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RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES 

___________________________________________________________________ 

1) DADOS PRELIMINARES 

1.1 Entidade: Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jaú 

1.2 CNPJ da entidade: 05.524.456/0001-74 

1.3 Instrumento/ano: Julho a Dezembro de 2021 

1.4 Tipo de instrumento: Relatório Anual 

1.5.Responsável da entidade: Maingrid Rozante Crepaldi Maran 

___________________________________________________________________ 

2) ORGÃO GESTOR 

Nome: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 

Endereço: Rua Paissandú, nº 690, Centro, Jau-SP 

 

3) CARACTERIZAÇÃO DA OSC 

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 oito) pessoas com TEA na 
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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. 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 - 
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Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias. Sua 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 

na Avenida do Café, 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, 
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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 necessidade de cada indivíduo 

4) OBJETO 

O nosso objeto é a oferta do Serviço Socioassistencial, tipificado: Serviço de 

proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos (as) e suas famílias, 

sendo executado para pessoas com TEA – Transtorno do Espectro Autista e suas 

famílias, de 18 a 59 anos. 

 

Vigência: Julho a Dezembro de 2021 

 

5) 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) 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; 

__________________________________________________________________________________________ 
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7) METODOLOGIA  

Os usuários serão encaminhados pelo Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS, devendo constar no encaminhamento o Número de 

Identificação Social - NIS. Os usuários deverão ser incluídos antecipadamente no 

Cadastro Único, para ter acesso não só ao serviço, como também aos benefícios e 

programas de transferência de renda. Ao inserir o usuário no serviço, a equipe técnica 

deverá realizar a construção de Plano Individual e/ou familiar de Atendimento (PIA), 

com a identificação das necessidades, incluindo-os nos serviços de políticas públicas 

setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o incentivo à autonomia 

do usuário, da família e do cuidador. Os casos de situações de violência e/ou violação 

de direitos deverão ser atendidos em conjunto com a equipe do serviço e técnicos do 

CREAS. Para realizar as intervenções necessárias à superação de tais situações, 

essas unidades poderão acionar os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos – SDG 

(Ministério Público, Conselho Tutelar, Defensoria Pública, Poder Judiciário, entre 

outros). Para tanto, serão desenvolvidas ações com a família, cuidadores, pessoa com 

deficiência, na Unidade de Referência ou no domicilio. As ações serão pautadas por 

atividades coletivas e individuais, na perspectiva socioeducativa e de convivência que 

permeará o atendimento, garantindo o acesso a atividades lúdicas, socioculturais, 

ocupacionais, recreativas, culturais, esportivas, oficina de arteterapia, e de habilidades 

básicas. As ações individuais se voltarão no respeito do ritmo e desenvolvimento de 

cada um, será realizada através de oficinas, As necessidades e, consequentemente 

os apoios nas situações de dependência, devem considerar duas dimensões:  

- Básica: diz respeito a apoios nas tarefas dos autocuidados, como arrumarse, 

vestir-se, comer, fazer higiene pessoal, locomover-se e outros;  

- Instrumental: diz respeito aos apoios para as atividades importantes ao 

desenvolvimento pessoal e social da pessoa com deficiência, como levar a vida da 

forma mais independente possível, favorecendo a integração e a participação do 
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indivíduo em seu entorno, em grupos sociais, incentivo ao associativismo, dentre 

outros apoios. Relacionam-se com tarefas como fazer refeições, limpar a residência, 

fazer compras, pagar contas, manter compromissos sociais, usar meio de transporte, 

comunicar-se, cuidar da própria saúde e manter a sua integridade e segurança. Na 

avaliação da situação de dependência, deve ser considerada a interação da pessoa 

com deficiência, nos distintos meios onde ela está inserida, incluindo o seu domicílio, 

a relação com a família (de origem, família ampliada e família estendida) e sua 

participação nos distintos ambientes, como escola, trabalho e comunidade em geral. 

Para tanto, deve-se avaliar o nível de dependência vivenciado pela pessoa e os 

suportes e apoios necessários, inclusive ajudas técnicas e os ofertados por outras 

pessoas, para sua autonomia no cotidiano. O perfil das demandas; os tipos de 

necessidades; os apoios requeridos; a frequência em horas, dias ou semanas em que 

se manifestam estas necessidades; as áreas requeridas e, se o apoio requerido se 

refere à presença de outra pessoa, como cuidadores e/ou ajudas técnicas, são 

indicadores que determinam o nível de dependência. Nas ações coletivas, através das 

atividades socioeducativas, os grupos deverão ser formados respeitando-se a faixa 

etária e o grau de dependência dos usuários atendidos por este serviço. 7.2) 

