os dados quantitativos:  

Mês: Março/2020 

Ações/Atividade Quantidade 

Acolhida 17 
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Referenciamento  

Atualização cadastral             0 

Atendimento Psicossocial com as Famílias 2 

Atendimento domiciliar (usuário ou familiar/cuidador/treinamento) / 
Visita Domiciliar 

1 

Encaminhamento para o CREAS  0 

Encaminhamento para realização de Cadastro Único – CAD UNICO 0 

Elaboração do Plano de Acompanhamento Individual – PIA 0 

Reunião de equipe  3 

Discussão de casos com o CREAS 3 

Discussão de Caso com a Secretaria da Saúde (PAS) 01 

Ações Coletivas 

Grupo com usuários 0 

Oficinas 

Oficinas Artísticas e Manuais 08 

Oficina de Lazer e Qualidade de Vida 13 

Oficina de Habilidades para o Trabalho 02 

Oficina de Horta e Jardinagem 08 

Oficina de Organização Doméstica            14 

Oficina de Cozinha 04 

Oficinas de Autocuidado e Higiene 11 

Oficina de Teatro 02 

Atividade Sociocultural 10 
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ATIVIDADES COLETIVAS 
 

ATIVIDADE: Reunião de equipe 

OBJETIVO: Planejar e avaliar as atividades do serviço socioassistencial 

Responsável: Equipe Técnica 

Local: Núcleo de Educação Neyde Maria de Andrade Felippe 

Data: 02,09 e 16/03/2020. 

Número de participantes: 4 

Desenvolvimento:  

Realizou-se reunião entre a equipe técnica e orientadores sociais, com o objetivo de 

planejar as atividades, e passar as atividades do cronograma semanal, avaliar as ações 

e atividades propostas e desenvolvidas, visando o feedback dos envolvidos, buscando 

a melhoria do serviço. 

 No mês de março as atividades foram suspensas a partir do dia 17/03/2020 devido a 

Pandemia do COVID 19. 

 

 

ATIVIDADE: Sociocultural 

OBJETIVO: Ampliar conhecimento cultural, habilidades cognitivas e socialização.  

Responsável: Equipe Técnica, orientadores sociais e profissional do CEU. 

Local: Núcleo de Educação Neyde Maria de Andrade Felippe e Centro de Artes e 

Esportes Unificados de Jaú (CEU) 

Data: 03 (M e T), 04(M), 05 (T),06 (T), 10 (M), 10 (T), 12 (T) e 13/03/2020 (T) 

Número de participantes: 09 

Desenvolvimento: Nas atividades socioculturais buscamos ampliar conhecimento 

cultural, estratégico e estimular a socialização. Fazemos isso através de jogos, leitura 

de livros na biblioteca do CEU e a interação com os funcionários do local. 
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Esse tipo de atividade é realizada de acordo com nossos usuários como por exemplo: 

no período da manhã P, E e G necessitam de um apoio maior: Físico (segurando a sua 

mão, fazendo junto com as mesmas, tirando o apoio físico somente em alguns 

instantes), No caso para leitura de livros , mesmo que o usuário não saiba ler a técnica 

ou o orientador junto com o mesmo, deverá folhear o livro, ler e interpretá-lo, isso 

poderá ser individual ou grupal. O mesmo é realizado com jogos, os usuários da manhã    

realizam com os mais simples e sempre utilizando apoios físicos, apoio verbal, reforço 

positivo verbal, análise de tarefa para facilitar a compreensão, apresentação de um 

modelo do que está sendo pedido e sempre levando em conta a tolerância dos 

mesmos. Quanto a G ela apresenta outras comorbidades e um grau muito baixo de 

visão e por isso também necessita de um apoio físico integral, mas trabalhamos mais a 

socialização, principalmente quando vamos a biblioteca e interagimos com demais 

funcionários do CEU. Quanto os usuários do período da tarde, a maioria apresenta uma 

necessidade de apoio menor, como no caso de R, G, LE e LU. Apoios: Leve, verbal e 

reforço positivo verbal. Quanto a AP e AC Necessitam em algumas ocasiões de apoios 

físicos, em outras leves, verbal, análise de tarefa e reforço positivo verbal. G gosta 

muito de jogos e Le, Lu, R, NC e NP Gostam mais de livros e revistas porém temos que 

diversificar o aprendizado e não trabalhar apenas o repertório daquilo que eles gostam 

pois o TEA faz com que apresentam uma rigidez e estamos trabalhando para uma 

maior flexibilidade. 

