
 
 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE 
AUTISTAS DE JAÚ 

 
CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74 

Avenida do Café, nº 103 – Vila Ivan 
CEP – 17207-202 – Jahu – SP 

Fone: (14) 3626-1079 
 

E-mail – associacao@autismojau.org 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    

 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL PARA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA – TEA E SUAS FAMÍLIAS 
 
 

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES  
ABRIL DE 2021 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE 
AUTISTAS DE JAÚ 

 
CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74 

Avenida do Café, nº 103 – Vila Ivan 
CEP – 17207-202 – Jahu – SP 

Fone: (14) 3626-1079 
 

E-mail – associacao@autismojau.org 

 

 
 

RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES 
MÊS: Abril de 2021 

 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Serviço de proteção social especial para pessoas com 

deficiência – TEA 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 

Telefone do local de execução do Serviço: (14) 3418-7880 

E-mail técnicas do serviço: tecnicas.nucleo@autismojau.org 

Endereço de execução do serviço: Rua Idalina Sanzovo Blassioli, 115 – Jardim 

dona Emília 

2. DIRETORIA DA INSTITUIÇÃO 

Presidente: Maingrid Rozante Crepaldi Maran 

Mandato da Atual Diretoria: 01/01/2021 a 31/12/2024  

Profissão: Manicure         CPF:22259486827 RG: 307310292 

Data de Nascimento: 06/01/1981 

Telefone: (14) 99837-1489 

E-mail: associacao@autismojau.org 
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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 Ensino Médio  

 

44 horas Municipal R$ 1.531,42 

02  Devânia Guedes da Silva Serviços Gerais  

 

Ensino Médio 44 horas Municipal R$ 727,50  

03 Luiz Henrique Sabino Orientador Social Ensino médio 44 horas Municipal R$ 1.531,42 

04 Marina Palacio dos Santos Assistente Social  Ensino 

Superior  

30 horas Municipal R$ 2.409,28 

 

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 de 18 a 59 anos 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 
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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.  

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 pessoas com TEA. 
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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. 

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; 
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 Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da 

relação de prestação/ demanda de cuidados permanentes / prolongados. 

6. PÚBLICO ALVO: 

6.1) Meta pactuada: Atender 30 usuários com TEA. 

6.2) Usuário atendidos em Abril de 2021: 10 usuários com TEA 

7. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/04/2021 a 31/04/2021. 

7.1) Dias e horário de atendimento: De Segunda á Sexta-feira das 07h30 ás 17h 

 

8. RECURSOS 

CATEGORIA 
OU 

FINALIDADE 
DA 

APLICAÇÃO 

TOTAL 
VINCULADO - 
JUNHO 20 À 
JULHO 21 

SALDO ANTERIOR 
GASTO NO 

MÊS 
SALDO 

RENDIMENTO 
DA 

APLICAÇÃO 
FINANCEIRA 
(sem gastar) 

RH R$ 95.040,00 R$ 29.526,48 R$ 8.590,68     
R$ 

20.935,80 
R$ 5,54 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

R$         0,00 R$         0,00 R$        0,00 R$        0,00 R$ 0,00 

TOTAL R$ 95.040,00 R$ 29.526,48 R$  8.590,68 
R$ 

20.935,80 
R$ 5,54 

9. AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

No mês de Abril, nossas ações foram limitadas devido ao Serviço não estar 

funcionando presencialmente por conta da pandemia de COVID 19, mas buscamos 

manter o vínculos com nossas famílias, reinventando oficinas e desenvolvendo 

ações até onde nos foram cabíveis.  

