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RELATORIO QUADRIMESTRAL 
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 

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

deficiência e suas famílias  

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

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

Nº da Unidade: 3525303500263 

Referenciado ao CREAS (Nº da Unidade): 352530966262 

CNPJ: 05.524.456/0001-74 

Endereço: Avenida do Café  Nº 103 Bairro: Vila Ivan 

Cidade/ UF: Jaú – São Paulo 

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

2. DIRETORIA DA INSTITUIÇÃO 

Presidente: 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 

Maingrid Rozante Crepaldi Maran01/01/2021 a 31/12/2024Profissão: Manicure         

CPF:22259486827 RG: 307310292 

Data de Nascimento: 06/01/1981 

Telefone: (14) 99837-1489 

E-mail: associacao@autismojau.org 

 

3. TÉCNICO RESPONSÁVEL   

Nome: Marina Palacio dos Santos 

Registro profissional: CRESS 62.411 

mailto:associacao@autismojau.org
mailto:associacao@autismojau.org
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Telefone: (14) 3418-7880  Celular: (14) 99649-3284 

E-mail: assistencia@autismojau.org 

 

4. RECURSOS HUMANOS 

4.1) Equipe de Referência 

 
Setembro a Dezembro 

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  Marta de Campos Serviços Gerais  

 

Ensino Médio 44 horas Municipal R$ 722,50  

04 David Nonato de 

Andrade 

Orientador Social Ensino 

Superior 

  R$ 1.720,00 

05 Marina Palacio dos 

Santos 

Assistente Social  Ensino 

Superior  

30 horas Municipal R$ 2.409,28 

 
 
5. APRESENTAÇÃO 

A Associação de Pais Amigos e Educadores de Autista de Jaú, localizada no 

Município de Jaú, há 19 anos, fundada em 2002, com o objetivo de atender com 

qualidade e respeito as pessoas com autismo. A cidade de Jaú, assim como a região 

não dispunha de atendimento especializado e específico para pessoa com TEA – 

Transtorno do Espectro Autista, especialmente nas áreas educacional e social. 

Diante da carências das políticas públicas existentes, um grupo de pessoas, entre 

pais, familiares, voluntários e profissionais de educação, juntaram-se direcionados 

pela, então vereadora, Alzira Voltolim, e após um período de planejamento com 

muita dedicação, a Associação se tornou uma realidade, teve sua primeira sede na 

Avenida Brasil, onde permaneceu por alguns anos. Como idealizado pelos 

fundadores, a concretização deste trabalho, ocorreu com a implantação e 

reconhecimento da Escola Especial “PROFESSORA SOPHIA OTTONI GUIMARAES 

DO AMARAL”, primeiro serviço a ser criado pela Associação, e que se mantém com 

considerável crescimento até os dias atuais, atendendo, atualmente a 108 (cento e 
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oito) pessoas com TEA na Educação Especial. São executados, também, serviços 

na área de Assistência Social, desde 2015, atendendo os egressos da educação, 

com recursos municipais e próprios, o serviço não tipificado de atendimento as 

pessoas com TEA e suas famílias visando à qualidade de vida e o desenvolvimento 

da autonomia e independência dos mesmos, sendo que esta parceria se manteve no 

período de 2015 a 2017, atendendo a oito pessoas com TEA na fase adulta. Em 

2018, por meio de Termo de Colaboração a OSC executou serviço socioassistencial 

tipificado sendo esse o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência e suas Famílias; pessoas da faixa etária de 18 a 59 anos, de ambos os 

sexos, exclusivamente com TEA, com meta de atendimento de até 30 (trinta) 

pessoas.– SP. Ambos os serviços estão voltados para a materialização da missão e 

dos objetivos da OSC contidos em seu estatuto, bem com suas finalidades 

essenciais, a saber: a) promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com 

autismo, em seus ciclos de vida, crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando 

assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania; b) prestar serviço na área da 

assistência social ao público definido na alínea ‘a’ supra e suas famílias, realizando 

atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou 

cumulativa; c) prestar serviços de educação especial às pessoas com autismo que 

não podem se beneficiar da rede regular de ensino ou com atuação de modo 

complementar ao ensino comum, quando possível; d) oferecer serviços na área da 

saúde, visando proteção habilitação, reabilitação e prevenção aos agravos, que 

contribuem para a deficiência. Considera-se “pessoa com transtorno do espectro 

autista”, aquele que apresenta déficit persistente na comunicação e interação social, 

e padrões restritos e repetitivos de comportamentos. Estas dificuldades carecem de 

apoios individuais por toda a vida, como, atendimento especializado com referência 

à educação, ao desenvolvimento e a sua inclusão social. A Associação de Pais, 

Amigos e Educadores de Autista de Jaú é uma organização da sociedade civil, 

destinada ao bem comum, sem fins lucrativos, de caráter assistencial e educacional. 

De natureza privada, seu trabalho/ atendimento se destina exclusivamente a 

pessoas com TEA - Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias. Sua 
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diretoria, desde a fundação, é composta por pais e adeptos à causa do Autismo, 

sendo hoje representada pela senhora MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN, 

mãe de autista, presidente da OSC com mandato até o final de dezembro de 2024; 

sua Diretoria participa constantemente, tanto nas ações desenvolvidas, quanto nas 

discussões sobre o Autismo, no município e na região. Com o crescimento da 

demanda para atendimento, foi necessária a mudança de endereço, para imóvel 

maior, atualmente está localizada no local em que mantem sua sede, e desenvolve 

parte de suas atividades. O prédio é alugado, com área externa ampla e guarnecida 

de vegetação, o que o torna local agradável e diversidade para as ações. A área 

interna atende o serviço educacional, com sala de aula, sala de atendimento, sala 

multifuncional / áudio visual, sala direção, refeitório, cozinha, cozinha funcional, 

banheiros, quadra esportiva. A OSC foi contemplada com a doação de um terreno, 

sendo que as gestões anteriores regularizaram a doação definitiva, que se situa no 