Metodologia de Ensino utilizada nas atividades e oficinas Quanto a metodologia 

utilizada no nosso processo de desenvolvimento da autonomia, nós utilizamos de 

várias ferramentas nos quais juntas elas se completam e a seguir iremos dar uma 

breve descrição de cada uma delas, como por exemplo um dos eixos norteadores do 

nosso trabalho são os fundamentos do Programa Teacch (Treatment and Education 

of Autistic and Communication Handicapped children) trata-se de um ensino 

estruturado no qual promove a organização do ambiente através de recursos visuais, 

pois nossos usuários aprendem melhor através do visual, de imagens passadas 

através de fotos, desenhos, figuras, palavras escritas, etc . Dessa forma estamos 

adaptando o ambiente para que esses indivíduos saibam e que compreendam o que 

está sendo esperado deles ou então como será trabalhado naquele dia. Ao chegarem 
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no Núcleo, nós técnicos juntamente com os orientadores, realizamos a acolhida com 

os mesmos, as vezes cantamos uma música, em outro dia tocamos algum 

instrumento, etc e em seguida mostramos a agenda coletiva do dia, nessa agenda 

todos os usuários estão no mesmo nível de compreensão, o que facilita, caso contrário 

teríamos que ter outra agenda diferenciada, mesmo que fosse para ter a mesma 

programação diária. Nessa agenda temos alguns sinalizadores, que são figuras ou 

fotos com palavras, que são feitos em papelão duro e revestidos de papel contact 

transparente, nessa agenda irá conter o momento que eles irão caminhar, ter aula de 

teatro, oficina de cozinha, horta, atividades de vida prática e diária, lanche, etc. 

Conforme essas atividades ou oficinas vão sendo realizadas esses sinalizadores ou 

prompts vão sendo retirados da agenda e esses usuários vão tendo uma percepção 

do que já fizeram e quanto tempo falta para terminar o trabalho que realizamos com 

eles, para irem para casa, vão aprendendo a ter a noção de tempo, mesmo aqueles 

com um pouco mais de comprometimento. Na nossa sala temos na parede um painel 

com prompts com figuras de água e banheiro que são para os indivíduos com TEA 

que necessitam um pouco mais de apoio e que não são verbais, os mesmos quando 

querem beber água ou ir ao banheiro, levantam e pegam os sinalizadores e o 

orientador os acompanham até o local desejado, os que são verbais não precisam 

pegar os sinalizadores bastam pedir verbalmente para beberem água e irem ao 

banheiro. A proposta do Teacch é realizar um trabalho com a apresentação 

organizada dos recursos visuais, trata-se de um ensino estruturado no qual promove 

a organização e diminui a distração pois esses indivíduos se distraem muito facilmente 

o que dificulta a aprendizagem, e essa organização ocorre através de rotinas 

organizadas tornando o ambiente mais fácil de ser compreendido por essas pessoas. 

Porém não podemos esquecer que indivíduos com Transtorno do Espectro Autista 

possui um pensamento concreto e um comportamento rígido , por isso temos que 

tomar cuidado em não deixar essas rotinas rígidas, temos que ter rotinas flexíveis pois 

vivemos em um mundo onde não temos o controle dos acontecimentos e temos que 
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ensinar esses usuários a terem tolerância, a suportar, a ter flexibilidade quando algo 

inesperado acontece, por isso a nossa agenda diária é bem flexível para não 

contribuirmos ainda mais com a intolerância desses usuários e constatamos através 

da observação direta e do relato da família frutos desse trabalho. Outra ferramenta no 

qual utilizamos como metodologia é o ABA (Análise Behaviorista Aplicada), ou seja, 

Análise Aplicada do Comportamento, com o ABA nós podemos adquirir maior 

desenvolvimento da autonomia e aproveitamento das atividades e oficinas e também 

na aquisição de comportamentos adequados e diminuição ou extinção de 

comportamentos inadequados. Antes de prosseguirmos vamos falar um pouco sobre 

os diferentes tipos de comportamentos, temos os comportamentos involuntários que 

não depende de nossa vontade como por exemplo :piscar os olhos, dilatar as pupilas 

quando entramos em um local escuro, etc. Temos também comportamentos 

consciente/voluntário ex: cumprimentar na rua uma pessoa conhecida e por último 

temos o comportamento operante que é o comportamento aprendido e esse é o nosso 

foco principal, nós trabalhamos também com o comportamento consciente mas o 

comportamento operante será o que irá nortear o nosso trabalho pois será através 

dele que iremos fazer os arranjos nos ambientes, criar estratégias voltadas as 

características daquele indivíduo para que o mesmo se torne o mais independe 

possível nas tarefas de vida prática e diária, nas oficinas de auto cuidado, oficinas de 

cozinha, etc. diminuindo assim a sobrecarga desse cuidador. Através do ABA nós 

também trabalhamos as relações interpessoais como por exemplo a interação com o 

outro, realizamos caminhada e durante a mesma ensinamos os usuários a dar bom 

dia, a dialogar com outras pessoas em diferentes locais, temos aula de teatro e após 

a aula temos o lanche na biblioteca e convidamos a professora de teatro o 

bibliotecário, o guarda municipal, etc. para lanchar conosco, os usuários GUI, RA, AC, 

AP gostam de conversar, de fazer perguntas para esses funcionários. Também 

utilizamos a quadra do CEU onde alguns dos nossos usuários jogam bola com alguns 

dos rapazes que acabam conhecendo na quadra e todo esse trabalho de interação é 



 

 

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 

 

 

 