Mês: Abril de 2021 

Ações/Atividade Quantidade 

Reunião de equipe  08 
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Reunião com equipe do setor de monitoramento da SEADS 01 

Assembleia Conselho Municipal de Assistência Social 01 

Envio de vídeo do youtube via whatsapp para famílias 01 para cada 
família 

Envio de link via whatsapp 03 para cada 
família 

Envio de PDF – Biblioteca Virtual via whatsapp para famílias 01 para cada 
família 

Acolhida com famílias (via telefone) 08 

Envio de mensagem para famílias via whatsapp 13 

Envio de mensagem via whatsapp com documentos para inserção no 
serviço 

01 

Contato com CREAS via e-mail 02 

Contato com CREAS via telefone 01 

Busca Ativa via telefone 02 

Busca Ativa via whatsapp 04 

Busca Ativa no drive thru de páscoa 01 

GRUPO/AÇÕES COLETIVAS 

Chamada de vídeo via whatsapp com as famílias 05 

Drive Thru de páscoa 01 

OFICINAS 

Oficina de Atividades Artísticas e manuais 01 vídeo do 
youtube para 
cada família 

Oficina de Organização Doméstica 01 link para 
cada família 

Oficina de Cozinha 01 link para 
cada família 

Oficinas de Autocuidado e Higiene 01 link para 
cada família 

Atividade Sociocultural 01 link e 01 
PDF para cada 
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família 

 
 

ATIVIDADES COLETIVAS 
 

Atividade: Reunião de equipe 

Objetivo: Planejar e avaliar as atividades e novas estratégias para o serviço 

socioassistencial, dentro do período de Pandemia. 

Responsável: Equipe Técnica 

Local: Núcleo de Educação Neyde Maria de Andrade Felippe 

Data:05,08,12,15, 19, 22, 26 e 29/04/21.  

Número de participantes: 03 

Desenvolvimento: Durante as reuniões discutimos acerca de ações/atividades para 

serem realizadas com os usuários e suas famílias, e fazemos os relatórios. 
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Atividade: Reunião na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SEADS) 

Objetivo: Monitoramento das ações do serviço 

Responsável: Equipe monitoramento SEADS 

Local: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SEADS) 

Data: 16/04/2021 

Número de participantes: 06 

Nesse dia participamos de reunião de monitoramento na SEADS com a equipe de 

monitoramento onde foi levantado vários assuntos, tais como: horários dos funcionários 

da equipe, orientador social novo, público alvo do serviço, carga horária da psicóloga, 

contratação de terapeuta ocupacional e sobre o retorno presencial do serviço, que por 

enquanto iremos continuar de forma remota. 
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Atividade: Assembleia do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) 

Objetivo: Eleição para novos membros do conselho 

Responsável: Conselho Municipal de Assistência Social 

Local: Cinema Municipal 

Data: 16/04/2021 

Número de participantes: 02 representantes da entidade 

Nessa data ocorreu a assembleia do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) 

para eleição de novos membros para gestão de 2021 a 2023. A Assistente Social desse 

serviço está como primeira secretaria nessa gestão. 

Sabemos a importância da participação em conselhos, para lutar sempre por uma 

sociedade mais justa e igualitária. 
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Ação: Grupo/Chamada de vídeo com as famílias 

Objetivo: Fortalecer/manter o vínculo com as famílias  

Responsável: Equipe Técnica 

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Data: 12 e 19/04 

Número de participantes: 07 

Desenvolvimento: Realizamos grupo com as famílias, com 3 famílias conseguimos 

fazer grupo, com as demais realizamos chamada de vídeo, pois as mesmas não 

puderam participar no horário combinado. Conversamos sobre a atual situação que 

estamos vivendo, sobre a retomada presencial do serviço, perguntamos se os usuários 

usam máscara, falamos também das medidas de segurança que estamos tomando 

contra a COVID 19, falamos sobre demandas que nos trouxeram que estão relatadas 

em prontuário e deixamos o espaço livre para falarem, ao final de cada chamada nos 

colocamos a disposição de cada família.  

Enviamos também um formulário do google forms com 3 perguntas para as famílias 

avaliarem a chamada de video, o assunto que foi abordado e perguntamos temas que 

querem que conversemos nas próximas chamadas de vídeo/grupos. 

