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RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES 
MÊS: Agosto 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 

 

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 Pós 

graduanda 

 

44 horas Municipal R$ 1.531,42 

 

02 

Marta de Campos  Serviços Gerais  

 

Ensino Médio 44 horas Municipal R$ 727,50  

03 David Nonato de Andrade Orientador Social Ensino 

superior 

44 horas Municipal R$ 1.531,42 

mailto:associacao@autismojau.org


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 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. 

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; 

 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 Junho de 2021: 11 usuários com TEA 

7. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06/2021 a 30/06/2021 

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

8. RECURSOS 

CATEGORIA OU 

FINALIDADE DA 

APLICAÇÃO 

TOTAL 

VINCULADO 

SALDO 

ANTERIOR 

GASTO NO 

MÊS 
SALDO 

  

RENDIMENTO 

DA APLICAÇÃO 

FINANCEIRA 

  

RH R$ 53.243,24 R$ 45.852,39 R$ 8.119,52 R$ 37.732,87 

R$ 8,28 MATERIAL DE 

CONSUMO 
R$ 4.356,76 R$ 4.356,76 R$    408,74 R$   3.948,02 

TOTAL R$ 57.600,00 R$ 50.209,15 R$ 8.528,26 
R$ 

41.680,89    
R$ 8,28 

 

 

9. AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

No mês de Agosto, nossas ações estão sendo desenvolvidas de maneira 

híbrida, ou seja uma parte dos usuários estão sendo atendida de maneira 

remota, por escolha dos responsáveis e outra presencial, porém as oficinas que 



estão sendo encaminhadas para quem está remotamente, também está sendo 

disponibilizadas de maneira remota para os atendidos presencialmente.  

 

Mês: Agosto de 2021 

Ações/Atividade Quantidade 

Reunião de equipe  05 

Envio de vídeo do youtube via whatsapp para famílias 04 para cada 
família 

Envio de link via whatsapp 02 para cada 
família 

Acolhida com famílias (via telefone) 03 

Envio de mensagem para famílias via whatsapp 05 

Passeio no Lago do Silvério 02 

Tomar sorvete na sorveteria Dubon 01 

Aulas de Teatro no CEU com a professora Renata 03 

Mentoria Rodrigo Brivio – Orientador Social 04 

Conferência Municipal de Assistência Social 01 

Kit dia da familia 12 

Contato com CREAS  02 

OFICINAS 

Oficina de Atividades Artísticas e manuais youtube           01 

Oficina de Atividades Artísticas e manuais Presenciais            08 

Oficina de Organização Doméstica youtube           01 

Oficina de Cozinha youtube           01 

Oficina de Jardinagem youtube           01 

Oficinas de Autocuidado e Higiene Link           01 

Atividade Sociocultural Link           01 

Atividade Sociocultural Presencial           02 

Oficina de Jogos Presencial           05 

Oficina de lazer e qualidade de Vida Presencial           10 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

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: 02,09,16,23 e 30/08/2021 

Número de participantes:  

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

serem realizadas com os usuários e suas famílias, e fazemos os relatórios. 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kit dia da familia 

Objetivo: Proporcionar momentos de descontração e fortalecimento do vínculo 

entre família e nossa equipe. 

Responsável: Equipe técnica e orientadores sociais 

Local: Núcleo Neyde Maria de Andradde Felippe 

Data: 06/08/2021 

Número de participantes: 12 famílias 

Desenvolvimento: Nessa data entregamos o kit da família para nossos atendidos, 

todas as famílias vieram até o Núcleo buscar. Usamos o nome kit da família, pois 

alguns deles não tem a figura paterna presente em sua vida, seja por falecimento 

do pai ou por abandono. Entregamos o kit com itens de café da manhã e um porta 

retrato em MDF escrito família, no kit tinha um bolo pulman, um suco de uva, e 

uma caixa de uva. 

Pensamos nesse kit pois como ainda não tínhamos voltado presencialmente, foi 

uma forma de manter nosso vínculo com as famílias e fazer com que a socialização 

entre os mesmos se intensifique. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Passeio 

Objetivo: Promover o convívio social, explorar novos ambientes e ampliação do 

conhecimento cultural. 