10 

 

realizado através do uso de ferramentas do ABA. Quando algum usuário tem um 

comprometimento um pouco maior e necessita um pouco mais de apoio, antes de sair 

do Núcleo ou de realizar alguma atividade, nós mostramos através de fotos ou figuras 

o passo a passo, o que irá acontecer, antecipando o máximo possível os fatos, 

mostramos a figura juntamente com o nosso verbal pois quando antecipamos uma 

ação os indivíduos com TEA ficam menos ansiosos e por isso a probabilidade de 

ocorrer algum tipo de comportamento inadequado diminui, como por exemplo: se 

bater, se morder, gritar, bater no outro, correr, se jogar no chão, etc. O comportamento 

por si só ele não existe, ele é o resultado da ação entre os antecedentes, respostas e 

consequências, todo comportamento possui uma função (causa) Ganhar atenção, 

evitar fazer uma atividade, ganhar algum item, etc. Como podemos observar o ABA é 

uma ferramenta complexa pois podemos usá-la para ensinar comportamentos 

adequados, relações sociais adequadas e também aprendizagem de atividades e 

oficinas, como por exemplo: desejo ensinar uma determinada receita na oficina de 

cozinha, a equipe técnica irá criar uma estratégia baseado nas habilidades que essa 

pessoa possui, o que ela gosta, etc. e com os apoios que ela necessita para que a 

mesma consiga realizar a tarefa com sucesso e assim ser reforçada positivamente. 

Os princípios fundamentais do ABA são:  

 Criar situações de acerto.  

 Fornecer instruções de como realizar a tarefa.  

 Reforçar sempre a conduta correta.  

 Ignorar e redirecionar a conduta incorreta.  

 Registrar sempre. A Análise Comportamental Aplicada caracteriza-se em uma 

prática científica que se baseia em 4 passos fundamentais:  
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 Avaliação inicial, ou seja, avaliar as características, habilidades e 

comportamentos apresentados por aquele indivíduo.  Definição dos objetivos: qual 

meu ponto de partida qual meu objetivo para aquele usuário.  

 Elaboração dos procedimentos: Quais são os procedimentos, métodos, 

atividades, apoios, etc. que vou utilizar para chegar no objetivo desejado.  

 Avaliação do Procedimento: Estou conseguindo atingir os objetivos com o 

usuário, ele está conseguindo aprender, houve uma evolução significativa, as 

atividades e oficinas são prazerosas, devo continuar com o mesmo procedimento ou 

refaze-lo O ABA sempre respeita a individualidade de cada pessoa pois somos seres 

únicos, temos nossas preferências, habilidades, dificuldades, etc., cada um tem seu 

repertório, dentro de um grupo temos muitas coisas semelhantes em relação ao outro, 

mas também temos muitas coisas que nos diferencia dos demais e é por isso que 

essa ferramenta é tão importante, ela é científica e por isso pode ser comprovada 

Também trabalhamos com a comunicação alternativa o PECS (Picture Exchange 

Communication System) que traduzindo significa Sistema de Comunicação por troca 

de figuras. Trata-se de um sistema de comunicação para ajudar pessoas de várias 

idades que não conseguem se fazer entender através da fala ou que tem uma fala 

muito limitada, é equivalente a voz do aluno. O PECS foi desenvolvido pela primeira 

vez em 1985 por Andy Bondy PHD e Lori Lori Frost MS e desde então foi implantado 

em todo o mundo com sucesso, com milhares de alunos, de todas as idades, com 

vários tipos de dificuldades cognitivas e comunicativas. O PECS possui 6 fases, sendo 

que a última é a formação de frases escritas, o principal objetivo desse sistema é 

ensinar a comunicação funcional e pesquisas mostram que muitos indivíduos que 

fizeram uso do PECS acabaram desenvolvendo a fala, porém nem todos os usuários 

necessitam usar o PECS pois possuem uma comunicação verbal dentro da 

normalidade. Ensinar uma comunicação funcional a esses usuários que necessitam 

desse tipo de comunicação alternativa, os mesmos conseguirão expressar-se 
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adequadamente em relação ao mundo em seu redor e uma vez que essa 

comunicação passe a ser compreendida, eles irão interagir melhor com as pessoas 

com quem convive, melhorando assim a qualidade de vida dessas famílias. Outra 

ferramenta importante que faz parte desse processo de ensino e aprendizagem é o 

Currículo Funcional Natural (CFN) no qual parte do princípio que todas as pessoas 

conseguem aprender independentemente de suas limitações, o termo natural refere-

se ao ambiente de ensino e situações de aprendizagem que devem ser as mais 

próximas do mundo real como por exemplo: quando vamos ensinar algum usuário a 

escovar os dentes, nós realizamos esse tipo de atividade após o mesmo comer o 

lanche, almoçar, etc. Outro exemplo é quando vamos fazer uma oficina de banho, 

podemos realizar após o usuário terminar de fazer uma caminhada, nesse caso o 

orientador poderá verbalmente mostrar ao mesmo que está suado e por isso necessita 

tomar banho. Através desses dois exemplos podemos perceber que nesses 

processos de ensino houve uma função no ensinar. Quando os usuários aprendem e 

praticam através de atividades e oficinas funcionais conseguem um nível maior de 

aprendizado, ocorre um aumento da autoestima, independência, autonomia, 

concentração, atenção, comunicação, memória, entre outros. Indivíduos autistas são 

