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RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES 
MÊS: Dezembro 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) 99649-3284 / 3418-7880  

E-mail técnicas do serviço: assistencia@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 

Superior 

 

44 horas Municipal R$ 1.720,00 

02 David Nonato de Andrade Orientador Social Ensino 

superior 

44 horas Municipal R$ 1.720,00 

03 Marina Palacio dos Santos Assistente Social  Ensino 

Superior  

30 horas Municipal R$ 2.409,28 

04 Marta de Campos  Serviços Gerais  

 

Ensino Médio 44 horas Municipal R$ 722,50  

 

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 
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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 
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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 Dezembro de 2021: 15 usuários com TEA 

7. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/12/2021 a 31/12/2021 

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

17h 

8. RECURSOS 

DESCRIÇÃO 
TOTAL 

VINCULADO 

SALDO 

ANTERIOR 

GASTO NO 

PERIODO 
SALDO 

REND. APLIC. 

FINANCEIRA 

MATERIAL DE 

CONSUMO 
R$ 4.356,76 

R$ 

2.343,03 
R$ 34,00 

R$ 

2.309,03 

 

R$ 29,65 

RECURSOS 

HUMANOS 

R$ 

53.243,24 

R$ 

10.811,92 

R$ 

12.735,18 

- R$ 

1.923,26 

SERVIÇOS DE 

TERCEIROS 
R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

TOTAL  
R$ 

57.600,00 

R$ 

13.154,95 

R$ 

12.769,18 

R$ 

385,77 

R$ 29,65 

 

9. AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

No mês de Dezembro, 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. 

 

Mês: Dezembro de 2021 

Ações/Atividade Quantidade 

Reunião de equipe  04 

Confraternização da equipe da OSC com as famílias dos usuários em 01 
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uma Pizzaria (Ponto da Pizza) 

Contato com as famílias via whatsapp 04 

Contato com as famílias via telefone  11 

Contato com família e usuário via chamada de vídeo 01 

Aulas de Teatro no CEU com a professora Renata 02 

Aulas de Capoeira 06 

Visitas domiciliares 13 

Oficina de Atividades Artísticas e manuais Presenciais             18 

Passeio na padaria para tomar café da manhã            02 

Pic Nic no Parque do Rio jahu            02 

“Jantar de Natal “com alunos da escola Sophia Ottoni Guimarães do 
Amaral 

02 

Entrega de presente de natal para famílias dos usuários que estão 
remotos 

05 

Sessão cinema na OSC            01 

Oficina de lazer e qualidade de Vida Presencial            29 

Oficina Sociocultural Presencial            02 
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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: 06,13,20 e 27 de Dezembro de 2021. 

Número de participantes: 04 

Desenvolvimento: Durante as reuniões de equipe, discutimos acerca das atividades da 

semana,e assuntos relacionados ao andamento do nosso trabalho. 
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Atividade Sociocultural Presencial 

Cinema 

Objetivo: Ampliar conhecimento cultural, habilidades cognitivas e socialização 

Responsável: Equipe Técnica e Orientadores Sociais 

Local: Núcleo 

Data: 17/12 

Número de participantes: 02 

Desenvolvimento: Nessa data os atendidos assistiram um filme da Netflix sobre o Natal, 

chamada um menino chamado Natal, que tem como sinopse: Para trazer esperança ao 

mundo, um garoto chamado Nikolas parte em uma aventura em busca da vila dos 

duendes. Ele e seu camundongo falante enfrentam perigos, inimigos e descobrem a 

magia do natal. É um filme leve e com uma linda mensagem de natal. 
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“Jantar de Natal” com os alunos da escola Sophia Ottoni Guimarães do Amaral  

Objetivo: Estimular a socialização, bem como estreitar vínculo entre alunos e assistidos 

e promover a interação entre as duas políticas públicas 

Responsável:  

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Data: 14/12 

Número de participantes: 05 

Desenvolvimento: Nessa data teve o jantar de natal onde os nossos usuários (da turma 

da manhã e da turma da tarde)  participaram junto com os alunos da escola especial 

Sophia Ottoni Guimarães do Amaral, onde foi servido rondeli, suco e de sobremesa teve 

pavê. Os nossos assistidos gostaram muito dessa interação e do que foi servido no jantar. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
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 

 
 

 

11 

 

Entrega do presente de natal para família/assistidos que estão remotos 

Objetivo: Estreitar vínculo entre equipe e família/assistidos  

Responsável: Equipe técnica e orientadores sociais 

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Data: 13/12 

Número de participantes: 05 famílias 

Desenvolvimento: Nesse dia fomos até a residência dos nossos usuários que estão 

remotos para levar uma lembrança de natal, um chocotone e uma suculenta com uma 

mensagem de natal, avisamos previamente os mesmos que íamos realizar a visita. 

As famílias gostaram muito de nos receber e agradeceram o presente de natal entregue, 

e o nosso carinho. 