Temos somente algumas fotos pois não tiramos quando estavam todos e algumas fotos 

não salvou no celular. 
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Ação: Drive Thru de páscoa 

Objetivo: Fortalecer/manter o vínculo com as famílias  

Responsável: Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jaú 

Local: Rua Orozimbo Loureiro 

Data: 01/04/2021 

Número de participantes: 04 usuários e suas famílias e 3 membros da equipe do 

serviço 

Desenvolvimento: Nesse dia realizou-se drive thru de páscoa, juntamente com a 

escola especial Sophia Ottoni Guimarães do Amaral, para entrega de ovos de páscoa e 

a lembrança que confeccionamos.  

Com o drive thru pudemos ver os usuários mesmo que dentro do carro e interagir com 

os mesmos e sua família, o que é de extrema importância, considerando a atual 

situação que estamos vivendo. Percebemos que para eles foi um momento muito 

alegre, descontraído e especial. 

Como o drive foi junto com a escola especial Sophia Ottoni Guimarães do Amaral, 

fizemos busca ativa com as famílias que não tínhamos conseguido falar via telefone e 

que tem perfil para frequentar nosso serviço. 
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Atividade: Sociocultural 

Objetivo: Ampliar conhecimento cultural, habilidades cognitivas e socialização.  

Responsável: Equipe Técnica 

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Data: 23 e 27/04/21 

Número de participantes: - 

Desenvolvimento: Nessa data de 23 de abril enviamos via whatsapp uma biblioteca 

virtual, com diversos livros atuais, de época, para vestibular, buscando atingir toda 

família do usuário. Sabemos o quanto a leitura é importante na nossa vida, pois amplia 

conhecimento e aumenta nossa criatividade. 

No dia 27 de abril enviamos um link sobre a importância da alimentação saudável 

durante o período de pandemia, claro que não é somente nesse período que a 

alimentação saudável é importante mas no cenário que nos encontramos ela se torna 

uma arma poderosa no combate ao Covid 19, e tudo isso associado a exercícios físicos, 

a não ingestão de álcool e bebidas alcoólicas e a diminuição de alimentos ruins como 

por exemplo: bolachas, doces, açucares, enlatados, etc. Sabemos que nossos usuários 

muitas vezes tem uma alimentação seletiva e por isso o nosso trabalho tem sido fazer, 

através da oficina de cozinha, com que eles provem outros sabores. 
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OFICINAS 

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  

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Dias: 29/04/21 

Desenvolvimento: Nesse dia enviamos um vídeo ensinando como fazer potes para 

guardar porta trecos, porta bijouterias ou para guardar algo que desejar. Os materiais 

utilizados são pote de margarina, EVA da cor que preferir, de espessura fina, EVA com 

gliter, puxador para colocar na tampa do pote, e renda para enfeitar. Os usuários 

gostam desse tipo de atividade, os deixa calmo, melhora os níveis de concentração, 

trabalha a coordenação global, visual e coordenação motora fina no qual são 

importantes para o desenvolvimento do indivíduo como um todo. 
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OFICINA DE AUTOCUIDADO 

Objetivo: Estimular o usuário a cuidar de sua saúde e higiene 

Responsável: Equipe técnica e orientadores sociais 

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Dias: 27/04/2021 

Nº participante: - 

Desenvolvimento: Sabemos que autocuidado não envolve somente cuidado pessoais 

e higiênicos, mas também cuidar do corpo, sendo assim nesse mês enviamos um link 

sobre a importância da alimentação saudável, considerando o período de pandemia que 

estamos vivendo, mas lembrando que é importante termos uma alimentação saudável 

sempre, pois com ela nossa imunidade aumenta, e temos uma qualidade de vida 

melhor. 
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OFICINA DE COZINHA 

Objetivo: Estimular a autonomia e o interesse em atividades domésticas  

Responsável: Equipe técnica e orientadores sociais 

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Dias: 16/04/21 

Nº participante: - 

Desenvolvimento: No dia 16 de abril nós encaminhamos em PDF uma receita de 

espaguete de abobrinha, trata-se de uma receita saborosa, barata e fácil de ser 

realizada com seu filho. Nossos usuários adoram esse tipo de oficina, que também 

contribuem para o desenvolvimento da sua autonomia, resultando assim na melhor 

qualidade de vida não somente do usuário mas também do seu núcleo familiar. 
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OFICINA DE ORGANIZAÇÃO DOMÉSTICA 