pensadores visuais, eles transformam imagens em objetos mentais pois tem 

dificuldade em imaginar conceitos abstratos, em seguir ordens muito complexas, 

compreender metáforas, ironias, etc. Por isso o suporte metodológico do nosso 

serviço nesse processo de ensino/aprendizagem das atividades e oficinas deve ser 

amplo e dar suporte necessário para que o mesmo venha realmente adquirir 

conhecimento. Nenhuma das metodologias citadas acima é mais importante que a 

outra, mas sim uma complementa a outra, todas são necessárias para que esses 

usuários venham realmente aprender aquilo que fara a diferença não somente na sua 

vida, mas também na da sua família, pois quando esse indivíduo começa a se tornar 

cada vez mais independente, diminui a sobrecarga da sua família e de seu cuidador 

gerando melhor qualidade de vida e melhor convivência familiar. Esse trabalho reflete 
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não somente na pessoa com TEA dentro do espaço do Núcleo Educacional Neyde 

Maria de Andrade Felippe, mas na casa de cada uma desses usuários, quando 

transformamos através de um trabalho a vida de um indivíduo com TEA, podemos 

transformar uma família, as pessoas de uma rua, de um bairro, de uma cidade, de um 

estado, de um país, etc., depende de cada um de nós. 

__________________________________________________________________________________________ 

8) PROCESSO DE SELEÇÃO DOS USUÁRIOS  

Os usuários deste serviço são pessoas com TEA e suas famílias, com idade 

entre 18 e 59 anos, sendo eles de ambos os sexos, que apresentem necessidade de 

cuidados e estimulação para as atividades de vida prática, e executamos através de 

atividades que incitam a autonomia dos mesmos. 

O acesso ao serviço se dará por meio de encaminhamento do CREAS de Jaú, 

ao qual deve estar referenciado, bem como pelos Órgãos do sistema de Garantias de 

Direitos. Em caso de busca espontânea de familiares e/ou responsáveis, será 

realizado a contra referência ao serviço municipal competente – CREAS.  

A equipe de referência do Serviço CREAS atua em parceria com os 

profissionais da OSC a fim de propor a superação de violação existente ou do risco, 

através de reuniões, visitas e o acompanhamento da família em parceria e embora 

exista uma ótima parceria com o CREAS do município e nossa entidade, não há 

demanda apresentada por este e por outros órgãos públicos, considerando que nossa 

equipe técnica realizou busca ativa em todos os CRAS do município, sendo assim 

deve haver demanda reprimida não identificada.  

A meta proposta para atendimento é de 30 pessoas com TEA e suas famílias, 

no período de julho a dezembro de 2021. 

 

9) DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

Na oferta do “Serviço De Proteção Social Especial Para Pessoas com TEA e 

suas Famílias”, a Associação conta com rede socioassistencial da Proteção Social 
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Especial, estando referenciada ao CREAS – Luiz Rafael Urbano, do Município de Jaú, 

localizado na rua Treze de maio, nº 248 – Centro. Este serviço é referência para a 

oferta de trabalho social às famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, 

por violação de direitos, que demandam intervenções especializadas no âmbito do 

SUAS, com olhar especialmente a famílias que possuem pessoas com deficiências, 

idosos, mulheres e crianças e adolescentes. Por se tratar de um serviço tipificado 

conforme a Resolução nº 109 sobre a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais, de 11 de novembro de 2009, o serviço atua com público específico 

– pessoas com TEA com idade entre 18 e 59 anos –, de ambos os sexos, que residem 

no Município de Jaú, e suas famílias. A realidade intrínseca ao Autismo já os coloca 

em situações de vulnerabilidade social, uma vez que a pessoa com deficiência possui 

desde seu nascimento limites e condições a serem superadas, especialmente numa 

sociedade preconceituosa e repleta de falta de informação e conhecimento, sendo 

difícil a convivência social fora de um padrão comportamental aceito socialmente. O 

serviço possui capacidade para atender até trinta pessoas com TEA. Atualmente 

atendemos a dez pessoas, sendo que existe uma demanda reprimida para 

atendimento, que devido à dificuldade de locomoção com independência, não 

acessam o serviço. Esta realidade se dá ainda pela realidade socioeconômica da 

maioria das famílias, pois se trata de pessoas que na sua maioria não possuem 

benefícios de transferência de renda, sendo a renda dos genitores a única fonte de 

renda. Os usuários residem com os familiares, não exercendo atividades laborais, e 

necessitam de apoio constante e permanente.  