Jardim Dona Emília e iniciaram a construção de prédio próprio, os recursos 

acabaram, mas em 2017, foi retomada a construção para a ampliação da área 

existente. Com essa ampliação da estrutura física, no ano de 2019, o serviço 

socioassistencial passou a ser executado no prédio próprio da OSC, localizado no 

Jardim Dona Emília – que recebeu o nome de Núcleo de Educação “NEYDE MARIA 

DE ANDRADE FELIPPE”, em homenagem à primeira diretora da escola especial, e 

que fez parte do corpo de colaboradores da OSC desde o seu início. O prédio, já 

tem um projeto para nova ampliação, com a finalidade de transferir para lá a nova 

sede da Associação quando do término das obras, ora em estudos de planejamento, 

e, consequentemente, deixar de pagar aluguel. Atualmente contamos, no Núcleo, 

para a prestação dos serviços, com sala multiuso, sala áudio visual, recepção, 

cozinha, refeitório, banheiros e vestiários, almoxarifado, sala atendimento, além de 

ampla área externa. Para manter a excelência e a qualidade no trabalho realizado, a 

entidade conta com equipe técnica capacitada e qualificada – sendo composto seu 

corpo técnico por assistente social, psicóloga, terapeuta ocupacional, pedagogos, 

além de profissionais de ensino médio; um diferencial no atendimento de pessoas 

com TEA, uma vez que o trabalho deve ser desenvolvido com um olhar singular à 
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necessidade de cada indivíduo. 

6. OBJETIVOS DO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL 

6.1) Objetivo Geral  

Possibilitar o desenvolvimento da autonomia, de habilidades sociais e 

promover a convivência e a socialização da pessoa com TEA com a sociedade, bem 

como potencializar o papel da família e trabalhar com as mesmas estratégias para 

diminuição da sua sobrecarga 

6.2) Objetivos específicos  

 Promover a autonomia, melhoria da qualidade de vida das pessoas com TEA, 

seus cuidadores e suas famílias;  

 Desenvolver ações que contribuam para a superação das situações 

violadoras de direitos;  

 Diminuição da dependência do usuário em relação ao seu cuidador;  

 Criar estratégias que impossibilitem o abrigamento e a segregação dos 

usuários do serviço, assegurando o direito a convivência familiar e 

comunitária;  

 Capacitar famílias em como trabalhar as tarefas do dia a dia, cotidianas, com 

seu filho (a), visando a diminuição da sua sobrecarga 

 

 

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

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

Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) ou outros 

órgãos públicos, ademais pode ser por demanda espontânea e busca ativa, e nosso 

serviço abrange o município de Jaú. 

 

8. PERÍODO DE EXECUÇÃO/PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: O período de 

execução é de 01/09/2021 a 31/12/2021, e o período de funcionamento é de 

segunda a sexta-feira das 07h ás 17h08. 
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9. RECURSOS UTILIZADOS 
 
9.1) Recursos humanos 
 

Mês Recurso 
Municipal 

Recurso 
Estadual 

Recurso 
Federal 

Recurso 
Próprio 

Total 

Setembro 
R$ 8.606,77 

 R$                
-    

 R$              -
     R$               -    R$ 8.606,77 

Outubro 
R$ 8.665,41 

 R$                
-    

 R$              -
     R$               -    R$ 8.665,41 

Novembro 
R$ 9.648,77 

 R$                
-    

 R$              -
     R$               -    R$ 9.648,77 

Dezembro 

R$ 12.735,18 
 R$                

-    
 R$              -

     R$               -    R$ 12.735,18 

Total 
R$ 39.656,13 

 R$                
-    

 R$              -
     R$               -    R$ 39.656,13 

 
9.2) Material de consumo  
 

Mês Recurso 
Municipal 

Recurso 
Estadual 

Recurso 
Federal 

Recurso 
Próprio 

 
TOTAL  

Setembro R$ 459,47    R$ 459,47 
 

Outubro R$ 634,17    R$ 634,17 
 

Novembro R$ 511,35    R$ 511,35 
 

Dezembro R$ 34,00    R$ 34,00 
 

Total R$ 1.638,99    R$ 1.638,99 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS – Setembro a Dezembro 2021 
Atividades Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Reunião de equipe 04 03 03 04 
Reunião na SEADS com a equipe 
tecnica 

01 - 01 - 

Contato com a sociedade civil - 01 - - 
Atividades de circuitos realizadas 
nas residências dos usuários 

06 - - - 

Oficinas de Jogos realizadas nas 
residências dos usuários 

03 - - - 

Atividades  artísticas e manuais 
realizadas na casa dos usuários 

- 03 - - 

Mentoria Rodrigo Brivio – 
Orientador Social 

04 04 04 04 

Contato com as famílias via telefone 00 01 - 11 
Contato com CREAS 01 02 02 - 
Atendimento Particularizado 
Presencial com uma mãe 

- 02 01 - 

Mensagem/conversa/áudio/chamada 
de video com as famílias via 
whatsapp 

38 03 24 05 

Video gravado pela técnica e 
enviado para a família 

- 01 - - 

Envio de vídeo do youtube via 4 para cada 04 para cada 01 para cada - 
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whatsapp para famílias família família família 
Envio de PDF  2 para cada 

família 
- - - 

Envio de link via whatsapp  1 para cada 
família 

06 para cada 
família 

06 para cada 
família 

- 

Capacitação de toda a equipe no 
AME – com Estevam 

- - 01 - 

Passeio – Cinema Jaú Shopping - - 02 - 
Preenchimento do Censo SUAS - - 01 - 

Grupo/ Ações Coletivas 

Festa do Cordel com os alunos da 
educação 

01 - - - 

Palestra Setembro Amarelo 01 - - - 
Grupo Cordel 01 - - - 
Passeio no CEAJ (Centro de Estudo 
de Astronomia de Jaú) Turma da 
Manhã 

00 01 - - 

Entrega Kit Macarronada 00 15 - - 
Festa de Halloween 00 01 - - 
Festa do Havaí - 01 - - 
Passeio no CEAJ (Centro de Estudo 
de Astronomia de Jaú) Turma da 
Tarde 

00 01 - - 

Visita Domiciliar - - 03 13 
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Passeio na padaria para tomar café 
da manhã/café da tarde 

- - - 02 

Pic Nic no parque do Rio Jaú - - - 02 
Jantar de Natal com alunos da 
escolha especial Sophia Ottoni 
Guimarães do Amaral 