Responsável: Equipe Técnica 

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Data: 11 e 17 de Agosto de 2021 

Número de participantes: - 

Desenvolvimento: Nossa cidade faz aniversário no dia 15 de agosto e por isso   

trabalhamos a confecção de cartazes, com fotos de pontos turísticos da cidade e 

pintamos o peixe Jahu e em seguida levamos nossos usuários para passear no 

lago do Silvério e posteriormente fomos na sorveteria Dubon. O Lago do Silvério 

era um dos pontos turísticos que nós tínhamos trabalhado no cartaz, eles amaram 

e se divertiram muito. Nesse tipo de ação trabalhamos a socialização, 

fortalecimento da convivência comunitária e melhoria da auto estima dos mesmos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Conferência Municipal de Assistência Social 

Objetivo: Debater sobre a política de Assistência Social do município 

Responsável: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 

Local: CIDE e online 

Data: 25/08/2021 

Número de participantes: 04 

Desenvolvimento: Nesse dia ocorreu a 12ª Conferência Municipal de Assistência 

Social, e nossa equipe participou. A nossa Psicóloga esteve presencialmente, 

nossa Assistente Social e Orientadores remotamente, todos assistiram no período 

da manhã. É um evento de grande importância e marco para a política de 

Assistência Social do nosso município, sendo assim foi de extrema relevância 

nossa equipe ter participado. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade Sociocultural Remota 

Objetivo: Ampliar conhecimento cultural, habilidades cognitivas e socialização.  

Responsável: Equipe Técnica 

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Data: 20/08/2021 

Número de participantes: - 

Desenvolvimento: Nesse dia enviamos um link e trabalhamos de maneira remota 

o tema de como evitar o aparecimento de escorpiões na residência, os cuidados 

que devemos tomar para evitarmos de sermos picados e em último caso quais as 

medidas que devemos tomar em caso de acidente e sofrermos uma picada. Trata-

se de dicas importantes no qual fará toda a diferença na vida de qualquer núcleo 

famíliar, principalmente no caso de nossos usuários no qual muitas vezes não faz 

uso da linguagem verbal e necessitam um pouco mais de apoio em seu dia á dia. 

Estamos em uma época do ano em que ocorre um aumento do número de caso 

desses animais peçonhentos. 

 
 
 

 

Atividade Sociocultural Presencial 

Objetivo: Ampliar conhecimento cultural, habilidades cognitivas e socialização 

Responsável: Equipe Técnica 

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Data: 11 e 17 de Agosto de 2021 

Número de participantes: - 

Desenvolvimento: Nossa cidade faz aniversário no dia 15 de agosto e por isso   

trabalhamos a confecção de cartazes, com fotos de pontos turísticos da cidade e 

pintamos o peixe Jahu e em seguida levamos nossos usuários para passear no 

lago do Silvério e posteriormente fomos na sorveteria Dubon. O Lago do Silvério 

era um dos pontos turísticos que nós tínhamos trabalhado no cartaz, eles amaram 

e se divertiram muito. Nesse tipo de ação trabalhamos a socialização, 

fortalecimento da convivência comunitária e melhoria da auto estima dos mesmos. 



 

 
 
                                                          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OFICINAS 
 

Oficina de Teatro 

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

expressão corporal, relaxamento, etc. 

Responsável: Equipe Técnica 

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Data: 25, 27 e 31/08/2021 

Número de participantes:  

Desenvolvimento: Os usuários realizam aulas de teatro com a professora Renata 

no CEU e os mesmos amam. Renata aplica uma variedade de exercícios no qual 

trabalha a lateralidade, exercícios sensoriais (físicos, auditivos e visuais), 

exercícios espelhados, ritmos e velocidades, batata quente com bola, 

relaxamento, vivo ou morto, estátua, etc . Todos esses exercícios são importantes 

para um bom funcionamento físico e mental dos nossos usuários e contribuem 

para a melhora do nível de atenção, do cognitivo e elasticidade corporal. Dos 

mesmos, apenas AC continua se exercitando regularmente na sua casa, pois seu 

pai a leva na natação e contratou um personal para faze- lá caminhar, os demais 

se tornaram ociosos e por isso é importante esse tipo de trabalho com esses 

usuários. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oficina de Jogos 

Objetivo: Estimular a concentração, trabalhar regras sociais, frustrações e 

socialização. 

