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RELATORIO QUADRIMESTRAL 
JANEIRO A ABRIL DE 2020 

 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Serviço de proteção social especial 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. COORDENADOR/TÉCNICO RESPONSÁVEL   

Nome: Liliane Pereira de Medeiro Basso 

Registro profissional: CRESS 41.892 

Telefone: (14) 3626-1051  Celular: (14) 99781-7538 

E-mail: servicosocial@autismojau.org 
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4. RECURSOS HUMANOS 

4.1) Equipe de Referência 

Janeiro a Março 

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 R$ 1.387,36 

02  Devânia Guedes da Silva Serviços Gerais  

(Admissão 

04/2018) 

Ensino Médio 44 horas Municipal R$ 1320,00 

03 Helena Aparecida 

Marcoantonio 

Psicóloga 

(Admissão 05/2011) 

Ensino 

Superior  

22 horas Próprio R$ 2.182,64 

04 João Ricardo de Araújo Orientador Social 

(Admissão em 

02/2020) 

Ensino Médio 44 horas Municipal R$ 1.387,36 

05 Marina Palacio dos 

Santos 

Assistente Social 

(Admissão em 

01/2019) 

Ensino 

Superior  

30 horas Municipal R$ 2.182,64 

 
Abril 

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 R$ 1.441,74 

02  Devânia Guedes da Silva Serviços Gerais  

(Admissão 

04/2018) 

Ensino Médio 44 horas Municipal R$ 685,00  

03 Helena Aparecida 

Marcoantonio 

Psicóloga 

(Admissão 05/2011) 

Ensino 

Superior  

22 horas Próprio R$ 2.268,20 

04 João Ricardo de Araújo Orientador Social 

(Admissão em 

02/2020) 

Ensino Médio 44 horas Municipal R$ 1.441,74 

05 Marina Palacio dos 

Santos 

Assistente Social 

(Admissão em 

01/2019) 

Ensino 

Superior  

30 horas Municipal R$ 2.268,20 

 
 
5. 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 
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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 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.  
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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 

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. 

 
6. OBJETIVOS DO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL 

6.1) Objetivo Geral  

Promover o desenvolvimento da qualidade de vida, autonomia e habilidades 

sociais, bem como a convivência e a socialização da pessoa com TEA, por meio das 

atividades de vida prática e diária e possível inserção no mercado de trabalho. 

6.2) Objetivos específicos  

 Possibilitar a vivência social e comunitária, fortalecendo-os para o exercício 

da cidadania; 
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 Fortalecer a relação entre o adulto com TEA com os familiares e demais 

membros da sociedade, a fim de evitar o abrigamento; 

 Proporcionar autonomia e independência nas atividades de vida prática e 

diária, reduzindo comportamentos inadequados; 

 Propiciar atividades funcionais que desenvolvam conhecimentos para a vida 

cotidiana e familiar; 

 Propiciar informação e apoio as famílias e cuidadores, visando a manutenção 

do cuidado e da função protetiva;  

 

7. META DE ATENDIMENTO /FORMA DE ACESSO/ABRANGÊNCIA: A meta de 

atendimento do nosso serviço é de 30 usuários, a forma de acesso é através do 

Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) e nosso serviço 

abrange o município de Jaú. 

 

8. PERÍODO DE EXECUÇÃO/ PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: 01/01/2020 a 

30/04/2020, e o período de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 07h ás 

17h18. 

 

9. RECURSOS UTILIZADOS 
9.1) Recursos humanos 

Mês Recurso 
Municipal 

Recurso 
Estadual 

Recurso 
Federal 

Recurso 
Próprio 

 
TOTAL 

Janeiro R$ 7.185,42 - - R$ 2.182,64 R$ 9.328,46 

Fevereiro R$ 6.582,69 - - R$ 2.182,64 R$ 8.765,33 

Março R$ 6.685,22 - - R$ 2.182,64 R$ 8.867,86 

Abril R$ 9.359,72 - - R$ 2.268,20 R$ 11.627,92 

Total R$ 29.813,05 - - R$ 8.816,12 R$ 38.629,17 
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9.2) Material de consumo  
 