- - - 02 

Entrega de presente de natal para 
famílias que estão remotas 

- - - 05 

Confraternização das famílias e 
equipe no ponto da pizza 

- - - 01 

Oficinas 
 

Oficina de Atividades Artísticas e 
manuais youtube 

01 para cada 
família 

01 para cada 
família 

- - 

Oficina de Atividades Artísticas e 
manuais Presenciais 

09 07 20 18 

Oficina de Organização Doméstica 
Link 

01 para cada 
família 

01 para cada 
família 

02 para cada 
família 

- 

Oficina de Organização Doméstica 
vídeo youtube 

01 para cada 
família 

01 para cada 
família 

- - 

Oficina de Organização Doméstica 
Presencial 

02 03 - - 

Oficinas de Autocuidado e Higiene 
PDF 

01 para cada 
família 

00 - - 
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Oficinas de Autocuidado e Higiene 
LINK 

00 03 para cada 
família 

- - 

Oficina de Cozinha youtube 01 para cada 
família 

02 para cada 
família 

01 para cada 
família 

- 

Oficina de Cozinha presencial 03 03 - - 

Oficina de Cozinha link - - 01 para cada 
família 

- 

Oficina de Jardinagem presencial 04 01 - - 
Oficina de Jardinagem youtube 00 01 para cada 

família 
- - 

Oficina de Jardinagem link - - 01 para cada 
família 

- 

Oficina de Jogos Presencial 02 01 01  
Oficina de informática presencial 01 - - - 
Oficina de lazer e qualidade de Vida 
presencial 

07 08 35 29 

Oficina de lazer e qualidade de Vida 
youtube 

01 para cada 
família 

- - - 

Oficina de lazer e qualidade de vida 
– link 

- 01 para cada 
família 

01 para cada 
família 

- 

Atividade Sociocultural Presencial 02  04 03 
Atividade Sociocultural link - 01 para cada - - 
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família 
Oficina de Teatro no CEU com a 
professora Renata 

04 04 02 02 

Aula de Capoeira - 03 06 06 
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10. AÇÕES COLETIVAS 
 

AÇÕES COM FAMÍLIAS 

Público-alvo: Família dos usuários 

Objetivos: Proporcionar momentos de interação entre as famílias, fazendo com que as mesmas 

percebam que não estão sozinhas e que outras pessoas também passam situações semelhantes. 

Mês Temas discutidos 

Setembro Nessa data foi realizada uma palestra com as famílias, sobre setembro 
amarelo, onde convidamos psicólogos da Associação Hospitalar 
Thereza Perlatti, para falar sobre o tema para as nossas familias e 
colaboradores da assistência.  
Nesse mês é trabalhado a prevenção ao suicídio, e dessa forma 
pensamos na palestra pois sabemos a sobrecarga que os pais tem e a 
importância de falar sobre esse tema. Sabemos que muitas vezes é 
difícil, mas devemos sempre lembrar que não estamos sozinhos. 
O psicólogo Thiago e a psicóloga Camila nos falaram com muita 
clareza sobre o tema, e ao final entregamos um certificado e um bloco 
de anotações da nossa instituição para eles. 
Entregamos também os certificados para os participantes da palestra. 
Antes de irem embora, fizemos um café, onde tinha bolo, lanche 
natural, café, suco e refrigerante. 

Outubro No dia 08/10 realizamos a entrega do kit macarronada para as 
famílias, nesse kit continha 2 pacotes de macarrão, 2 molhos de 
tomate, 1 caixa de creme de leite, 1 pacote de queijo ralado e 1 frango 
cru picado. 
Os Kits são muito importante pois promove a socialização entre os 
membros da família, o maior estreitamento dos vínculos entre família e 
equipe da assistência 

Novembro Mantivemos o contato com as famílias através de whatsapp, 
atendimento particularizado e através de visitas domiciliares. 

Dezembro Em dezembro 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. 
Ainda em dezembro realizamos uma confraternização no ponto da 
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pizza com as famílias, onde o objetivo foi 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 para cada família. 
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REUNIÕES DE EQUIPE/CAPACITAÇÃO 

Público-alvo: Equipe do serviço 

Objetivos: Planejar e avaliar as atividades e novas estratégias para o serviço socioassistencial, 
dentro do período de Pandemia, na forma híbrida de trabalho. 

Mês Temas discutidos 

Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 

Realizamos as reuniões de equipe, semanalmente e discutimos 
acerca das atividades da semana, e assuntos relacionados ao 
andamento do nosso trabalho. 
 
Em especial no mês de novembro, no dia 08/11 fomos até o AME 
para conversar com Estevam que é deficiente visual, o objetivo de 
irmos até o AME foi aprimorar nosso conhecimento para melhor 
atender nosso atendido que é deficiente visual, pois nada melhor que 
uma pessoa que vivencia isso e tem propriedade no assunto para 
nos explicar e repassar o seu conhecimento, foi uma manhã muito 
produtiva e de muito aprendizado. 
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ATIVIDADE SOCIOCULTURAL 

Público-alvo: Usuários. 

Objetivos: Ampliar conhecimento cultural, habilidades cognitivas e socialização. 

Mês Temas discutidos 

Setembro No dia 1º de setembro fizemos uma atividade de escutar música, 
fazendo com que os usuários escolhessem qual música gostariam 
de escutar, sabemos que a música estimula a criatividade, ajuda 
na melhora da memória e aliviar o estresse. É uma atividade 
sociocultural pois cada usuário gosta de um estilo de música, pois 
vem de acordo com a cultura de cada família, e com ela é possível 
fazer a troca cultural. No dia 09 de Setembro realizamos um grupo 
com histórias acerca do nordeste, mostramos e conversamos 
sobre os cordéis, Lampião e Maria Bonita, sobre as rimas que tem 
nos cordéis. E depois fomos para a festa do cordel, para dar 
continuidade ao que conversamos. A festa do cordel, foi 
promovida pela escola Sophia Ottoni Guimarães do Amaral, na 
qual foi trabalhado pontos importantes da cultura do nordeste e foi 
oferecido comidas típicas. Os usuários que participaram gostaram 
e se divertiram bastante. 