Dentre nossos atendidos podemos observar que 60% estão dentro da faixa 

etária entre 20 a 25 anos; 10% de 18 a 20 anos; 10% de 25 a 30 anos; 10% de 40 a 

45 anos e 10% de 45 a 50 anos, sendo 50% mulheres e 50% homens. Nossos 

usuários e seus familiares, encontram-se inscritos no Cadastro Único do Governo 

Federal, além de referenciados junto ao CREAS do Município de Jaú; porém, não há 

entre eles um número significativo de beneficiários de programas sociais ou ainda de 
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benefícios socioassistenciais, sendo que somente 3 (três) famílias recebem o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC). Embora o Município de Jaú, seja um 

município de grande porte, em termos de política de Assistência Social, população 

estimada pelo IBGE em 150 mil habitantes, não possuímos dados estatísticos ou 

relação de pessoas com deficiência residentes no município, apenas informações 

obtidas por meio dos sistemas federais de beneficiários e ou de serviços de saúde, 

assim, não há identificação real, que possibilite saber em quais áreas ou regiões estão 

localizadas as famílias com pessoas com deficiência, mas, por se tratar de um serviço 

de abrangência municipal, temos evidências de que nossos usuários estão localizados 

em áreas urbanas, com acesso a bens e serviços públicos. Percebemos que a maioria 

de nossas famílias atendidas possui poder aquisitivo alto, sendo que em média 30% 

têm renda mensal maior que R$8.000,00; 50 % de R$2.000,00 a R$ 4.000,00 e 20% 

recebem, apenas, um salário mínimo. Já renda média per capita varia entre as 

famílias, temos em média 40% com até R$ 2.000,00; 30 % entre R$ 2.000 a 

R$3.000,00; 10% até R$ 1.000,00 e 20% menos que R$ 500,00. Quanto a quantidade 

de pessoas que residem na mesma casa, a maioria, cerca de 70% até 3 pessoas; 

10% até 2 pessoas e 20% até 4 pessoas. A maioria de nossas famílias residem em 

casa própria, sendo que somente uma das famílias está pagando o financiamento da 

casa. Em relação aos tipos de família, 40% possuem a configuração de família 

nuclear; 50 % monoparental e 10% reconstituída. Com isso notamos que metade são 

famílias onde só há um provedor da casa, o que acarreta uma sobrecarga maior. Duas 

(2) de nossas famílias possuem um dos membros já falecido, e dessas o responsável 

pela casa, possui mais que 70 anos de idade. Sobre a escolaridade dos pais, e 

considerando 13 genitores, pois de uma usuária, ainda, não conseguimos essa 

informação, vemos que 50% possuem ensino superior, 8,33% ensino fundamental 

incompleto, e 41,67% ensino médio. Quanto aos bairros em que nossos usuários 

moram é bem variado, cada um é em um bairro de nosso município, com exceção dos 

nossos usuários que são gêmeos. Esses bairros são: Jardim Maria Luiza, Jardim 
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Maria Luiza II, Jardim Estádio, Jardim América, Jardim Campos Prado, Jardim Novo 

Horizonte, Jardim João Balan, Jardim Bernardi e Jardim Santa Helena. Constatamos, 

que a idade dos pais de nossos usuários, varia e levando em conta que são 13 

responsáveis, prevalece a faixa de 50 a 60 anos, com oito (8) pais; entre 40 e 50 anos 

temos dois (2), e de 70 a 80 anos temos, também, dois (2) pais e ambos são viúvos, 

sendo que somente um tem uma companheira. Sendo assim, percebemos que a 

maioria tem poder aquisitivo e uma renda per capita boa, que a maioria dos pais possui 

mais de 50 anos, e são os únicos provedores e responsáveis pelos filhos. Quanto a 

demanda reprimida do Serviço, identificada através de busca ativa realizada pela 

equipe técnica do mesmo, temos pessoas de ambos os sexos, porém com maior 

demanda do sexo masculino, faixa etária entre 18 a 45 anos, prevalecendo a faixa 

entre 18 a 21 anos, esses possíveis usuários moram em diferentes bairros da nossa 

cidade e nosso distrito municipal, todavia, o fato de não haver transporte para trazê-

los para o serviço e levá-los para casa é um problema que impede a participação 

destes, uma vez que não há oferta por parte do Poder Público e, também, porque as 

famílias que estão na nossa demanda reprimida não possuem recurso financeiro 

suficiente para pagar o transporte.  

A equipe de referência do Serviço CREAS atua em parceria com os 

profissionais da OSC a fim de propor a superação de violação existente ou do risco, 

através de reuniões, visitas e o acompanhamento da família em parceria e, embora 

exista uma ótima parceria entre o CREAS do Município de Jaú e a nossa entidade, 

não há demanda apresentada por este e por outros órgãos públicos, considerando 

que nossa equipe técnica realizou busca ativa em todos os CRAS de nosso município, 

sendo assim deve haver demanda reprimida não identificada. Para continuar nossa 

busca por usuários, no próximo semestre iremos realizar busca ativa nos postos de 

atendimento à saúde (PAS) de nossa cidade, pois é de fundamental relevância e de 

extrema necessidade a continuação da oferta do serviço. 