Mês Recurso 
Municipal 

Recurso 
Estadual 

Recurso 
Federal 

Recurso 
Próprio 

 
TOTAL  

Janeiro R$ 204,65 - - - R$ 204,65 
 

Fevereiro R$ 600,39 - - - R$ 600,39 
 

Março R$ 263,57 - - - R$ 263,57 
 

Abril - - - - - 
 

Total R$ 1.068,61 - - - R$ 1.068,61 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS – JANEIRO A ABRIL DE 2020 

Atividades Janeiro Fevereiro Março Abril 

Acolhida 22 15 17 09 

Reunião de equipe  04 03 03 04 

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

00 01 01 0 

Atendimento Psicossocial com as Famílias 00 00 02 0 

Discussão de casos com o CREAS 00 00 03 0 

Discussão de Caso com a Secretaria da Saúde (PAS) 00 00 01 0 

Atendimento Psicossocial com as Famílias (via telefone) 00 00 00 09 

Contato com CREAS (Via whatsapp) 00 00 00 02 

Gravação de vídeos para famílias 00 00 00 03 

Envio de vídeo via whatsapp para famílias 00 00 00 08 
Grupo/ Ações Coletivas 

Encontro Intergeracional – Abrigo São Lourenço 01 00 00 00 

Grupo: Cuidados com a saúde através da higiene 01 00 00 00 

Passeio parque do Rio Jahu/Kartódromo 01 00 00 00 

Comemoração de Carnaval 00 01 00 00 

Grupo: Carnaval 00 01 00 00 
Oficinas 

Oficinas Artísticas e Manuais 05 22 08 00 

Oficina de Lazer e Qualidade de Vida 09 28 13 00 

Oficina de Habilidades para o Trabalho 03 01 02 00 

Oficina de Horta e Jardinagem 09 12 08 00 
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Oficina de Organização Doméstica 10 18 14 00 

Oficina de Cozinha 04 03 04 00 

Oficinas de Autocuidado e Higiene 06 26 11 00 

Oficina de Teatro 00 03 02 00 

Atividade Sociocultural 08 22 10 00 
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10. AÇÕES COLETIVAS 
 

GRUPO 

Público-alvo: Usuários  

Mês Temas 

JANEIRO Grupo: Cuidados com a saúde através da higiene, que colocamos 
com o objetivo de orientar sobre a importância de tomar banho, 
escovar os dentes, lavar os cabelos, lavar as mãos antes e após 
usar o banheiro, lavar bem frutas e legumes antes de consumi-los. 
São pequenos cuidados que fazem a diferença na nossa saúde. 

FEVEREIRO Grupo: Carnaval, onde trabalhamos o tema de maneira geral, 
falamos sobre danças, festas, ritmos, fantasias, músicas e etc. 
Teve como finalidade informar os usuários sobre o Carnaval. 

MARÇO Não deu tempo de realizarmos devido a pandemia de COVID 19. 

ABRIL Não realizamos, pois os usuários não estão frequentando o 
serviço desde 17/03/2020 devido a pandemia de COVID 19. 

 

AÇÕES COLETIVAS 

Público-alvo: Usuários  

Mês Temas 

JANEIRO  Encontro Intergeracional: Abrigo São Lourenço, que teve 
como objetivo proporcionar momentos de descontração, 
socialização e interação entre as diferentes gerações; 

 Passeio no Parque do Rio Jahu e no Kartódromo, com o 
intuito de proporcionar momentos de descontração e 
interação social. 

FEVEREIRO  Realizamos comemoração de Carnaval, com o intuito de 
promover a socialização dos usuários (as) com os alunos, 
considerando que foi integrado com a política de educação. 

MARÇO ----------------------------------------------------------------------------------------- 

ABRIL ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AÇÕES COM FAMÍLIAS 

Público-alvo: Família dos usuários 

Objetivos: Proporcionar momentos de interação entre as famílias, fazendo com que 
as mesmas percebam que não estão sozinhas e que outras pessoas também 
passam situações semelhantes. 
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Mês Temas discutidos 

JANEIRO - 

FEVEREIRO Realizamos Visita Domiciliar/ Atendimento no domicilio. 