Outubro Na data de 06 de outubro de 2021, fomos até o CEAJ, com a 
turma da manhã e com a turma da tarde, foi um passeio muito 
produtivo onde os atendidos pareceram gostar muito, eles 
puderam “lançar” um foguete como simulação, tocar em diversos 
objetos do espaço, tais como comida de astronauta, usaram uma 
luva como se fosse de astronauta no espaço, assistiram vários 
vídeo em relação ao lançamento de foguete, como os astronautas 
vivem quando estão em missão espacial e depois realizaram um 
lanche. 
Fomos muito bem recebidos pela equipe do CEAJ, e os nossos 
atendidos pareceram gostar muito do passeio. Nesse mesmo mês 
realizamos a festa de Halloween, onde decoramos a sala com 
enfeites com o tema, os atendidos usaram adornos relacionados, 
como máscara, tiaras com “tesoura cortando a cabeça”, 
colocamos música para eles escutarem, o vídeo game para 
dançarem e se divertirem. Como lanche teve cachorro quente, 
bolo de chocolate com temática sepulturas de cemitério, pipoca, e 
doces como dentadura, minhoca e pirulitos. Também fomos 
convidados pela escola Sophia Ottoni Guimarães para participar 
da festa do Havaí realizada por eles, aceitamos o convite e 
levamos nossos usuários, o que foi muito bom, pois interagiram 
com os alunos e se socializaram através da dança e música, 
ademais foi servido comida típica que os atendidos gostaram 
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muito. 
Percebemos que os usuários se divertiram e gostaram muito de 
participar das duas festas. No dia 20 de outubro enviamos um link 
sobre a importância da família, pois sabemos que a matricialidade 
sociofamiliar é a centralidade da família como núcleo social 
necessária para a efetividade de todas as ações e serviços da 
política de assistência social. 
Dentro da família que desenvolvemos diversas habilidades e 
amadurecemos emoções, diante disso vemos o quão importante é 
estarmos em sintonia e ter um bom entrosamento entre os 
membros da família 

Novembro No dia 23/11 foi uma terça-feira fomos assistir ao filme 
Ghostbusters: Mais Além na sessão das 16h15, antes de 
entrarmos no cinema realizamos passeio no shopping, entramos 
nas lojas Americanas e compramos os ingressos e as pipocas 
com eles.  
No dia 25/11 fomos no cinema e assistimos SpaceJam: Um Novo 
legado, levamos pipocas e refrigerante pois nesse dia a sessão foi 
somente para nós e a bomboniere estava fechada, dividimos a 
sessão com alguns alunos da escola Sophia Ottoni Guimarães do 
Amaral. 

Dezembro Em dezembro 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. 
Ademais no décimo segundo mês do ano tivemos 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. 
Tivemos também a realização de passeios, 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 
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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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REUNIÕES COM SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL 
(SEADS)/MONITORAMENTO 

Público-alvo: Equipe do Serviço 

Objetivo: Discutir questões acerca do nosso serviço 

Mês Temas discutidos 

Setembro a Presidente da OSC Maingrid, a técnica Marina, e a Bruna da 
prestação de contas foram na reunião realizada pela equipe de 
Monitoramento da Secretaria de Assistência Social, representando 
nossa entidade. Renata, gerente da politica de assistência social do 
nosso município, Tamiris, Flávia que são técnicas do monitoramento e 
também as técnicas da APAE de Jaú estavam presentes. Nessa reunião 
pudemos trocar experiências com a APAE de atividades que foram 
realizadas durante a pandemia, bem como ações que estamos 
realizando no retorno das atividades presenciais. Ademais foi 
apresentado pela equipe de monitoramento um novo modelo de 
prestação de contas. 
 

Outubro Não houve reuniões com a SEADS/setor de monitoramento. 

Novembro Na data de 29/11 tivemos reunião com a equipe de monitoramento da 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SEADS) onde foi 
discutido acerca do nosso trabalho. Estavam presente toda a equipe do 
serviço, a presidente, a responsável pela prestação de contas da nossa 
entidade, e a equipe de monitoramento. 

Dezembro Não houve reuniões com a SEADS/setor de monitoramento. 
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11. OFICINAS 
 

OFICINA DE AUTO CUIDADO 

Público-alvo: Usuários. 

Objetivos: Estimular o usuário a cuidar da sua higiene 

Mês Temas discutidos 

Setembro No dia 28 de setembro enviamos em PDF alguns cuidados que 
devemos ter para manter a saúde dos cabelos, como por exemplo: 
como lavar os cabelos, a frequência da lavagem, escolha dos produtos, 
temperatura da água, massagem, escolha do shampoo e uso do 
condicionador. Esse tipo de oficina parece ser algo simples porém são 
assuntos importantes para serem abordados com os nossos usuários, 
no qual alguns irão aprender esse auto cuidado e outros apenas 
aprimorar esse tipo de conhecimento mas em ambos os casos, com ou 
sem apoio, trata-se de informações necessárias a esse público. 

Outubro Nessas datas encaminhamos um link sobre o dia nacional da saúde 
bucal que foi comemorado em 25 de outubro  e de como manter uma 
boa saúde bucal. Sabemos que esta desempenha importantes funções 
que repercutem na saúde do organismo como um todo, por esse motivo 
enviamos esse link com esse tema. 

Novembro Não realizamos essa oficina. 

Dezembro Não realizamos essa oficina. 
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OFICINAS DE ATIVIDADES ARTISTICAS E MANUAIS 

Público-alvo: Usuários. 