No mês de março as atividades foram suspensas a partir do dia 17/03/2020 devido a 

Pandemia do COVID 19. 

 

     OFICINAS 
 

OFICINA DE COZINHA 
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OBJETIVO: Desenvolver novas habilidades, propiciando experiências que estimulem 

independências na AVD, e propiciando novos sabores, e a estimulação do paladar. 

Responsável: Equipe técnica e orientadores sociais 

Local: Núcleo de Educação Neyde Maria de Andrade Felippe 

DIAS: Oficina de cozinha: 

- Vitaminado com frutas e bolachas de maisena com manteiga (03/03/2020 – Manhã). 

- Torta de presunto e queijo (03/03/2020 – Tarde). 

- Bolo Mármore (10/03/2020 – Manhã). 

- Bolo Mármore e suco de laranja. (10/03/02020 – Tarde). 

Nº participante: 09 

PERÍODO: Manhã e Tarde                                                          

DESENVOLVIMENTO:  Durante a realização das oficinas foram oferecidos os apoios 

necessários a cada usuários como por exemplo no período da manhã P, E e G necessitam 

de um apoio maior: Físico (segurando a sua mão, fazendo junto com as mesmas, tirando o 

apoio físico somente em alguns instantes), foi utilizado apoio verbal, reforço positivo verbal, 

análise de tarefa para facilitar a compreensão do que está sendo pedido e sempre levando 

em conta que P apresenta pouca tolerância ao realizar qualquer tipo de tarefa e isso se deve 

a sua situação sindrômica. Quanto a G ela apresenta outras comorbidades e um grau muito 

baixo de visão e por isso também necessita de um apoio físico integral. Quanto os usuários 

do período da tarde, a maioria apresenta uma necessidade de apoio menor, como no caso 

de R, G, LE e LU. Apoios: Leve, verbal e reforço positivo verbal. Quanto a AP e AC 

Necessitam em algumas ocasiões de apoios físicos, em outras leves, verbal, análise de 

tarefa e reforço positivo verbal. Os usuários gostam muito de realizar esse tipo de oficina e 

se sentem realizados ao saberem que estão comendo algo que eles prepararam, mesmo 

com a necessidade de algum tipo de apoio. No mês de março as atividades foram 

suspensas a partir do dia 17/03/2020 devido a Pandemia do COVID 19. 
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LANCHE SERVIDO:  Realizamos as   receitas citadas acima. 

 

 

OFICINA DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANUAIS 

OBJETIVO: Oportunizar conhecimento cultural e artístico, estimulando a criatividade e o 

desenvolvimento de novas habilidades manuais de coordenação e destreza. 

Responsável: Equipe técnica e orientadores sociais 

Local: Núcleo de Educação Neyde Maria de Andrade Felippe 

DIAS:03 (M), 04 (M), 05(M,T),06 (T),09 (M), 10 (T),11/03/2020 (M). 

Nº participante: 09 

PERÍODO: Manhã e tarde                                                         

DESENVOLVIMENTO:    

Durante a realização das oficinas foram oferecidos os apoios necessários a cada usuários como por exemplo 

no período da manhã P, E e G necessitam de um apoio maior: Físico (segurando a sua mão, fazendo junto com 

as mesmas, tirando o apoio físico somente em alguns instantes), foi utilizado apoio verbal, reforço positivo 

verbal, análise de tarefa para facilitar a compreensão do que está sendo pedido e sempre levando em conta 

que P apresenta pouca tolerância ao realizar qualquer tipo de tarefa e isso se deve a sua situação sindrômica. 