MARÇO Realizamos Visita Domiciliar / Atendimento no domicilio. 

ABRIL Encaminhamos via whatsapp vídeo com a equipe técnica se 
colocando à disposição para criar estratégias para auxiliar na 
rotina em casa durante a pandemia. Em seguida realizamos 
ligação por telefone e algumas famílias, nos trouxeram demandas 
especificas, sendo assim, gravamos vídeos e enviamos via 
whatsapp, tais como: 
- Orientação para lavar a louça. 
- Orientação para secar a louça. 

 
 
 

ATIVIDADE SOCIOCULTURAL 

Público-alvo: Usuários. 

Objetivos: Ampliar conhecimento cultural, habilidades cognitivas e socialização. 

Mês Temas discutidos 

JANEIRO 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. 

FEVEREIRO No mês de fevereiro durante a realização das atividades 
socioculturais buscamos ampliar conhecimento cultural, 
estratégico e estimular a socialização. Fazemos isso através de 
diferentes jogos, pois os mesmos tem suas regras e é necessário 
estimular inúmeras estratégias cognitivas para vencer o adversário 
e isso faz com que o cérebro seja estimulado. A leitura de livros na 
biblioteca do CEU e a interação com os funcionários do local 
sempre foi também constantemente incentivada. 

MARÇO 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. 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 
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simples e sempre utilizando apoios físicos, apoio verbal, reforço 
positivo verbal e os da tarde apoio leve e verbal. 
 

ABRIL Não realizamos, pois os usuários não estão frequentando o 
serviço desde 17/03/2020 devido a pandemia de COVID 19. 

 
 
11. OFICINAS 
 

OFICINAS DE AUTO CUIDADO 

Público-alvo: Usuários. 

Objetivos: Estimular o usuário a cuidar da sua higiene 

Mês Temas discutidos 

JANEIRO Utilizamos a sala de beleza do Núcleo e os usuários aprendem a 
se cuidar melhor, passam desodorante, penteiam o cabelo. Os 
meninos passam gel, as meninas usam pó e batom. 

FEVEREIRO Nesse mês continuamos utilizando a sala de beleza, onde 
penteiam cabelo, passam desodorante, os meninos passam gel, 
as meninas maquiagem e batom. Dessa forma reforçamos as 
atividades para melhor fixação nos usuários. 

MARÇO O autocuidado é uma extensão de boa saúde e auto estima mais 
elevada, dessa forma realizamos essa oficina com o devido apoio 
a cada usuário a fim de promover a autonomia. 

ABRIL Não realizamos, pois os usuários não estão frequentando o 
serviço desde 17/03/2020 devido a pandemia de COVID 19. 

 
 

OFICINAS DE ATIVIDADES ARTISTICAS E MANUAIS 

Público-alvo: Usuários. 

Objetivos: Oportunizar conhecimento cultural e artístico, estimulando a criatividade e 
o desenvolvimento de novas habilidades manuais de coordenação e destreza. 

Mês Temas discutidos 

JANEIRO Realizamos trabalhos com pinturas em desenhos e 
confeccionados porta trecos e porta algodão com latas enfeitadas 
com EVA e demais acessórios. 

FEVEREIRO Nesse mês foram feitos trabalhos com pinturas em desenhos, 
artigos e máscaras de carnaval para serem usados na nossa 
comemoração 
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MARÇO Em março confeccionamos canetas com flores em EVA e pinturas 
de diversos desenhos. 

ABRIL Não realizamos, pois os usuários não estão frequentando o 
serviço desde 17/03/2020 devido a pandemia de COVID 19. 

 
 

OFICINAS DE LAZER E QUALIDADE DE VIDA 

Público-alvo: Usuários. 