Responsável: Equipe Técnica 

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Data: 10,11,24,25 e 26/08/2021 

Número de participantes:  

Desenvolvimento: Nessas datas nós realizamos o bingo com nossos usuários, 

as cartelas eram formadas por desenhos de animais domésticos e selvagens, 

conforme a pessoa falava o desenho que tinha saído e mostrava a figura, os 

usuários procuravam em suas cartelas se tinham os animais que estavam sendo 

pronunciados. Eles gostam muito desse tipo de jogos, além de divertidos auxiliam 

na estimulação da atenção, coordenação visomotora, ensina regras como por 

exemplo: a esperar a sua vez, aprende a ganhar e perder, a lidar com frustrações, 

o respeito ao outro, as regras da sociedade através do lúdico e ao convívio com 

os demais. 

 

 
 

 

 

 

 

 



OFICINA DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANUAIS REMOTA 

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: 16/08/2021 

Nesse dia (16/08) enviamos uma atividade através de um Vídeo do youtube ensinando 

como fazer um porta guardanapo de prendedor de roupas. È uma atividade simples, onde 

os pais e ou responsáveis conseguirão dar o suporte necessário á esses usuários, 

estimulando a coordenação motora ampla, motora fina, coordenação visomotora, que são 

áreas cognitivas necessárias para o desenvolvimento do sujeito como um todo. Para que 

um indivíduo possa aprender e se tornar mais independente nas tarefas de Vida prática 

e diária, a base tem que ser estimuladas. Lembrando que esses indivíduos gostam muito 

desse tipo de atividade no qual também auxiliam na melhoria das relações familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFICINA DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANUAIS PRESENCIAL 

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: 10,11,17,24,25,26,27 e 31/ 08/2021, 

Desenvolvimento: Nessas datas trabalhamos com os usuários dois tipos de atividades 

artísticas, sendo uma delas pintura em tela e a outra a confecção da caixa multiuso, onde 

foi utilizado uma caixa de MDF e foi colado tecido com cola branca por dentro e por fora, 

forrando a caixa toda, a mesma ficou linda e serve para guardar uma variedade de 

materiais. Os usuários LD necessitou de apoio leve, verbal e em alguns momentos apoio 

físico, o usuário JP é deficiente visual e por isso necessitou de apoio físico e verbal.  

Quanto a pintura em tela o usuário LM e JU necessitaram de apoio leve e verbal e JP por 

ser deficiente Visual necessitou de apoio físico e verbal. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 



OFICINA DE JARDINAGEM REMOTA 

Objetivo: Trabalhar o sensorial e sua estimulação, habilidades relacionadas ao plantio, 

colheita, cuidados diários, a noção do tempo e cuidados necessários. 

Responsável: Equipe técnica  

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Dias: 26/08/2021. 

Desenvolvimento: Nesse dia enviamos um vídeo, do youtube, ensinando como fazer 

adubo utilizando apenas casca de legumes. Esse tipo de atividade é para dar 

continuidade na do mês de junho de 2021, onde foram entregues kits de vasos de 

cerâmicas com pincéis e tintas para enfeitá-los e também sementes da flor Dália Dobrada 

Sortida com terra para o plantio. No Mês de junho junto com o kit foram entregues as 

instruções de plantio e cuidados com esse tipo de planta. Alguns pais mandaram fotos da 

semente germinando e por isso enviamos esse tipo de conteúdo para dar continuidade 

no cuidado com a flor e sabemos que muitos pais costumam cultivar outros tipos de planta 

em casa. Esse tipo de atividade é importante para nossos usuários, trabalhamos o 

sensorial, textura, cheiro, etc e também noção de tempo, quando nossos usuários 

começam a observar o crescimento da planta. 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFICINA DE AUTOCUIDADO REMOTO 

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: 31/08/2021 

Nº participante:  

Desenvolvimento: Nesse dia enviamos um Link com um passo a passo sobre como 

realizar uma higienização bucal corretamente, reforçando os perigos mais comuns da 

falta ou de uma higienização incorreta como por exemplo: gengivite, cáries, tártaros, 

cáries, mau hálito, além de outros riscos á saúde. Nesse conteúdo orienta-se como 

escolher o melhor tipo de escova de dente, creme dental, maneira correta de escovação, 

uso do fio dental e enxaguante bucal para finalizar. Esse tipo de oficina tem que ser 

constantemente trabalhada com nossos usuários, cada vez mais aperfeiçoados, são 

hábitos simples porém que auxiliam no bem estar e na manutenção da saúde física dos 

mesmos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OFICINA DE COZINHA REMOTO 