Objetivo: Estimular a autonomia e o interesse em atividades domésticas  

Responsável: Equipe técnica e orientadores sociais 

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Dias: 14/04/2021 

Nº participante: - 

Desenvolvimento: No dia 14 de abril enviamos um link de como organizar um guarda 

roupa, tudo de forma fácil e didática, pois todos nós sabemos que muitos de nossos 

usuários tem dificuldades nesse tipo de tarefa e o nosso papel é ensinar para que o 

mesmo aprenda a fazer esse trabalho o mais independentemente possível para diminuir 

a sobre carga dessa família resultando na melhor qualidade de vida da mesma. Temos 

que constantemente trabalhar diferentes tipos de oficinas de organização domésticas 

para cada vez mais instrumentalizar o nosso usuário. 
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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 
( ) Cumpriu a meta 
( )Cumpriu parcialmente a meta 
(x) 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 
()Cumpriu parcialmente a meta 
(x) Não atingiu a meta 
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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 

( x) Ultrapassou a meta 
() Cumpriu a meta 
( )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 
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Pontos Positivos e Negativos 

No mês de abril, ainda estamos enfrentando a pandemia de COVID 19, nesse mês 

em nossa cidade teve retorno presencial das escolas municipais, estaduais e particulares, 

porém nosso serviço irá continuar remoto devido ao nosso público alvo conforme 

orientação do setor de monitoramento da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 

Social do nosso município. 

Dessa forma os nossos pontos negativos continuam referentes  a adaptação das 

oficinas/atividades da forma presencial para remota, no qual já mencionamos 

anteriormente, parece simples mas pegar uma determinada atividade/oficina, adaptá-la e 

posteriormente transmiti-la de forma remota muitas vezes é um desafio, temos sempre 

que ter em mente as características geral do pensamento cognitivo desse individuo com 

TEA (Transtorno do Espectro Autista) e adaptar de uma maneira que abrange desde 

aqueles que necessitam de mais apoio, que  possui um déficit cognitivo maior até aqueles 

que necessitam de apoios leves, sem comprometer o conteúdo, não provocar prejuízos 

de aprendizagem e ao mesmo tempo contribuir para a aquisição de um saber com 

qualidade. Lembrando que ao passar essas atividades/oficinas temos que pensar nesses 

pais e ou responsáveis, suas dificuldades, características pois serão eles que irão 

trabalhar esses conteúdos com seus filhos, muitas vezes temos que fazer com que esses 

pais e ou responsáveis se sintam estimulados e ao mesmo tempo consigam entender a 

importância da continuação desse trabalho em casa para o desenvolvimento cognitivo, 

social, motor e familiar dos mesmos. Quando trabalhávamos diretamente com esse 

público, de forma presencial, apesar de complexo, era mais fácil, pois no Núcleo, temos 

um espaço físico e materiais adaptados à nossa disposição, sendo que o vínculo dos 

mesmos com os orientadores sociais e a equipe técnica passavam por um processo de 

construção contínua. Por outro lado e como ponto positivo continuamos com uma equipe 

técnica capacitada, que busca constantemente levar oficinas, atividades e conteúdo de 

qualidade, que vão ao encontro as necessidades apresentadas por essas famílias e ao 

mesmo tempo realiza uma escuta qualificada com esses familiares para que sintam que 

não estão sozinhos, que tem uma equipe técnica preparada para atendê-los e orientá-los 
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quando precisarem. 