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

Mês Temas discutidos 

Setembro Nos dias 01,08,10,15,21,28 e 29 de setembro 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. No mês de setembro comemora-se o início 
da primavera e por isso pegamos desenhos de diversos tipos de 
flores e os usuários picavam e amassavam papel crepom e 
colavam nesses desenhos para dar o seu formato, com esses 
tipos de atividades contribuímos para o desenvolvimento da 
concentração e isso é um ponto muito positivo, principalmente 
pelo fato de que nossos usuários se distraírem mais facilmente e 
conforme essas oficinas forem ofertadas os mesmos poderão 
cada vez mais treinar e melhorar a qualidade  do nível de 
concentração melhorando assim a sua qualidade de vida em um 
aspecto geral. Também pintaram uma pedra que está sendo usada 
para enfeitar o Núcleo 

Outubro Nessas datas realizamos atividades de colagem com palitos, 
pinturas em copinhos de plásticos, onde era pintada uma árvore e 
os copinhos eram colados formando a copa da árvore, também 
realizamos pinturas em tela e confecção de pulseiras com 
missangas. Com esse tipo de criatividade auxiliamos no 
desenvolvimento da coordenação motora fina, coordenação 
visomotora, criatividade e concentração no qual são subsídios 
importantes para atividades de vidas Práticas e Diárias e também 
para as relações interpessoais. 

Novembro Em novembro diversos tipos de atividades, como por exemplo: Foi 
feito um polvo com prato de plástico e o mesmo foi pintado com 
tinta de acrilex, utilizando os dedos da mão e para terminar foi feito 
alinhavos nas beiradas com agulhas e linhas de tricô, o mesmo 
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procedimento foram realizados com a figura de uma nuvem e arco 
íris, a figura de coração foi utilizado o molde de madeira no lugar 
do prato de plástico e só trabalhou o alinhavo com agulha e linha 
de tricô, nesse mesmo estilo de atividade foi realizado trabalhos 
com alinhavos utilizando pratos de papelão e de isopor com furos 
para que os mesmos passem a agulha com a alinha formando 
diversas formas geométricas como por exemplo: círculo, triangulo, 
losango, etc, um por atividade. Outra atividade foi realizada com a 
figura de um leão, onde os usuários tinham que montar o leão que 
estavam recortados (quebra cabeça), após os usuários montarem 
e colarem a figura em papel sulfite, os mesmos preencheram a 
figura com folhas de árvores verdadeiras. Também a usuária G 
que tem uma deficiência visual e uma coordenação motora mais 
comprometida, fez uma pintura de um desenho formando uma 
galinha, utilizando as mãos, para poder trabalhar o sensorial. 
Outra atividade foi fazer colar e pulseira de barbante e macarrão 
Ave Maria, esse tipo de atividade foi realizado mesmo com o 
usuário JP que tem deficiência visual no qual foi orientado pelo 
Estevam, em uma capacitação, que também é deficiente visual e 
funcionário do AME, pulseira com 3 cores diferentes de linha de 
crochê. Outra atividade foi porta canetas, utilizando latas e palitos 
de sorvetes, nessa atividade os usuários pintavam com tinta 
Acrilex os palitos de sorvetes e colavam um á um na lata, cobrindo 
toda a superfície, no final os mesmos podiam terminar colando 
fitas nas bordas para dar o acabamento. Também foi feito em 
papel sulfite um desenho, impresso, de um guarda- chuva aberto e 
os usuários tinham que colar EVAs coloridos, picados e as gotas 
de chuvas eram de pedaços de cotonetes colados na folha, 
também foi feito nuvem com colagem de algodão e chuva de 
cotonetes picados. Nesse mês de novembro também trabalhamos 
a Consciência Negra, pegamos várias figuras, de diferentes 
mulheres, impressas e os usuários coloriram com linhas de tricô 
os cabelos, boca, roupas e o restante foi utilizado lápis de cor. Os 
usuários também confeccionaram pulseiras de miçangas e os 
mesmos levaram para sua casa. Todas essas atividades 
estimulam esses indivíduos a terem um maior nível de 
concentração, estímulo a criatividade, coordenação motora fina e 
visumotora no qual são importantes para desempenhar tarefas no 
seu dia á dia, AVD ( Atividades de Vida Prática e Diária) 

Dezembro Nesse mês 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 
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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 
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OFICINA DE INFORMÁTICA 

Público-alvo: Atendidos 

Objetivo: Ampliação e/ou aprimoramento do conhecimento tecnológico 

Mês Temas discutidos 

Setembro Nós temos um notebook, que os nossos orientadores usam para planejar 
e pesquisar as atividades e dessa forma usamos ele também para 
nossos usuários realizarem essa oficina. Nesse dia um de nossos 
usuários realizou a oficina cadastrando Nota Fiscal Paulista no sistema 
sob a supervisão de nossos orientadores. Ele gostou muito e foi muito 
ágil no processo. 
Com essa oficina nós buscamos aprimorar o conhecimento tecnológico 
dos usuários, bem como trabalhar habilidades que posterior possam ser 
trabalhadas em um ambiente de trabalho. 
Nós deixamos também os usuários mexerem no computador e íamos 
falando as letras para irem digitando. 

Outubro Não realizamos essa oficina esse mês. 

Novembro Não realizamos essa oficina esse mês. 
Dezembro Não realizamos essa oficina esse mês. 
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OFICINAS DE LAZER E QUALIDADE DE VIDA – Presencial e/ou Remoto 

Público-alvo: Usuários. 

Objetivos: Melhoria na qualidade de vida dos usuários 

Mês Temas discutidos 

Setembro  De forma remota enviamos um vídeo de como fazer um 
alongamento sentado, em uma série de 3 minutos, são exercícios 
simples no qual irão manter uma postura corporal mais flexível, 
auxiliando no alívio do stress. Esses exercícios são importantes 
principalmente pelo fato de nossos usuários, em sua maioria, 
serem ociosos e necessitarem de exercícios para auxiliar na 
melhoria da qualidade de vida. 
Nos dias 01,08,10,15,23,28 e 29 de setembro realizamos 
programações diversificadas, quanto aos circuitos, adaptamos de 
acordo com as necessidades de cada usuário, como por exemplo, 
trabalhamos com as atividades baseadas no trabalho do professor 
Rodrigo Brivio,  foi construído 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. Outro circuito baseado nesse mesmo 
trabalho foi uma escada construída de cano de PVC, ela foi 
colocada deitada no chão e os usuários tinham que passar por 
cada espaço e ao mesmo tempo carregar uma bola com peso, em 
outro momento bater a bola com peso do lado direito e ir andando, 
depois a mesma coisa do lado esquerdo, carregar alguns 
pequenos pesos e transpor os obstáculos da escada, os objetivos 
são os mesmos do circuito anterior. Nesses dias também 
realizamos com nossos usuários a caminhada, ela proporciona 
uma melhor qualidade de vida, pois esses indivíduos são 
sedentários, 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 
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dessa atividade de caminhar os usuários começam a diminuir o 
peso, regulam a taxa glicêmica, proporcionando uma melhora na 
elasticidade corporal e bom humor, melhorando assim seu bem 
estar e sua autoestima. 