Objetivo: Estimular a autonomia, o interesse em atividades na cozinha e estimular novos 

sabores 

Responsável: Equipe técnica e orientadores sociais 

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Dias: 13/08/2021 

Nº participante: - 

Desenvolvimento: Nesse dia encaminhamos um vídeo do youtube sobre como fazer um 

creme de abacate low carb, os usuários gostam muito desse tipo de oficina e as mesmas 

são importantes para o desenvolvimento da autonomia dos indivíduos. Alguns desses 

usuários necessitam de apoio leve e verbal como por exemplo Le, LM, J, G, R, outros 

necessitam, de apoio leve, físico e verbal como é o caso de AC, AP, LD, Pe, PR,  e 

também aqueles que necessitam de apoio Físico e verbal como é o caso de JP, G, EL, 

esses apoios são fornecidos pelos pais e ou responsáveis pois as oficinas estão sendo 

administradas de maneira remota. Em caso de qualquer dúvidas os pais e ou 

responsáveis entram em contato com a equipe técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 18/08/2021 

Nº participante:  

Desenvolvimento: Nesse dia enviamos um vídeo do youtube com 9 dicas de como 

organizar o armário de cozinha, são dicas fáceis que irão facilitar o dia  a dia, 

principalmente na hora de preparar os alimentos e refeições. A organização do ambiente 

auxilia no bem estar dos nossos usuários e para que uma pessoa possa viver com uma 

vida plena e digna a mesma necessita de organização em todas as áreas, incluindo a 

doméstica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFICINA DE LAZER E QUALIDADE DE VIDA   PRESENCIAL 

Objetivo: Melhoria na qualidade de vida 

Responsável: Equipe técnica e orientadores sociais 

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Dias: 10,11,24,25,26,27 e 31/08/2021. 

Nº participante: 03 

Desenvolvimento: Nesses dias realizamos com nossos usuários caminhada e circuito, 

quanto a caminhada ela proporciona uma melhor qualidade de vida, pois esses indivíduos 

são sedentários, principalmente com o surgimento da Pandemia, os mesmos muitas 

vezes se recusam a caminhar, fazer algum tipo de exercício, acarretando assim um 

comprometimento na sua saúde como por exemplo: obesidade, aumento da taxa 

glicêmica no sangue, diabete, pré diabete, colesterol ruim alto, etc. Através dessa 

atividade de caminhar os usuários começam a diminuir o peso, regulam a taxa glicêmica,  

proporciona uma melhora na elasticidade corporal  e bom humor, melhorando assim seu 

bem estar e sua autoestima. Também foram realizados diversos circuitos como por 

exemplo, um deles foi baseado no circuito do professor Rodrigo Brivio,  foi construido 

uma espécie de campo de futebol com um tecido grosso plastificado e os obstáculos 

foram feitos com pedaços de espaguete de piscina, fixados nesse tecido, os usuários 

tinham que com um cabo, revestido de espaguete de piscina na ponta, empurrar a bolinha 

colorida, até entrar dentro do copo colorido da mesma cor, as cores eram vermelho, 

amarelo, verde e azul, nesse tipo de atividade trabalhamos a coordenação motora ampla, 

motora fina, visomotora, equilíbrio, concentração, etc. Essa mesma atividade 

conseguimos aplica-la de maneira diferente, utilizando um cabo menor de 30 centímetros, 

depois a mesma atividade só que utilizando outro instrumento para carregar a bolinha e 

leva-la até dentro do copinho, nessa terceira fase esses indivíduos necessitaram de uma 

habilidade maior de concentração e equilíbrio. Em outro circuito foram utilizados pneus, 

cones, cestas de mercado, recipiente com bolinha em gel, algodão, areia, bolinha de 

godê, pedrinhas, bolinhas coloridas, bolinhas de peso, bancos, corda, geleca e step. Os 

usuários realizaram um circuito onde entraram dentro de um pneu e pegaram um cone 

que estava do lado esquerdo e foi colocando um a um do lado direito do pneu, em seguida 

entrou em um recipiente com areia colorida, depois dentro do pneu cheio de algodão, 

nesse momento tinham 3 cones do lado esquerdo (amarelo, azul e vermelho) e os 

mesmos tinham que pegar um por um e colocar em cima de cada bolinha com as mesmas 

cores, que estavam do lado direito, feito isso iria  para a próxima fase que era entrar em 

um recipiente com água natural e algumas bolinhas de godê, o orientador jogava essa 