Impactos Sociais 

Nesse mês de abril, continuamos com as atividades remotas, conforme 

mencionado no item acima, e buscamos enviar conteúdo que vão instrumentalizar e dar 

um suporte adequado a essas famílias para que possam ser o sujeito da situação e que 

comecem a perceber o quanto são capazes, que consigam trabalhar as atividades e 

oficinas com seus filhos de maneira adequada e prazerosa sem que aja prejuízos na 

aprendizagem dos mesmos  e  ao mesmo tempo que essa família tenha a certeza que 

tem uma equipe técnica disponível para dar suporte naquilo que precisar. 

Realizamos nossas atividades/ações buscando atingir os impactos sociais 

presentes na tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Através do envio dessas 

atividades buscamos contribuir para a diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda 

da prestação continuada de cuidados as pessoas com TEA (transtorno do Espectro 

Autista) que necessitam de algum tipo de apoio no seu dia a dia. Realizamos chamada de 

vídeo com as famílias, e percebemos o quão importante foi, em seguida pedimos para 

que os mesmos respondessem um questionário sobre. É muito importante mantermos os 

nosso vínculos com as famílias, pois eles necessitam de orientação, de suporte e são 

parceiros importantes do nosso trabalho.  

Aparentemente muitas vezes as oficinas e atividades que realizamos, são simples 

mas foram previamente estudadas, planejadas, com objetivos de gradualmente 

instrumentalizar esses usuários para que ao longo desse trabalho possam adquirir um 

desenvolvimento de suas autonomias, alguns atingirão mais rápido, outros levarão mais 

tempo, alguns terão autonomia e independência, outros irão ter ganhos, conseguirão 

aprender a ter mais autonomia porém mesmo assim precisará de um certo tipo de apoio, 

lembrando que cada indivíduo é um ser único, mas todos estão tendo ganhos. 

Procuramos trabalhar com ações/atividades direcionadas a esse nosso público e também 

ter o cuidado e um olhar direcionado a essas famílias, buscando sempre como objetivo o 

desenvolvimento de autonomias desses usuários e melhor qualidade na dinâmica familiar. 
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Observações 

Em abril tivemos a inserção do orientador social Luiz Henrique Sabino que ficará no 

lugar do João Ricardo de Araújo. 

No mês de abril continuamos a busca ativa, buscando o aumento dos nossos 

usuários para dessa forma atender mais pessoas no nosso serviço, fazendo com que as 

mesmas tenham acesso a este, que é de extrema relevância na vida de pessoas com 

TEA e suas famílias, porém continuamos com o problema do transporte que a maioria tem 

interesse porém não tem como vir busca-lo ou trazê-lo. 

Nesse mês também enviamos e-mail e conversamos com o CREAS para 

agendamento de atendimento para o novo usuário que iremos inserir no serviço. 

 Ademais fizemos slides falando sobre a trajetória da política de assistência, sobre o 

autismo, nosso serviço, e os métodos que utilizamos para trabalhar com os usuários. 

Realizaremos a capacitação com os orientadores sociais no início do mês de maio. 

 

Jaú, 30 de Abril de 2021 

 

 

 

  ___________________________                             ___________________________ 

       Helena Aparecida Marcoantonio                                   Marina Palacio dos Santos 

         Psicóloga – CRP 06/63874                                     Assistente Social - CRESS 62.411 

 

 

____________________________ 
 

Larissa Sábio Boaventura 
 

Psicóloga – CRP 06/120409
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ANEXO I 
LISTA DE USUÁRIO ATENDIDOS 

Abril de 2021 

Nº  Nome D.N. Nº NIS Nome da mãe/ responsável Endereço 
 

Telefone 
 

Data de 
ingresso 

Data do 
desligamento 

1 Ana Cristina de Lima Poloni 26/07/1973 204.273.815-46 Luiz Oswaldo Poloni Antonieta Botelho de Almeida Prado, 409 – M. 
Luiza II 

(14) 3622-3757 Jan/2018 - 

2 Ana Paula Calciolari 07/04/1975 210.141.104-34 Maria Rachel Piccin Calciolari Otavio Pacheco de Almeida Prado, 513- Jd. 
Estádio 