Outubro Durante o mês de outubro realizamos circuitos e caminhadas. 
Buscamos sempre variar no trajeto das caminhadas e o circuito 
também é diferente a cada dia, procuramos trabalhar coordenação 
motora, lateralidade, movimento corporal, dentre outras 
habilidades, que são de extrema importância no desenvolvimento 
do usuário. Na data de 21 de outubro enviamos 2 links, sendo um 
deles sobre o benefício do consumo de frutas e outro foi sobre 11 
benefícios da caminhada. 
2 temas muito importantes, levando em conta a nossa saúde física 
e emocional. Muitas pessoas com TEA tem a tendência a ter uma 
alimentação mais restrita e ter dificuldades em aceitar novos 
sabores e também possuem uma vida mais sedentária. Com esse 
tipo de informação que vamos disponibilizando as famílias, 
estamos contribuindo para que esses pais e ou responsáveis 
venham a obter mais informações no qual irão auxiliar e ajudar a 
melhorar a saúde e bem estar não só do usuário mas da família 
como um todo. Quanto mais informação possuem essas famílias 
maiores são as oportunidades das mesmas de terem uma vida 
com melhores condições e dignidade. 

Novembro No dia 09 enviamos um link com conteúdo sobre os benefícios da 
caminhada e sugestões de treino e no dia 26 de Novembro 
encaminhamos um outro Link com 7 exercícios de alongamento 
para fazer em casa. Todas essas informações é para que os 
usuários e suas famílias desfrutem de uma vida saudável. 
De maneira presencial segue a mesma linha dos últimos meses, 
pois o que varia é o material utilizado nos circuitos, porém as 
atividades basicamente são as mesmas, atividade baseada no 
Rodrigo Brivio, escada de cano PVC, caminhada, jogos na quadra 
do CEU, entre outros. 

Dezembro 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 
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deles estão acima do peso, e ela auxilia na mobilidade. 
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OFICINAS DE COZINHA – Presencial e Remoto 

Público-alvo: Usuários. 

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

Mês Temas discutidos 

Setembro No dia 08 e 23 de setembro foi realizado a oficina de cozinha e 
nesse dia fizemos uma receita de mousse de morango (com 
turmas diferentes) no qual é prática, fácil e eles adoram. No dia 
23 de setembro eles participaram da festa do Cordel junto com os 
alunos da educação da Escola especial do Autista e nesse dia 
nossos usuários ficaram responsáveis por fazerem a pipoca e o 
suco que seriam servidos na festa. Além de ser um tipo de oficina 
que eles gostam, contribui para o desenvolvimento da autonomia 
dos usuários.   
No dia 27 de setembro de 2021 enviamos em PDF uma receita de 
salada de frutas, no qual além de deliciosa, é fácil de fazer e os 
usuários gostam. Com essa receita nós reforçamos com os 
mesmos e os estimulamos a cada vez mais consumirem novos 
sabores e alimentos mais saudáveis 

Outubro No mês de outubro fizemos com os usuários a oficina de cozinha, 
o cardápio foi pão de queijo na air fryer, bolinho de chuva (essa 
fizemos em parceria com a educação),e também a gelatina da 
festa de Halloween, essas receitas trabalharam a coordenação 
motora fina, bem como quantidade e socialização entre os 
mesmos. 
 No dia 20 de outubro enviamos um vídeo do youtube, com uma 
receita de pizza de pão de forma rápida e simples e no dia 29 de 
outubro enviamos um vídeo de um cardápio de carne moída com 
legumes. Nossos usuários gostam desse tipo de atividade e as 
mesmas contribuem para a aquisição total ou parcial da 
autonomia e independência nas AVDs  (Atividades de Vida 
Prática e Diária) 

Novembro No dia 03 encaminhamos um vídeo do youtube ensinando como 
fazer uma salada tropical e no dia 23 de novembro enviamos um 
Link com uma receita de como fazer requeijão caseiro. Nossos 
usuários gostam muito de realizar esse tipo de oficina e trata-se 
de receitas fáceis para que os pais e ou responsáveis consigam 
realizar com os mesmos. Esse tipo de atividade contribui para o 
exercício da sua maior autonomia. 

Dezembro Não foi realizado essa oficina no mês de dezembro. 
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OFICINA DE JARDINAGEM 

Público-alvo: Usuários. 

Objetivos: Estimular o sensorial e habilidades relacionadas ao plantio, colheita, cuidados 

diários e preparação dos alimentos. 

Mês Temas discutidos 

Setembro  Nesses dias realizamos os cuidados com a horta e regamos a 
hortaliças, nesse tipo de atividade os usuários aprendem a noção 
de tempo através da observação do crescimento das mesmas, 
descobrem diversas variedades de alimentos e temperos e 
aprendem a experimentar novos sabores. 

Outubro Nessa oficina trabalhamos a questão de tempo, paciência pois ao 
plantar sabemos que não irá dar frutos no dia seguinte, então 
trabalha-se noção de tempo, sabores e a variedade de temperos e 
alimentos. 
 

Novembro Nesse mês encaminhamos um Link de como cultivar e os 
cuidados que temos que ter com a Suculenta. A mesma está 
sendo muito utilizada para enfeitar ambientes de casas, 
escritórios, consultórios, etc. Por ser uma planta bonita e seus 
cuidados serem simples, o que facilita para os nossos usuários. 
Esse tipo de atividade é importante para estimular a 
responsabilidade dos mesmos. 

Dezembro Não foi realizado essa oficina no mês de dezembro. 
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OFICINA DE ORGANIZAÇÃO DOMÉSTICA 

Público-alvo: Usuários. 