Quanto a G ela apresenta outras comorbidades e um grau muito baixo de visão e por isso também necessita 

de um apoio físico integral. Quanto os usuários do período da tarde, a maioria apresenta uma necessidade de 

apoio menor, como no caso de R, G, LE e LU. Apoios: Leve, verbal e reforço positivo verbal. Quanto a AP e AC 

Necessitam em algumas ocasiões de apoios físicos, em outras leves, verbal, análise de tarefa e reforço 

positivo verbal. Os usuários realizaram diversos tipos de pinturas em desenhos e  canetas com flor em EVA. Os 

mesmos gostam desse tipo de atividades. 

No mês de março as atividades foram suspensas a partir do dia 17/03/2020 devido a Pandemia do COVID 19. 
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OFICINA DE LAZER E QUALIDADE DE VIDA 

OBJETIVO: Melhoria na qualidade de vida  

Responsável: Equipe técnica e orientadores sociais 

Local: Território do Núcleo de Educação Neyde Maria de Andrade Felippe  

DIAS: 03 (M,T), 04 (M,T), 05 (M,T), 06(T),10(M,T), 11(M,T), 12(M), 13/3/2020 (T). 

Nº participante: 09 

PERÍODO: Manhã e tarde                                                     

DESENVOLVIMENTO: Realizamos a caminhada pelo território do Serviço, para que os usuários possam 

cada vez mais reconhecerem esse espaço geográfico, tendo um maior contato com as pessoas que moram ou 

trabalham nesse local, melhorando assim a sua socialização. Também é importante ressaltar que ao caminhar 

estamos continuamente trabalhando as leis de trânsito e seus cuidados (ex. olhar para atravessar a rua, esperar o 

carro passar e etc). Lembrando que a maioria desses usuários tem uma vida sedentária e se recusam a fazer 

caminhadas com suas famílias. 

Jogamos futebol utilizando a quadra do CEU, o futebol na quadra é realizado com os usuários do período da tarde, 

com os meninos, utilizando apoios leve e verbal. Os da manhã e as meninas, o futebol é adaptado e é realizado 

através do circuito (chutar bola na mini trave com apoio verbal, físico, análise de tarefa e reforço verbal). Também foi 

feito circuitos com bolas, camas elásticas, bambolês, etc. Outra atividade que também foi trabalhada e que os nossos 

usuários gostam muito é o relaxamento, nesse momento também trabalha-se o toque, o contato físico, que é muito 

importante para a estimulação de algumas áreas do cérebro. Esses tipos de atividades proporcionam maior 

qualidade de vida, aumento na resistência física, coordenação motora global, equilíbrio e socialização e um grande 

bem estar emocional. No mês de março as atividades foram suspensas a partir do dia 17/03/2020 devido a Pandemia 

do COVID 19. 

OBS: O futebol é compartilhado com outras pessoas que frequentam o CEU. 

 

OFICINA DE AUTOCUIDADO 

OBJETIVO: Estimular o usuário a cuidar da sua higiene  

Responsável: Equipe técnica e orientadores sociais 

Local: Sala de TV/ beleza do Núcleo de Educação Neyde Maria de Andrade Felippe 
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DIAS: 03 (M,T), 04 (M,T), 05 (M,T), 10 (M), 11 (M,T), 12 (M), 13/3/2020 (T). 

Nº participante: 09. 

PERÍODO: Manhã e tarde                                                        

DESENVOLVIMENTO:  

Realizou-se oficina de autocuidado na sala de beleza do Núcleo, os usuários aprendem 

a se cuidar melhor. Eles passam desodorante, penteiam o cabelo, os meninos passam 

gel, as meninas usam pó e batom. O autocuidado é uma extensão de boa saúde e auto 

estima mais elevada. O grupo da manhã necessitam de mais apoio (físico – mão na 

mão), os da tarde necessitam de apoio leve e verbal, somente a usuária A. C que 

necessita de apoio físico nesse tipo de oficina.  