água nos pés do usuário e passava a bolinha de godê para trabalhar com o sensorial, 

saindo tinha um pano para enxugar os pés e passar para a próxima fase que era um pneu 

com algumas escovinhas ásperas, nesse local os usuários tinham que pegar 3 bolinhas 

com pesos e colocar dentro de uma cestinha .que estava logo ao lado direito, em seguida 

ia para dentro do recipiente cheio de pequenas pedras, depois passava por cima de um 

obstáculo, também pegavam um cone e equilibravam bolinhas com as mãos ,em seguida 

subiam e andavam sobre o banco (sempre com a supervisão direta da equipe técnica e 

do orientador) descia do banco através dos steps e entrava em uma caixa com água e 

bolinhas em gel, o próximo passo era secar os pés e ir para uma mesa e colocar as mãos 

em um recipiente cheio de uma substância chamada geleka e depois as mãos foram 

limpas com um pano e lavadas no banheiro. Esse tipo de circuito também foi trabalhado 

a área sensorial, algo importante para o desenvolvimento do cognitivo. Em um outro dia 

foi trabalhado novamente o circuito mas dessa vez foi utilizado bola com peso, pula - pula 

individual, Tábua de Propriocepção Ortopédica no qual foi utilizada para treino do 

equilíbrio, nesse momento foi utilizado uma bola com peso para fazer com que o usuário 

realizasse exercícios com a mesma em cima dessa Tábua dificultando ainda mais a 

manutenção do equilíbrio, depois dessa fase tiveram uma série de exercícios como, 

equilibrar a bola com peso dentro do cone levantamento de peso utilizando cesta de 

mercado , cabo de vassoura e bola de peso dentro da cesta, pesinhos de academia 

diversificado e alguns exercícios utilizando a bola com peso. Nesse dia foi somente o 

usuário JP que é deficiente visual. Os pesinhos foram encaixados no cabo de vassoura 

para serem feitos de levantamento de peso, não muito pesado, algo somete para 

trabalhar a massa muscular, a resistência física, etc. 

Foi realizado outro circuito só que de maneira sensorial onde foram colocados vários 

recipientes com água, álcool, desinfetante, creme, massinha, bolinhas de gel, geleka, 

feijão, guache, farinha, talco, etc nesse momento eram derramado um ingrediente de 

cada vez e fazia o usuário sentir a textura nas mãos, punho, cheiro e pedia para o mesmo 

dizer o que era. Esse tipo de atividade foi trabalhado com o usuário J P que é deficiente 

visual e por isso intensificamos as tarefas em circuito sensorial. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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 
(x)Cumpriu parcialmente a meta 
( ) Não atingiu a meta 
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Pontos Positivos e Negativos  

No mês de agosto o nosso serviço está funcionando de modo híbrido, muitos pais 

não mandaram seus filhos para a OSC pois os mesmos ainda não tomaram a segunda 

dose da vacina, porém aqueles que estão frequentando de maneira presencial foram 

divididos em turmas, para deixar o local com um número menor de pessoas e assim fazer 

com que esses pais e ou responsáveis se sintam tranquilos em  enviar seus filhos ou 

parentes , principalmente pelo fato de que muitos deles não ficarem por muito tempo com 

o uso de máscaras, ao mostrarmos a esses responsáveis que nós fracionamos em turmas 

esses indivíduos, fez com que os responsáveis se sentisse seguros para envia-los. Uma 

turma vai de terça e quarta feira das 13 às 16 horas, a outra vai de quinta e sexta feira das 

13 ás 16 horas e a outra de terça e quarta-feira no período da tarde das 13 às 16 horas. 

Um dos pontos positivos é a volta de alguns usuários a nossa OSC de maneira presencial, 

é muito prazeroso trabalhar de maneira direta com esse público e sentir que os usuários 

estão voltando é muito bom, os pais também relatam que observam que seus filhos se 

sentem bem e felizes de terem voltado a frequentar a instituição de maneira presencial. 

Outro ponto positivo são atividades, circuitos mais dinâmicos para os que estão vindo na 

Osc. Nesse mês de Agosto trabalhamos o aniversário de Jahu, confeccionamos um cartaz 

com figuras com pontos turísticos da cidade, pintamos a figura do peixe Jahu e em seguida 

fomos visitar o lago do Silvério que faz parte do ponto turístico, nesse mesmo dia levamos 

os usuários até a sorveteria Dubon e eles amaram, trabalhamos essa data especial de 

maneira prazerosa e outro ponto positivo foi a volta a parceria com a Secretaria da Cultura 

no qual nos disponibilizou novamente as aulas de teatro, que são as terça feira de manhã 

e quarta e sexta feira á tarde no teatro localizado dentro do CEU no Jardim Dona Emília. 