Objetivos: Melhoria na qualidade de vida dos usuários 

Mês Temas discutidos 

JANEIRO Realizamos a caminhada pelo território do Serviço, atividades com 
bola no CEU. Essas atividades proporcionam maior qualidade de 
vida, resultando em uma melhora na resistência física, 
coordenação motora global, equilíbrio e socialização. 

FEVEREIRO Fizemos dança na sala de TV, atividade com bola na sala 
multifuncional do Núcleo e caminhada pelo território do serviço. 
Essas atividades proporcionam maior qualidade de vida, 
resultando em uma melhora na resistência física, coordenação 
motora global, equilíbrio e socialização Essas atividades 
proporcionam maior qualidade de vida, resultando em uma 
melhora na resistência física, coordenação motora global, 
equilíbrio e socialização 

MARÇO Neste mês jogamos futebol na quadra do CEU, fizemos 
relaxamento o que proporciona o toque, o contato físico, que é 
muito importante para a estimulação de algumas áreas do cérebro. 

ABRIL Não realizamos, pois os usuários não estão frequentando o 
serviço desde 17/03/2020 devido a pandemia de COVID 19. 

 

OFICINAS DE COZINHA 

Público-alvo: Usuários. 

Objetivos: Desenvolver novas habilidades, propiciando experiências que estimulem 
independências na AVD, e propiciando novos sabores, e a estimulação do paladar. 

Mês Temas discutidos 

JANEIRO Realizamos a receita com o devido apoio a cada usuário. Nesse 
mês realizamos as seguintes receitas: Mousse para a sobremesa 
do almoço; Mousse de maracujá; Mousse de morango; Pão de 
queijo e suco  

FEVEREIRO Nesse mês realizamos as seguintes receitas: Torta de frango e 
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bolo de chocolate, ofertando o apoio necessário para cada 
usuário. 

MARÇO A oficina de cozinha é realizada semanalmente ou até 

quinzenalmente, a fim de proporcionamos maior autonomia na 

cozinha, para nossos usuários, sempre oferecendo o apoio que 

cada um necessita. Realizamos essas receitas nesse mês:  

Vitaminado com frutas, torta de presunto e queijo e Bolo Mármore. 

 

ABRIL Não realizamos, pois os usuários não estão frequentando o 
serviço desde 17/03/2020 devido a pandemia de COVID 19. 

 

OFICINAS DE HABILIDADES PARA O MERCADO DE TRABALHO 

Público-alvo: Usuários. 

Objetivos: Estimular o desenvolvimento de potencialidades para o mercado de 
trabalho, respeitando as condições e habilidades de cada usuário. 

Mês Temas discutidos 

JANEIRO Realizamos diversos porta celulares em EVA com diferentes 
acessórios. 

FEVEREIRO Neste mês terminamos a confecção de porta algodão/porta treco 
iniciada no mês anterior 

MARÇO Realizamos a confecção de canetas com flor em EVA para serem 
vendidas no dia do evento da conscientização mundial do autismo. 

ABRIL Não realizamos, pois os usuários não estão frequentando o 
serviço desde 17/03/2020 devido a pandemia de COVID 19. 

 

OFICINA DE JARDINAGEM 

Público-alvo: Usuários. 

Objetivos: Estimular o sensorial e habilidades relacionadas ao plantio, colheita, 
cuidados diários e preparação dos alimentos. 

Mês Temas discutidos 

JANEIRO Realizamos essa oficina diariamente, nela, os usuários aprendem 
a cuidar da horta tirando os matinhos que começam a crescer, 
tirando as pedrinhas, revolvem a terra, regam, plantam e etc. Os 
mesmos muitas vezes vão até a horta realizar a colheita para 
poder utilizar os temperos e chás. 
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FEVEREIRO Os usuários tiram os matinhos que começam a crescer, tirando as 
pedrinhas, revolvem a terra, regam, plantam e realizam a colheita 
para utilizar na oficina de cozinha. 

MARÇO Essa oficina é feita diariamente, considerando que os usuários 
gostam de realiza-la e nela eles tiram os matinhos que começam a 
crescer, tirando as pedrinhas, revolvem a terra, regam, plantam e 
etc. Os mesmos muitas vezes vão até a horta realizar a colheita 
para poder utilizar os temperos e chás. 