No mês de março as atividades foram suspensas a partir do dia 17/03/2020 devido a 

Pandemia do COVID 19 

 

OFICINA DE TEATRO 

OBJETIVO: Desenvolver a Coordenação motora em geral, ritmos, noção espacial, 

expressão corporal, relaxamento, etc. 

Responsável: Equipe Técnica 

Local: Sala de Teatro do CEU 

Data: 05 e 12/03/2020. 

Número de participantes: 05 

Desenvolvimento: Neste mês continuamos com as aulas de teatro, com a turma da tarde. Durante as 

aulas foram trabalhados expressão corporal, alguns esquemas corporais, sons, velocidades, ritmos, 

noção espacial, coordenação motora e viso motora, relaxamento, etc. Durante as aulas a professora 

Renata (Do CEU) trabalha diversas atividades como por exemplo:  

- Batata quente. 

- Andar devagar, normal e correr quando falar os números (1, 2 e 3 aleatoriamente). 

- Vivo e morto. 
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- Exercícios de alongamentos. 

- Roda com palmas (um de cada vez para o companheiro ao lado). 

- Vários exercícios com músicas e andando pelo teatro. 

- Relaxamento com música. 

Todos essas atividades acima são adaptadas para serem trabalhadas com nossos usuários e os mesmos 

gostam dessas oficinas e se divertem muito. Apoios leve e verbal para os usuários G, R, LE e LU e para 

AC apoio físico no alongamento, leve e verbal nas demais atividades. 

Porém nesse mês de Março tivemos um número reduzido de aulas devido a Pandemia do Covid 19. 

 

OFICINA DE HABILIDADES PARA O TRABALHO 

OBJETIVO: Estimular o desenvolvimento de potencialidades para o mercado de 

trabalho, respeitando as condições e habilidades de cada usuário. 

Responsável: Equipe técnica e orientadores sociais 

Local: Núcleo de Educação Neyde Maria de Andrade Felippe 

Dias:11 (T), 12/3/2020 (M).  

Nº participante: 07 

PERÍODO: Manhã e tarde                                                        

DESENVOLVIMENTO: Nesses dias deram início a confecção de canetas em flor - EVA . 

Pela manhã estavam as usuárias E e P que necessitaram de apoio físico (mão na mão), 

apoio verbal, análise de tarefa e reforço positivo verbal. No período da tarde estavam 

AC, G, LE, LU, R. A usuária AC necessitou de apoio físico mão na mão, apoio verbal e 

reforço positivo verbal e os demais integrantes da tarde necessitaram de apoio leve, 

verbal e reforço positivo verbal. 

 No mês de março as atividades foram suspensas a partir do dia 17/03/2020 devido a 

Pandemia do COVID 19 
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OFICINA DE JARDINAGEM 

OBJETIVO: Estimular o sensorial e habilidades relacionadas ao plantio, colheita, 

cuidados diários e preparação dos alimentos. 

Responsável: Equipe técnica e orientadores sociais 

Local: Área externa do Núcleo de Educação Neyde Maria de Andradde Felippe 

Dias:03 (M), 04 (M), 05 (M), 11/3/2020 (T),  

Nº participante: 08  

PERÍODO: Manhã e tarde                                                        

DESENVOLVIMENTO: Essa oficina é realizada diariamente, os usuários aprendem a 

cuidar da horta tirando os matinhos que começam a crescer, tirando as pedrinhas, 

revolvem a terra, regam etc. Os mesmos muitas vezes vão até a horta realizar a 

colheita para poder utilizar os temperos e chás. Os usuários da manhã, realizam a 

oficina com apoio leve e as vezes com apoio físico e verbal. Os da tarde com 

independência, somente a usuária A.C necessita de apoio leve. A usuária G do período 

da manhã sempre necessita de apoio físico (mão na mão). 