Abrangência: Jaú e Distrito de Potunduva 
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10) RECURSOS HUMANOS  

Julho a Agosto de 2021 

Nº Nome Cargo Escolaridade 
Profissão 

Carga 
Horária 

Remuneração 
 

01 Cícera Maria Acardi da Silva Orientador Social Ensino Médio  
 

44 horas R$ 1.531,42 

02  Marta de Campos Serviços Gerais  
 

Ensino Médio 44 horas R$ 722,50  

03 David Nonato de Andrade Orientador Social Ensino médio 44 horas R$ 1.531,42 

04 Marina Palacio dos Santos Assistente Social  Ensino Superior  30 horas R$ 2.409,28 

 

Setembro a Dezembro de 2021 

Nº Nome Cargo Escolaridade 
Profissão 

Carga Horária Remuneração 
 

01 Cícera Maria Acardi da Silva Orientador Social Ensino Médio  
 

44 horas R$ 1.720,00 

02  Marta de Campos Serviços Gerais  
 

Ensino Médio 44 horas R$ 722,50  

03 David Nonato de Andrade Orientador Social Ensino médio 44 horas R$ 1.720,00 

04 Marina Palacio dos Santos Assistente Social  Ensino Superior  30 horas R$ 2.409,28 
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11) RECURSOS FINANCEIROS  

Julho a Dezembro de 2021 

   
Federal (R$) 

 
Estadual (R$) 

 
Municipal (R$) 

 
Próprios (R$) 

Mês Previsto Executado Saldo 
Disponível 

Previsto Executado Saldo 
Disponível 

Previsto Executado Saldo 
Disponível 

Previsto Executado Saldo 
Disponível 

Julho       R$ 
9.600,00 

R$ 7.390,85 R$ 
2.209,15 

   

Agosto       R$ 
9.600,00 

R$ 8.528,26 R$ 
1.071,74 

   

Setembro       R$ 
9.600,00 

R$ 9.066,24 R$ 533,76    

Outubro       R$ 
9.600,00 

R$ 9.299,58 R$ 300,42    

Novembro       R$ 
9.600,00 

R$ 
10.160,12 

R$ -560,12    

Dezembro       R$ 
9.600,00 

R$ 
12.769,18 

R$ - 
3.169,18 

   

Total - - - - - - R$ 
57.600,00 

R$57.214,23 R$ 385,77 - - - 

 

 

RELATÓRIO FINANCEIRO  

Durante o período, os recursos foram utilizados com RH, para pagamento de salários e materiais de consumo. 
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12) ESTRUTURA FÍSICA 

 
Item 

 
Descrição 

 
Capacidade Máxima 

 
Reparos 

realizados 

 
Comentários 

Descrever se usou recurso público 
para manutenção 

01 Sala de TV    
 

01 Refeitório    
 

01 Sala de Oficina de Autocuidado    
 

08 Banheiros    

02 Banheiros (funcionários)    
01 Sala Multifuncional    

 
01 Recepção    

01 Cozinha    

01 Lavanderia    
01 Sala de Atendimento    
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13) RECURSOS FÍSICOS 

 
Item 

 
Descrição 

12 Mesas 

01 Televisão 

01 Microondas 

03 Armários 

02 Sofás 

04 Colchões 

01 DVD 

01 Estante 

01 Máquina de lavar 

02 Micro-ondas 

02 Geladeira 

01 Frigobar 

01 Freezer 

32 Cadeiras 

01 Tanque 

02 Computador 

01 Celular compartilhado 

08 Ventilador 

02 Mesa para computador 

02 Sofás 

02 Bancos 
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14) ATIVIDADES REALIZADAS  

Nesse último semestre de 2021, realizamos atividades/oficinas de maneira 

presencial pois teve o retorno em agosto, mas também continuamos com os 

atendimentos remoto, pois algumas das famílias, ainda estava segura devido aos 

filhos não terem tomado todas as doses da vacina, ou até mesmo por conta que a 

pandemia ainda não acabou e pelo fato de terem que dispor de maior recurso para 

traze-los considerando que o combustível teve um aumento significativo. 

No mês de julho tivemos a visita do Secretário de Assistência e 

Desenvolvimento Social Rafael junto com a equipe de monitoramento da SEADS, da 

nossa OSC estava presente a equipe do serviço e também estavam a presidente, a 

vice presidente e a primeira tesoureira da Associação, foi uma visita onde O secretario 

começou conhecendo o espaço físico, depois descemos para a sala onde foi a 

reunião, conversamos sobre fazer um novo plano para adolescentes com autismo de 

15 a 17 anos e discutimos acerca dos planos da nova diretoria. 

  No mês de julho, realizamos uma atividade sobre o dia do amigo, considerando 

que eles estavam longe um do outro há mais de um ano e sentiam falta desse convívio, 

pensamos nessa atividade para aproxima-los.No dia 12/07 enviamos um vídeo via 

whatsapp, onde explicávamos a atividade que é cada usuário fazer uma carta (segue 

abaixo fotos), seja ela escrita, com um desenho, estão livres para usar a criatividade, 

depois de pronta pedimos para mandarem foto dessa carta, que iremos imprimir. 

Direcionamos também para qual amigo (a) iam confeccionar a carta e mandamos a 

foto do mesmo, no mesmo dia que enviamos o vídeo explicativo. Foi confeccionado 

envelopes para serem colocadas as cartinhas, e personalizado com a foto de cada 

remetente e destinatário, pois como nossos usuários são bastante visuais, dessa 

maneira será mais fácil o entendimento dos mesmos quanto a quem fez carta.Nos 

dias 29 e 30/07 realizamos visita nas casas para entregar as cartas junto com uma 

caixa de bombom que seria o presente do dia do amigo, fomos o “correio”. 
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Percebemos a alegria nos usuários ao nos verem, e demonstraram gostar muito da 

carta e do presente. 