Com essa visita e entrega do presente pudemos nos aproximar ainda mais das famílias, 

e reforçar que por mais que eles optaram em estar remotos, nós estamos a disposição 

para o que precisarem. 

Obs. Temos foto com apenas 4 famílias, pois uma delas não quis tirar foto. 
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Confraternização da equipe da OSC e as famílias dos usuários. 

Objetivo: Continuar Estimulando as relações positivas entre a equipe da Osc e as 

famílias e as mesmas entre si. 

Responsável: Diretoria da OSC e Equipe Técnica 

Local: Pizzaria Ponto da Pizza 

Data: 09 de Dezembro de 2021 

Número de participantes: 24 participantes. 

Desenvolvimento: A equipe técnica e os orientadores sempre tiveram um bom vínculo 

com os usuários e suas famílias, porém o objetivo dessa confraternização era estreitar 

ainda mais a boa relação entre a equipe da OSC e a famílias, comemorar com as mesmas 

todas as conquistas adquiridas pelos usuários, estreitar ainda mais os laços afetivos, 

colocar em prática todo o trabalho que vem sendo realizado com os mesmos e o resultado 

não poderia ser melhor, todos interagiram, os pais puderam conversar com os outros pais 

e ou responsáveis, trocar informações, perceberem que não estão sozinhos, foi uma noite 

descontraída e gostosa para todos. A OSC pagou os gastos dos colaboradores da 

assistência, usuários e também de um membro de cada família, e deu de presente una 

suculenta com uma mensagem de natal. 
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OFICINAS 

 

Oficina de Teatro 

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

expressão corporal, relaxamento, etc. 

Responsável: Professora de teatro e orientadores sociais 

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Data: 03,15/12 

Número de participantes: 05 

Desenvolvimento: Nas aulas de teatro trabalham-se atividade de lateralidade, 

movimento corporal, coordenação motora, além de ser uma atividade prazerosa para os 

atendidos, liberando endorfina. 
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Oficina de Capoeira 

Objetivo: Socialização, expressão corporal, ganho de mobilidade, ritmo, coordenação 

motora global, coordenação motora fina, força e equilíbrio, ganho de autoconfiança, 

elevação da autoestima, inclusão e comunicação. Tudo isso é realizado através de 

movimentos de capoeira como ginga, golpes e esquivas, ritmo através das músicas e 

toques dos instrumentos musicais de capoeira. Ademais a roda de capoeira faz a 

integração entre família, sociedade e atendidos. 

Responsável: Professor de Capoeira  

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Data: 01,02,08,09,15 16/12 

Número de participantes: 06 

Desenvolvimento: Nas aulas de capoeira são trabalhados movimentos corporais, 

mobilidade, musicalidade, ritmo, concentração, socialização bem como outras 

habilidades citadas no item objetivo desse quadro.  

Para essa oficina são utilizados instrumentos de capoeira, bem como cadeira, bambolê, 

cones, entre outros itens. 

Os atendidos demonstram gostar muito dessa oficina. 
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Oficina de Lazer e Qualidade de Vida  

Objetivo: Melhorar a qualidade de Vida.  

Responsável: Equipe Técnica 

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Data: 01,02,07,08,09, 10,13,14,15,16,17 

Número de participantes: 07 

Desenvolvimento: Na oficina de lazer e qualidade de vida trabalhamos diversas 

atividades, tais como caminhada, atividade de lateralidade, atividade com bola, circuito 

adaptado, atividades sensoriais, escutamos música, relaxamento, pois essa oficina é 

muito ampla, pois como lazer existem várias atividades e para cada atendido lazer é algo.  

Para essa oficina utilizamos diversos itens, pois depende muito de qual vai ser a atividade 

realizada. 

Para o circuito usamos step, cone, bola, bicicleta ergonômica, mesa, bola, bolinha anti-

stress, entre outros. 

Essa oficina é muito boa para os nossos usuários pois vários deles estão acima do peso, 

e ela auxilia na mobilidade. 
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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  

Dias: 01,02,07,08,09,10,14,15,16,17/12 

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Desenvolvimento: Nesse tipo de oficina confeccionamos com nossos usuários pulseira 

de miçangas e fio de silicone, figuras femininas trabalhadas com lápis de color e colagem 

com miçangas com o tema “Consciência Negra”, artesanato com tema natalino “Papai 

Noel” decorado com pequenas miçangas, confecção de árvore de natal em EVA e as 

palavras “Feliz Natal” e “Feliz 2022” para enfeitar a sala da OSC, também foi feito 

artesanato de garrafas de natal, garrafas com formato de Papai Noel e trabalhos de 

alinhavos utilizando agulhas, barbante e prato de isopor 

Esse tipo de oficina estimula a criatividade, os sentidos sensoriais, a concentração, 

noções de lateralidade, a coordenação motora fina, visuomotora, etc características 

importantes para o desenvolvimento humano.  
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PASSEIOS 

Objetivo: Lazer, descontração e socialização com a comunidade.  