 No mês de março as atividades foram suspensas a partir do dia 17/03/2020 devido a 

Pandemia do COVID 19. 

 

 

OFICINA DE ORGANIZAÇÃO DOMÉSTICA 

OBJETIVO: Estimular a autonomia e o interesse em atividades domésticas  

Responsável: Equipe técnica e orientadores sociais 

Local: Núcleo de Educação Neyde Maria de Andradde Felippe 

Dias: 03 (m,t), 4 (m,t), 5 (m,t), 6 (t), 10 (m,t), 11 (m,t), 12 (m,t), 13/03/2020 (t). 

Nº participante: 08 

PERÍODO: Manhã e tarde                                                        
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DESENVOLVIMENTO: Nessa oficina estimulamos os usuários a executarem atividades domésticas 

como lavar, enxugar e guardar louça, também realizamos a limpeza das mesas. Geralmente é realizado 

durante e após a oficina de cozinha e também depois do almoço pois nesses períodos surgem muitas 

louças para lavar, enxugar e guardar. O objetivo dessa oficina é fazer com que o indivíduo possa realizar 

as AVD (Atividades de Vida Diária) de maneira o mais independente possível, resultando em maior 

qualidade de vida. No período da manhã as usuárias P, E e G necessitaram de apoio físico (mão na mão, 

fazer junto) e mesmo utilizando o apoio físico as mesmas não possuem coordenação motora adequada, 

no momento, para lavarem os talheres, por isso   que  lavaram apenas os pratos, copos, vasilhas 

plásticas, tampas, etc,. Quanto    os da tarde foi dado apoio leve e verbal, a usuária A. C. necessitou de 

apoio físico para  Lavar e leve para enxugar e AP de apoio leve e verbal para lavar e enxugar e no final 

sempre dar o reforço positivo verbal para todos, mesmo que seja um simples: “obrigada, que bom que 

você me ajudou”. 

No mês de março as atividades foram suspensas a partir do dia 17/03/2020 devido a Pandemia do 

COVID 19. 

 

 

 

     



10. METAS E INDICADORES  

SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

OBJETIVO META INDICADOR RESULTADOS ALCANÇADOS 

Promover a autonomia e a melhoria da 
qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e idosas com dependência, 
seus cuidadores e suas famílias; 

- Realizar no mínimo 02 (dois) tipos de 
atividades diárias com cada grupo de (até 30 
usuários), incluindo oficinas e/ou grupos. 

 - Fortalecimento da convivência social e 
comunitária.      -Aumento da autonomia dos 
usuários.                              -Melhoria da 
qualidade de vida dos usuários. 

(X) Ultrapassou a meta 
(  ) Cumpriu a meta 
( )Cumpriu parcialmente a meta 
(  ) Não atingiu a meta 

 Realizar no mínimo 01 (um) grupo pela 
equipe de referência do serviço (Assistente 
Social e Psicóloga/o), por mês com grupos 
de até 30 usuários. 

 - Garantia de acesso à informação sobre os 
direitos sociais.                                                                                       
- Melhoria da qualidade de vida dos usuários. 

( ) Ultrapassou a meta 
(x) Cumpriu a meta 
( )Cumpriu parcialmente a meta 
( ) Não atingiu a meta 

 
Desenvolver ações especializadas para a 
superação das situações violadoras de 
direitos que contribuem para a 
intensificação da dependência; 

- Participar de no mínimo 01 (uma) 
campanha de combate à violência contra 
pessoa com deficiência em conjunto com o 
CREAS e os órgãos de garantia e defesa de 
direitos. 

- Redução dos agravos decorrentes de 
situações violadoras de direitos. 

( ) Ultrapassou a meta 
( ) Cumpriu a meta 
( )Cumpriu parcialmente a meta 
(X) Não atingiu a meta 

- Realizar no mínimo 02 (duas) palestras 
sobre os direitos sociais da pessoa com 
deficiência. 