De Oficina de Jardinagem, recebemos fotos acerca da atividade que 

entregamos no mês de junho de 2021, que era a pintura de um vaso para pintura e 

um pouco de terra e as sementes para plantarem. 

De lazer e qualidade de vida, enviamos um vídeo do youtube via whatsapp com 

exercícios fáceis para iniciantes, pois sabemos a importância da realização de 

exercícios físicos, o quanto ele faz bem para o metabolismo, liberando a serotonina. 

Na oficina de cozinha no mês de julho enviamos 2 receitas, uma de como fazer 

um cappuccino caseiro e outra de chocolate quente cremoso. São receitas simples e 

fáceis que ao prepararem junto com a família irá proporcionar momentos de 

aproximação entre os mesmos e promover a socialização. Em agosto 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 

Na oficina de organização doméstica encaminhamos aos pais uma mensagem 

pelo whatsapp pedindo para mandarem fotos de seus filhos realizando algum tipo de 

atividade doméstica, por mais simples que seja, como por exemplo: recolher roupa do 

varal, secar louça, varrer o chão, etc. Pois esse tipo de atividade já foram trabalhadas 

inúmeras vezes com os mesmos, principalmente quando estavam presencialmente e 

elas contribuem significativamente para o desenvolvimento e autonomia dessas 

pessoas. No mês de agosto 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. No mês de setembro de forma remota enviamos um Link 

com 11 dicas de como pendurar as roupas no varal de maneira correta após serem 



 

 

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 

 

 

 

23 

 

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 a 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. Na 

forma presencial em setembro e outubro, após 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. No décimo mês do ano, de maneira remota 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. Em novembro 

enviamos um link de como evitar pelos nas roupas e também encaminhamos um link de como 

limpar um forno utilizando bicarbonato. 

Em agosto de 2021 nosso serviço retornou de maneira presencial, seguindo 

todos os protocolos necessários, porém ainda continuamos de maneira remota, pois 

algumas de nossas famílias optaram por esperar mais um pouco, devido a vacinação 

do filho (a) não ter sido realizada ainda ou não estar completa, então nosso serviço 

começou a funcionar de maneira híbrida. 

Com o retorno presencial, retornamos com a oficina de teatro, e a realizamos 

tods os meses, nela os usuários realizam aulas de teatro com a professora Renata no 

CEU e os mesmos gostam muito, Renata aplica uma variedade de exercícios no qual 
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trabalha a lateralidade, exercícios sensoriais (físicos, auditivos e visuais), exercícios 

espelhados, ritmos e velocidades, batata quente com bola, relaxamento, vivo ou 

morto, estátua, etc. Essa oficina ocorreu todos os meses a partir de agosto, com os 

usuários que estavam vindo presencial. 

Em agosto, com as atividades presenciais 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. O bingo auxilia 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. 

No mês de agosto entregamos o kit da família, usamos esse nome, 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. 

Em agosto nossa cidade faz aniversário 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. 

Ademais no oitavo mês do ano 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 
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política de Assistência Social do nosso município, sendo assim foi de extrema 

relevância nossa equipe ter participado. 

No mês de agosto 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 familiar, 

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 a dia. 

Na oficina de atividades artísticas de maneira remota enviamos uma atividade através 

de um vídeo do youtube ensinando como fazer um porta guardanapo de prendedor 

de roupas. É uma atividade simples, onde os pais e ou responsáveis conseguirão dar 

o suporte necessário a 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 

estimulada. Lembrando que esses indivíduos gostam muito desse tipo de atividade no 

qual também auxiliam na melhoria das relações familiares. De forma presencial 

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. No mês 

de setembro encaminhamos pelo youtube um vídeo de como fazer um porta caneta, 

feito com latinha e EVA, tudo de maneira fácil onde os pais e ou responsáveis iriam 

ter condições de trabalhar com os mesmos, como atividade presencial 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 
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ficou linda e serve para guardar uma variedade de materiais, em 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. No mês 

de outubro de forma presencial 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. Em outubro de maneira remota 

enviamos vídeo do youtube de como fazer um porta copos e um descanso de panela 

com palitos de sorvete. Em novembro 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 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 
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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 

visomotora no qual são importantes para desempenhar tarefas no seu dia a dia, AVD 

( Atividades de Vida Prática e Diária). No mês de dezembro 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 
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formato de Papai Noel e trabalhos de alinhavos utilizando agulhas, barbante e prato 

de isopor. 

Na oficina de jardinagem remota, no mês de agosto 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. Em setembro e outubro realizamos essa oficina de maneira 

presencial onde 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. No remoto em outubro enviamos para as famílias vídeo do 

youtube de como fazer um jardim vertical. Muitas pessoas gostariam de ter uma horta 

em casa e muitas vezes as mesmas acreditam que para isso é necessário ter muito 

espaço e assim acaba desistindo do seu projeto, por isso enviamos um vídeo 

ensinando como fazer uma horta de maneira vertical, utilizando pouco espaço, 

podendo plantar verduras, temperos, etc. através dessa horta os usuários poderá 

trabalhar noção de tempo, diferentes estação do ano, diferentes temperos, verduras 

e sabores, incentivando assim a ter uma alimentação mais saudável. Em novembro 

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 
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simples, o que facilita para os nossos usuários. Esse tipo de atividade é importante 

para estimular a responsabilidade dos mesmos. 