Responsável: Equipe Técnica 

Local: Parque do Rio Jahu e Padaria “Ki delícia” 

Data: 21 e 22 de Dezembro de 2021. 

Número de participantes: 10 

Desenvolvimento: No dia 21 de Dezembro levamos nossos usuários para   participarem 

de um Pic NIC no Parque do Rio Jahu, levamos pão de queijo, bolo, pipoca salgada, água 

e refrigerante, os mesmos foram divididos em 2 turmas (manhã e tarde). No dia 22 de 

Dezembro os usuários também foram divididos em 2 grupos (manhã e tarde) sendo que 

os da manhã foram tomar café da manhã na padaria “Ki Delícia” e os demais café da 

tarde na mesma padaria. Durante o café eles comeram misto quente, pão de queijo, bolo 

salgado, suco de laranja e refrigerante. Nos dois passeios eles se divertiram muito, 

ademais foi muito bom para a estimulação da autonomia e socialização dos nossos 

atendidos. 
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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 
( x)Cumpriu parcialmente a meta 
( ) Não atingiu a meta 

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

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

- Redução dos agravos decorrentes de 
situações violadoras de direitos. 
 

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

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

- Aumento do acesso a informações ( ) Ultrapassou a meta 
( ) Cumpriu a meta 
(x )Cumpriu parcialmente a meta 
( ) 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 
(x ) Cumpriu a meta 
( )Cumpriu parcialmente a meta 
( ) Não atingiu a meta 
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- Realizar no mínimo 02 (dois) passeios 
durante o ano. 

-  Fortalecimento da convivência social e 
comunitária. 

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

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

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

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

( 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 

 Nesse mês como pontos positivos continuamos com a nossa boa equipe, que 

trabalha sempre pensando em melhorar a cada dia para realizar novas atividades/oficinas 

para os nossos usuários, buscando trabalhar a autonomia e socialização dos mesmos.       

Outro ponto positivo foi o aumento do número de passeios, nesse mês de dezembro 

fomos, na padaria, fizemos pic nic no Parque do Rio Jahu e também realizamos  uma 

confraternização com a equipe da OSC, os usuários e suas famílias no Ponto da Pizza, os 

mesmos se divertiram muito e interagiram entre si, foi um momento de muita descontração. 

As famílias dos mesmos ficaram satisfeitas com esses passeios e deram um 

feedback positivo.   

Um ponto negativo continua sendo a falta do transporte, o que impossibilita usuários 

da demanda reprimida frequentarem o nosso serviço. 

 

Impactos Sociais 

Nesse mês realizamos as oficinas e atividades buscando atingir nossos objetivos, 

pensando em qual será a função tanto para o usuário, quanto para sua família. 

Os impactos que buscamos atingir foram; fortalecimento da convivência familiar e 

comunitária; melhoria da qualidade de vida familiar e proteção social e cuidados individuais 

e familiares voltados ao desenvolvimento da autonomia;  

Devemos sempre lembrar que somos seres únicos, com necessidades diferentes, 

cada um tem seu tempo, suas necessidades, basta darmos os apoios corretos que os 

resultados aparecem, mesmo que, aparentemente, para alguns sejam pequenos, mas são 

avanços que não devem ser desprezados. 

 

Observação 

Nesse mês, tivemos o serviço de maneira presencial até dia 22/12, a partir desse dia 

a equipe entrou em planejamento para o ano de 2022, dando prioridade para as atividades 

do mês de janeiro, considerando que esse é o mês subsequente a dezembro, foi um período 

de extrema concentração buscando planejar atividades pertinente aos nossos atendidos, 
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buscando sempre o melhor para cada um, considerando as limitações de cada um. 

Vale ressaltar que nossa psicóloga entrou em férias, no período de 20/12 a 03/01. 

 

 

Jaú, 31 de Dezembro de 2021 

 

 

 

 

 

  ___________________________                             ___________________________ 

       Helena Aparecida Marcoantonio                                   Marina Palacio dos Santos 

         Psicóloga – CRP 06/63874                                     Assistente Social - CRESS 62.411 



 
 

 
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 

 
 

 

22 

 

ANEXO I 
DEZEMBRO 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 Bonetti  Garcia de 
Arruda Falcão 

 

02/07/2002 213.354.413-62 Adriane Bonetti de Arruda 
Falcão 

Rua João Dionisio, 260 – Jardim Alvorada II (14) 99613-7207 Outubro/2021 

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

7 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 

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

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

 

Julho/2021 

10 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 

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

Domingos 

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

12 Lucas Matheus Milani 03/05/1996 238.760.555-86 Antonio Donizete Milani R. José Bernardi,99 – Jd. Bernardi (14) 99705-3321 Set/2019 
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13 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 

14 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 

15 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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