- Aumento do acesso a informações ( ) Ultrapassou a meta 
( ) Cumpriu a meta 
(  )Cumpriu parcialmente a meta 
(X) Não atingiu a meta 

Prevenir o acolhimento e a segregação 
dos usuários do serviço, assegurando o 
direito à convivência familiar e 
comunitária; 

- Realizar no mínimo 01 (uma) 
confraternização entre os usuários e suas 
famílias durante o ano. 

- Fortalecimento da convivência familiar. () Ultrapassou a meta 
( ) Cumpriu a meta 
()Cumpriu parcialmente a meta 
(X) Não atingiu a meta 

- Realizar no mínimo 02 (dois) passeios 
durante o ano. 

-  Fortalecimento da convivência social e 
comunitária. 

() Ultrapassou a meta 
() Cumpriu a meta 
(X)Cumpriu parcialmente a meta 
( ) Não atingiu a meta 

Promover apoio às famílias na tarefa de 
cuidar, visando à autonomia dos 
envolvidos e não somente cuidados de 
manutenção; 

- Realizar no mínimo 02 (duas) visitas 
domiciliares às famílias durante o ano pela 
equipe técnica (Assistente Social e 
Psicólogo); 

- Aumento o cuidado com a família para 
fortalecimento de sua função protetiva. 
- Diminuição da sobrecarga dos cuidadores 
advinda do cuidado continuado à pessoas 
com deficiência 

( ) Ultrapassou a meta 
( ) Cumpriu a meta 
(X)Cumpriu parcialmente a meta 
( ) Não atingiu a meta 

Prevenir situações de sobrecarga e 
desgaste de vínculos provenientes da 
relação de prestação/ demanda de 
cuidados permanentes / prolongados. 

- Realizar no mínimo 04 (quatro) ações com 
as famílias durante o ano, incluindo reuniões, 
oficinas ou grupos com temas 
socioassistenciais; 

- Aumento do cuidado com a família para 
fortalecimento de sua função protetiva. 
- Diminuição da sobrecarga dos cuidadores 
advinda da prestação continuada de 
cuidados a pessoa com deficiência. 
- Fortalecimento da convivência familiar e 
comunitária. 
 
 
 

() Ultrapassou a meta 
( ) Cumpriu a meta 
()Cumpriu parcialmente a meta 
(X) Não atingiu a meta 



 

10.1) Justificativa para o alcance parcial ou não alcance do resultado proposto 

Algumas metas não foram atingidas, devido a estarmos somente nos primeiros 

meses do plano de trabalho e também ao fato de estarmos em uma Pandemia, a COVID 

19, no qual ocasionou a paralização dos usuários desde o dia 17/03/2020. 

10.2) Propostas para a superação: 

Em primeiro lugar devemos aguardar e verificar como esse cenário irá transcorrer e 

ao mesmo tempo iremos realizar busca ativa para que ocorra o aumento dos usuários. 

Entraremos em contato com cada CRAS do município, conversaremos com a 

coordenação e divulgaremos nosso serviço. Ademais se tivéssemos o transporte para o 

público do Serviço o número de usuários seria maior e não teríamos desistência de 

inserção. 

 

10.3) Observação 

Nesse mês tivemos a suspensão dos usuários no serviço desde o dia 17/03/2020 

por conta da pandemia do COVID 19. Os funcionários foram dispensados no dia 

19/03/2020, ficaram 1 semana em casa, e ficaram de férias de 30/03/2020 a 13/04/2020. 

Colaboradores que ainda não tem direito a férias voltaram antes, porém por fazerem parte 

do grupo de risco, estão em casa. 

Antes de entrarmos em quarentena, atendemos um pai que demonstrou interesse 

em inserir o filho nosso serviço. 

 

                                                                                           Jaú, 31 de Março de 2020. 

 

 

 

 

  ___________________________                             ___________________________ 

       Helena Aparecida Marcoantonio                                   Marina Palacio dos Santos 

         Psicóloga – CRP 06/63874                                     Assistente Social - CRESS 62.411 
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