Objetivos: Estimular a autonomia e o interesse em atividades domésticas 

Mês Temas discutidos 

Setembro Nos dias 27 e 30 de setembro, nossos usuários realizarem as 
oficinas de cozinha, os mesmos fizeram a oficina de organização 
doméstica, lavando, secando e guardando as louças que 
utilizaram. Esse tipo de oficina reforça a independência dos 
mesmos nas Atividades de vida prática e diária, bem como a 
estimulação da autonomia Nesse dia 27 e 30 de setembro 
enviamos um Link com 11 dicas de como pendurar as roupas no 
varal de maneira correta após serem lavadas, para que as 
mesmas não deformem, desbotem, deixem as roupas marcadas e 
diminuem a validade do uso do tecido. Quando tomamos os 
cuidados com nossas roupas elas duram por mais tempo. Ensinar 
nossos usuários a colocar as roupas no varal é algo importante e 
faz parte da organização doméstica, não basta colocar as roupas 
na máquina, temos que ensinar a coloca-las adequadamente no 
varal. Enviamos também um vídeo sobre organização de gavetas, 
levando em consideração cores, tecidos, tipos de roupas, etc, tudo 
para facilitar o dia á dia da família. Ensinar o indivíduo a se 
organizar em sua vida prática e diária, por mais simples que 
pareça é de grande contribuição para o desenvolvimento e 
aquisição da sua autonomia. Lembrando que cada usuário é um 
ser único e que nem todos irão ter os mesmos resultados e que 
cada um irá necessitar de um tipo de apoio para realizar esse tipo 
de tarefa, alguns com o tempo conseguirá realizar de maneira 
independente mas o mais importante é que todos tem condições 
de aprender e evoluir. Nesse dia enviamos um Link com 11 dicas 
de como pendurar as roupas no varal de maneira correta após 
serem lavadas, para que as mesmas não deformem, desbotem, 
deixem as roupas marcadas e diminuem a validade do uso do 
tecido. Quando tomamos os cuidados com nossas roupas elas 
duram por mais tempo. Ensinar nossos usuários a colocar as 
roupas no varal é algo importante e faz parte da organização 
doméstica, não basta colocar as roupas na máquina, temos que 
ensinar a coloca-las adequadamente no varal. Enviamos também 
um vídeo sobre organização de gavetas, levando em 
consideração cores, tecidos, tipos de roupas, etc, tudo para 
facilitar o dia á dia da família. Ensinar o indivíduo a se organizar 
em sua vida prática e diária, por mais simples que pareça é de 
grande contribuição para o desenvolvimento e aquisição da sua 
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autonomia. Lembrando que cada usuário é um ser único e que 
nem todos irão ter os mesmos resultados e que cada um irá 
necessitar de um tipo de apoio para realizar esse tipo de tarefa, 
alguns com o tempo conseguirá realizar de maneira independente 
mas o mais importante é que todos tem condições de aprender e 
evoluir. 

Outubro  Encaminhamos link sobre como organizar o quarto em 20 
minutos, com algumas dicas simples e fáceis de realizar, que os 
atendidos podem fazer sozinhos ou se necessário (alguns 
usuários) com apoio leve da família. Estimular para que os 
usuários desenvolvam cada vez mais sua independência e ou 
autonomia é de primordial importância. 
Na oficina de forma presencial depois de realizarem as oficinas de 
cozinha, os mesmos lavam as louças e enxugam, auxiliando na 
limpeza do ambiente e a terem noção de que depois que fazemos 
algo na cozinha, temos que limpar e organizar. Ensinamos esse 
tipo de oficina levando em conta o Currículo Funcional Natural, ou 
seja, dentro de um contexto, como por exemplo nesse caso 
ensinamos uma atividade de organização doméstica logo após a 
realização de uma oficina de cozinha, onde realmente acabou 
tendo louças para lavar, secar e guardar, limpar a mesa, varrer o 
chão, tudo com uma função lógica. 

Novembro No dia 08/11 enviamos um link de como evitar pelos nas roupas e 
no dia 26 de Novembro de 2021 encaminhamos um Link de como 
limpar um forno utilizando bicarbonato. As atividades de Vida 
Prática e Diária são importantes para o desenvolvimento de maior 
autonomia desse usuário. 

Dezembro Não foi realizado essa oficina no mês de dezembro. 
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OFICINA DE TEATRO 

Público-alvo: Usuários. 

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

Mês Temas discutidos 

Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 

Nas aulas de teatro trabalhamos lateralidade, movimentos 
corporais, musicalidade, relaxamento é uma oficina que os 
usuários se entusiasmam bastante em fazer. 
Ela foi realizada todos os meses desse quadrimestre, o que 
mudava somente eram os exercícios realizados durante as aulas. 
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OFICINA DE JOGOS 

Público-alvo: Usuários. 

Objetivos. Estimular a concentração, trabalhar regras sociais, frustrações e socialização. 

Mês Temas discutidos 

Setembro Nesse mês jogaram jogo da vida” onde no início cada jogador 
roda a roleta e quem tirar o número maior começará jogando, 
seguindo sempre por quem estiver a sua esquerda (sentido 
horário). Quando for a vez de uma determinada pessoa a mesma 
deverá rodar a roleta e andará o número de casas que tirou e em 
seguida essas casas trará diversas situações cotidianas 
relacionadas a família, dinheiro e outros aspectos e o jogador 
deverá tomar decisões e sofrer as consequências de suas 
escolhas. Durante o jogo os orientadores sociais refletem com os 
usuários, questionam para que eles possam aprender cada vez 
mais a desenvolver o seu raciocínio lógico e senso crítico, 
colaborando para que se tornem, na medida do possível, 
protagonistas da sua própria história. 

Outubro Nesse dia realizamos com o usuário o jogo da memória com som, 
pois JP é deficiente visual, para realizar essa atividade foi utilizado 
vários potes com diferentes produtos dentro como por exemplo: 
em dois continham arroz, em outros dois continham botões, em 
outros missangas e assim por diante. O usuário tinha que pegar 
um pote aleatoriamente e chacoalhar para ouvir o barulho e em 
seguida pegar outro pote e chacoalhar e verificar se o que 
continha dentro daquele pote era igual o que tinha no pote 
anterior.  Assim trabalhamos a área sensorial auditiva no qual é de 
extrema importância para quem tem esse tipo de deficiência. 
Nesse mês também jogamos videogame com XBOX na sala, 
jogamos o jogo Just Dance, os atendidos se divertiram 

Novembro No mês de novembro,os atendidos jogaram jogo da vida que faz 
com que os usuários aprendam, mesmo com ajuda e ou dicas, a 
tomar atitudes frente a situações problemas e a aprender que toda 
ação tem uma reação. Nesse jogo as situações são baseadas no 
cotidiano da vida real. 
Realizamos também jogo de bingo, o que proporciona momentos 
de descontração, socialização e divertimento para nossos 
atendidos. 