ABRIL Não realizamos, pois os usuários não estão frequentando o 
serviço desde 17/03/2020 devido a pandemia de COVID 19. 

 

OFICINA DE ORGANIZAÇÃO DOMÉSTICA 

Público-alvo: Usuários. 

Objetivos: Estimular a autonomia e o interesse em atividades domésticas 

Mês Temas discutidos 

JANEIRO Realizamos essa oficina regularmente, onde 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. 

FEVEREIRO Nesse mês continuamos realizando a oficina de organização, 
onde buscamos estimular e potencializar as habilidades 
domésticas como lavar, enxugar, guardar louça, e a limpeza das 
mesas. 

MARÇO Essa oficina realizamos regularmente, pois buscamos promover a 
autonomia do nossos usuários, utilizando os apoios necessários 
para cada um, e ao final sempre reforçando com um simples: 
“obrigado que bom que você me ajudou”. 

ABRIL Não realizamos, pois os usuários não estão frequentando o 
serviço desde 17/03/2020 devido a pandemia de COVID 19. 

 

OFICINA DE TEATRO 

Público-alvo: Usuários. 

Objetivos: Desenvolver a Coordenação motora em geral, ritmos, noção espacial, 
expressão corporal, relaxamento, etc. 

Mês Temas discutidos 

JANEIRO Professora da oficina estava de férias 
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FEVEREIRO Durante as aulas foram trabalhados expressão corporal, alguns 
esquemas corporais, sons, velocidades, ritmos, noção espacial, 
coordenação motora e visomotora e relaxamento. 

MARÇO A professora da oficina realiza diversas atividades com os 
usuários, tais como: Batata quente; Andar devagar, normal e correr 
quando falar os números (1, 2 e 3 aleatoriamente); Vivo e morto; 
Exercícios de alongamentos; Roda com palmas (um de cada vez 
para o companheiro ao lado); Vários exercícios com músicas e 
andando pelo teatro e relaxamento com música. 
Todos essas atividades acima são adaptadas para serem 
trabalhadas com nossos usuários e eles gostam bastante dessa 
oficina e se divertem muito. 

ABRIL Não realizamos, pois os usuários não estão frequentando o 
serviço desde 17/03/2020 devido a pandemia de COVID 19. 

 
 
12.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao longo do trabalho pudemos constatar a evolução de cada usuário e isso 

resultou na aproximação das famílias com a equipe técnica e funcionários do Núcleo 

Neyde, pois os mesmos vivenciam esses ganhos no seu dia a dia, em seus lares, no 

meio em que vivem.  

Desde o dia 17/03/2020 esses usuários não estão frequentando o nosso serviço, 

devido a Pandemia de COVID 19, que assolou o mundo todo e o nosso país, porém 

quando os técnicos entraram em contato com essas famílias para saberem as 

notícias, esses pais ou responsáveis disseram que seus entes queridos estavam 

bem e atribuíram isso ao trabalho que estava sendo desenvolvido com os mesmos 

ao longo do tempo. Diante desse cenário pudemos constatar como é importante 

realizar um trabalho sério, tendo como alicerce uma base teórica científica, 

respaldada em um ensino que é realizado diariamente, sistemático e com uma 

equipe multidisciplinar. 

Porém a falta de transporte é o que dificulta o aumento desse público, pois 

alguns pais não tem condições de levar ou buscar seus filhos. Entretanto a equipe 

técnica, está sempre buscando estratégias, para tentar fazer com que esse número 

aumente e que os nossos usuários não deixem de frequentar o serviço. 
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Um outro ponto positivo que não podemos deixar de citar, é a parceria com 

Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), que sempre 

está presente nas ações quando necessitamos, seja acompanhando através de 

visitas domiciliares como também em discussão de casos que realizamos para sanar 

demandas existentes na vida dos nossos usuários. 

 

  

Jaú, 30 de Abril de 2020. 
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