 

Impactos Sociais 

  No mês de Agosto realizamos atividades de maneira presencial para uma 

determinada parcela dos usuários e para os demais encaminhamos atividades/ações de 

maneira remota, porém em ambos os casos buscamos atingir os impactos sociais 

presentes na tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Através das atividades 



 
 

 
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 

 
 

 

31 

 

descritas nesse relatório, 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 e buscamos 

enviar, aos que estão de maneira remota, conteúdos que vão instrumentalizar e dar um 

suporte adequado a esse núcleo  familiar 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/familiar 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, mesmo os 

usuários que estão frequentando de maneira presencial estão recebendo os conteúdos que 

são encaminhados aos remotos. Nossas atividades/oficinas são previamente estudadas, 

planejadas, com objetivos específicos, visando gradualmente instrumentalizar esses 

usuários para que ao longo desse trabalho possam adquirir um desenvolvimento maior de 

suas autonomias, para que ocorra a redução e prevenção de situações de isolamento social 

e fortalecimento familiar e comunitária, sendo que alguns  atingirão mais rápido, outros 

levarão mais tempo, alguns terão autonomia e independência total, outros parcial, porém 

todos terão ganhos ao longo da caminhada, sempre lembrando que cada indivíduo é um 

ser único dotado de características e capacidades específicas. 

É importante mantermos os nosso vínculos com as famílias, pois são parceiros 

essenciais ao nosso trabalho, são eles que convivem a maior parte do tempo com os 

mesmos, que retém informações necessárias para desempenharmos a nossa função com 

seus filhos/familiar, quando trabalhamos em parceria com a família podemos 

instrumentalizá-la e dar suporte para que se sintam confiante em trabalhar, se relacionar, 

ensinar e ajudar esses nossos usuários no seu dia à dia, para que possam com confiança 

se desenvolver cada vez mais, não somente em questões relacionadas as 

oficinas/atividades mas também em questões que diz respeito a fortalecimento da 

convivência familiar e comunitária. 
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Considerações finais 

Nesse mês de Agosto teve a inserção de um usuário novo, encaminhamos a família 

do mesmo para o CREAS para referenciamento e para fazer o Cadastro Único. 

E um de nossos orientadores está fazendo uma mentoria com Rodrigo Brivio, que é 

educador físico e especialista em TEA, o que é de extrema importância para aprimorarmos 

nossas atividades. 

Esse mês destinamos parte do valor recebido para combustível, pois realizamos 

passeio até o lago do Silvério, sorveteria Dubom, e passeio pela cidade falando dos pontos 

turísticos de Jaú, devido ao aniversário de nossa cidade. 

Não colocamos prints em todas as atividades remotas, pois trocamos de celular 

nesse mês, e não temos mais acesso ao celular anterior. 

 

 

 

Jaú, 30 de Agosto de 2021 

 

 

 

 

  ___________________________                             ___________________________ 

       Helena Aparecida Marcoantonio                                   Marina Palacio dos Santos 

         Psicóloga – CRP 06/63874                                     Assistente Social - CRESS 62.411 
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ANEXO I 
AGOSTO DE 2021 

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

Telefone 
 

Data de 
ingresso 

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 – 
Jardim Campos Prado 

(14) 98148-0527/ 
98121-1899 

Fev/2019 

5 Guilherme de Campos Moraes 19/08/2001 21329215852 Silvia Regina Poli de Campos Rua Aristides Cordeiro, 183 – Vila Paulista (14) 99116-7453 Agosto/2021 

6 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 

7 João Paulo Bagarini 06/12/1997 204.735.527-8 Luiz Reginaldo Bagarini  (14) 99702-5452 Julho/2021 

8 Juliano César Fernandes 17/05/1993 21014099066 Célia Regina Alves Travessa Domingos Pena, 51 – Centro (14) 99604-4767 
 

Julho/2021 

9 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 

10 Lucas Souza Domingos 08/06/2002 23869280383 Cristiane de Fátima Souza 
Domingos 

R. Etelvino Ferraz Teixeira, 505 – Jd. América (14)  98123-6584 Maio/2021 

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

12 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 
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13 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 

14 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 

 