(14) 3622-4170 Set/2018 - 

3 Ellen Perim Soares de Oliveira 16/03/2000 203.428.998-42 Valéria Perim e Eros Soares de 
Oliveira 

R. Nelo Pacheco, 279 – Jd. América (14) 3418-0811/98205-
0052 

Fev/2019 - 

4 Gabriela de Lourenço Chiquini 11/04/1997 238.660.870-19 Sérgio Donato Chiquini e Elen 
Cristina Baldon de Lourenço 

Chiquini 

R. Professor Lioty Toledo de Castro, 85 (14) 98148-0527/ 
98121-1899 

Fev/2019 - 

5 Guilherme Moreno Santos 23/10/1997 238.654.069-00 Cilene Prado Moreno R. Victorio Marangoni, 384 - Jd. Novo 
Horizonte 

(14) 99878-1968 Jan/2018 - 

6 Leonardo Maciel 08/08/1995 206.068.525-27 Acareci Azevedo Maciel R. Caetano Zafra Chancez, 430 – Jd. João 
Balan I 

(14) 99704-1111 Set/2018 - 

7 Lucas Matheus Milani 03/05/1996 238.760.555-86 Antonio Donizete Milani R. José Bernardi,99 – Jd. Bernardi (14) 99705-3321 Set/2019 - 

8 Pedro José Furquim Della Tonia 19/11/2001 21309401170 Maria Cristina Furquim Della 
Tonia 

R. Major Prado, 2270 – Jd. Maria Luiza (14) 99704-3582 / 3621-
8200 

Jan/2021 - 

9 Priscila Géssica Volpato 11/06/1991 165.773.155-83 João Roberto Volpato R. João Avila Franco, 36 – Jd. Santa Helena (14) 3624-7954/ 99647-
7385 

Fev/2019 - 

10 Rafael Moreno Santos 23/10/1997 238.654.082-45 Cilene Prado Moreno R. Victorio Marangoni, 384 - Jd. Novo 
Horizonte 

(14) 99878-1968 Jan/2018 - 
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ANEXO II 
 

Nome: João Ricardo de Araújo 

Data de Nascimento: 14/09/1999 

Local: Jaú 

RG: 54.245.494-4 

Data de Emissão: 18/09/2017 

Órgão Expedidor: SSP 

CPF: 472.269.078-28 

Título Eleitoral: 450189020132 

Zona: 063 

Secção: 0276 

Escolaridade: Ensino médio completo 

Profissão: - 

Nº Registro Profissional: 058121/00435-SP 

Cargo: Orientador Social 

Documento de Nomeação: - 

Carga Horária: 44H  

Vínculo Institucional: - 

Início do exercício da função: 03/02/2020 

Termino do Exercício da função: Contrato suspenso 

E-mail: -  

Endereço Residencial 

Rua: Felício Literio, 230 

Bairro: Jd. São José 

CEP: 17.206-130 

Fone: (14) 99720-591
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Dados -  Orientador social novo para o Cad SUAS 
 

Nome: Luiz Henrique Sabino 

Data de Nascimento: 25/07/1997 

Local: Jaú-SP 

RG: 45.403.849-5 

Data de emissão: 24/08/2018 

Órgão Expedidor: SSP 

CPF: 483.932.268-64 

Título Eleitoral: 4361 2148 0141 

Zona: 063 

Secção: 0270 

Escolaridade: Ensino Médio Completo / Técnico de Segurança do Trabalho 

Cargo: Orientador Social 

Carga horária: 44 horas 

Vínculo Institucional: CLT 

Inicio do exercício da função: 06/04/2021 

Término do exercício da função: - 

E-mail: luizhenrique_sabino@hotmail.com 

Telefone para contato: (14) 99173-5575 

Endereço Residencial 

Rua: José Giampietro Nº 359 

Bairro: Jardim América 

CEP: 17210-690 

 
 
 

mailto:luizhenrique_sabino@hotmail.com