Dezembro Não realizamos essa oficina esse mês. 
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OFICINA DE Capoeira 

Público-alvo: Usuários. 

Objetivos. 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 

Mês Temas discutidos 

Setembro Não tínhamos essa oficina ainda. 

Outubro 
Novembro 
Dezembro 

As aulas de capoeira se iniciaram esse mês, e nela é trabalhado 
som, os instrumentos, musicalidade, ritmo, movimento corporal. 
As aulas irão acontecer as quartas-feiras de manhã e as quintas-
feiras a tarde, assim conseguimos atingir a maioria de nossos 
atendidos. 
Vemos que cada usuário tem sua limitação e particularidade, o 
que para uns é simples outros tem mais dificuldade em realizar, 
porém cada ganho é significativo. 
Durantes esses últimos três meses do ano, o foco e o objetivo da 
capoeira foram os mesmos, o que mudaram durante as aulas, 
eram os exercícios que faziam. 
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Atividades na casa dos usuários 

Público-alvo: Usuários. 

Objetivos: Fortalecimento do vínculo com a família, usuário e equipe e estímulo 
motor e cognitivo 

Mês Temas discutidos 

Setembro Fomos até a residência dos usuários e trabalhamos dois tipos de 
circuitos, as mesmas descritas no quadro acima, são atividades 
baseadas no trabalho do professor Rodrigo Brivio, no qual nosso 
orientador social está sendo orientado. São programações 
prazerosas e que estimulam a coordenação motora ampla, motora 
fina, visomotora, equilíbrio, concentração, etc. Nesses dias 
também jogamos bingo com a família, as mães participaram e foi 
muito divertido, as cartelas eram com figuras de animais 
domésticos e selvagens, teve várias prendas (que foram 
cconfeccionadas ao longo do trabalho pelos atendidos) que a 
família e o usuário podia escolher como prêmio. O objetivo desse 
jogo foi não somente trabalhar a concentração e sim o prazer de 
se relacionar com a família, e também promover a qualidade de 
vida em família, a interação e comunicação entre os mesmos. 

Outubro Na data de 13 de outubro fomos até as residências das usuárias E 
e A. P onde realizamos atividades com as mesmas e também com 
suas genitoras, nesse dia trabalhamos atividades baseadas nas 
do professor Rodrigo Brivio , foi construído 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, esses usuários por não frequentarem o serviço de 
maneira presencial, ainda não tinham feito esse tipo de atividade 
nesse mesmo dia realizamos o jogo de bingo de animais 
domésticos e selvagens (fotos) com os usuários e as mães, foi 
muito divertido, teve prendas para os ganhadores do primeiro e 
segundo lugar, foram algumas rodadas. No dia 18 de outubro 
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realizamos visita na casa do usuário P e levamos um quadro e 
guache para ele realizar pintura do quadro, com essa atividade 
proporcionamos maior aproximação da família/usuário e equipe e 
podemos perceber melhor as habilidades de cada usuário, bem 
como qual atividade se encaixa melhor para cada atendido. 

Novembro Não realizamos atividade nas casas dos atendidos, mas 
realizamos visita domiciliar. 

Dezembro Não realizamos atividade nas casas dos atendidos, mas 
realizamos visita domiciliar. 
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12.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse quadrimestre tivemos a inserção de 1 novo usuário, o que é de 

extrema importância para nosso serviço e também para o usuário inserido, pois 

dessa forma não estão ficando ociosos em casa, e isso auxilia na diminuição da 

sobrecarga do cuidador. 

Com as famílias que não estão vindo presencial, continuamos a mandar 

atividades remotas via WhatsApp e conversando através de mensagens ou ligações. 

Outrossim é importante ressaltar nosso bom relacionamento/vínculo com as 

famílias, que é de extrema importância para o andamento do nosso serviço, e 

nesses 4 meses realizamos diversas visitas domiciliares, atividades na casa do 

usuário, ligações e mensagens via WhatsApp, realizamos palestra, buscando 

sempre estreitar cada vez mais nossos vínculos. 

No último quadrimestre do ano, a situação pandêmica teve uma melhora, devido 

o avanço da vacinação, e dessa forma nosso serviço começou a funcionar de forma 

híbrida (remoto/presencial), para os que estão vindo presencial estamos seguindo 

todos os protocolos necessários para evitar o contágio do coronavírus.  

Dessa forma como ponto negativo ainda temos a adaptação das 

oficinas/atividades da forma presencial para remota, além de pensar nas 

oficinas/atividades presenciais para os usuários que estão vindo, pois pode parecer 

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 gerais 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 

provocando 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 nos 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 
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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. Essa família tem que estar engajada nesse processo, para que esses 

usuários possam ser cada vez mais autônomos, diminuindo assim a sobrecarga 

dessas famílias devido aos cuidados prolongados e aumentando a qualidade de vida 

não somente dessa pessoa com TEA mas também daqueles que fazem parte da sua 

dinâmica familiar. 

Outro ponto que é importante ressaltar é o bom relacionamento entre equipe e o 

engajamento na melhora constante das atividades, para assim promover uma 

melhor qualidade de vida, promoção da autonomia e socialização do atendido. 

 

Impactos Sociais 

Os impactos sociais que buscamos atingir com as atividades realizadas no último 

quadrimestre foram: 

 Redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigamento 

institucional, através dos passeios;  

Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de 

cuidados a pessoas com dependência e Proteção Social e cuidados individuais e 

familiares voltados ao desenvolvimento de autonomias realizadas por meio das 

atividades/oficinas que favorecem o desenvolvimento da autonomia;  

Fortalecimento da convivência familiar e comunitária através novamente dos 

passeios e palestras. 
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