Com a oficina de autocuidado remoto mandamos 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. Em 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. Em outubro, 

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. 

Na oficina de lazer e qualidade de vida  presencial no mês de agosto, assim 

como nos demais meses, realizamos diversas atividades, como caminhada,  futebol 

na quadra do Centro de Estudos Unificados (CEU), circuitos onde foram utilizados 

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

bolinha de gude, pedrinhas, bolinhas coloridas, bolinhas de peso, bancos, corda, 

amoeba e step, foram realizadas também atividade sensoriais, atividade  inspirada no 
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Rodrigo Brivio que trabalha a coordenação motora, ela foi construída como 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 

setembro como 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. Em outubro, enviamos 2 

links um deles foi sobre o benefício do consumo de frutas e outro foi sobre 11 

benefícios da caminhada. Dois 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. Em novembro 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. 
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Em 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, promovida pela escola Sophia Ottoni Guimarães 

do Amaral, na qual foi trabalhado pontos importantes da cultura do Nordeste e foi 

oferecido comidas típicas.  

Em setembro e outubro também fomos até a residência de usuários para 

realizar atividades, pois estamos atuando de forma híbrida. Trabalhamos dois tipos de 

circuitos, 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. 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 confeccionadas ao longo do trabalho pelos atendidos) que 

a família e o usuário podiam 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, também levamos na casa de um de nossos usuários, tela e guache, onde 

o mesmo realizou a pintura de um cavalo (tema de seu interesse) que nosso orientador 

social desenhou. 

 Em setembro realizamos a oficina de informática, utilizando 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 
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falando as letras para irem digitando, para dessa forma irem se familiarizando com o 

computador. 

Em setembro também tivemos reunião na Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social, para nos apresentarem o novo modelo de prestação de 

contas, 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 política 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. 

Ainda no mês de setembro, realizamos uma palestra em parceria com a 

Associação Hospitalar Thereza Perlatti, onde dois psicólogos vieram falar sobre o 

tema para nossas famílias e para os colaboradores da assistência. O setembro 

amarelo 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. Ao final da palestra, fizemos um café, onde tinha bolo, lanche natural, café, 

suco e refrigerante. 

Na oficina de cozinha, em setembro 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. No remoto enviamos em PDF 



 

 

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 

 

 

 

33 

 

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. No mês de 

outubro fizemos 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 remoto no mês de outubro 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). Em novembro 

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. 

Ainda no nono mês do ano os usuários jogaram do “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. No mês de outubro realizamos com 

um de nossos usuários 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 
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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. Em outubro também jogamos videogame com XBOX na 

sala, jogamos o jogo Just Dance, os atendidos se divertiram. Em novembro realizamos 

jogo de bingo de imagens, onde trabalha-se a concentração e tolerância. 

Ademais em outubro, realizamos 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. 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 muito. 

Em 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. 

No décimo mês do ano 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. 



 

 

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 

 

 

 

35 

 

No mês de outubro tivemos festas e um passeio no Centro de Estudos de 

Astronomia de Jaú (CEAJ), 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. 

Em outubro começamos a ter aulas de capoeira com o professor Dourado, onde 

o objetivo é 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. 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. 

No mês de novembro, fomos ao cinema com os nossos atendidos. No dia 

23/11, 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 para algumas classes da 

escola Sophia Ottoni Guimarães do Amaral e a bomboniere estava fechada. Dividimos 
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em 2 turmas, atendidos com maior nível de autonomia e menor nível de autonomia, 

visando os mesmos objetivos, mas trabalhando de forma única com cada turma. 

No mês de novembro tivemos visita do setor de monitoramento, elas realizaram 

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. 

No décimo primeiro mês de dois mil e vinte um 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. 

Durantes todos os meses a reunião de equipe foi realizada a fim de discutir 

planejamento das atividades/oficinas, acerca das atividades da semana, e assuntos 

relacionados ao andamento do nosso trabalho. 

Em dezembro realizamos sessão cinema no Núcleo, assistindo filme através 

do notebook, assistiram um filme da Netflix sobre o Natal, chamado “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. 

No último 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. 

Como temos usuários que estão remotos e usuários que estão presencial, no 

dia 09 de dezembro realizamos confraternização no ponto da pizza com as famílias 
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dos usuários que estão vindo presencial, 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 yna suculenta com uma mensagem de natal. 

No dia treze de 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. 

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. Nos dois passeios eles se divertiram muito, ademais foi muito bom para a 

estimulação da autonomia e socialização dos nossos atendidos. 

 



 

 

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 

 

 

 

38 

 

15) INTEGRAÇÃO COM OUTRAS PARCERIAS  

 Durante esses meses, continuamos com nossa parceria com a Secretaria de 

Cultura, através das aulas de teatro que são realizadas pela professora Renata. 

Fizemos parceria com o AME no mês de novembro, para conversar com 

Estevam, que é deficiente visual e nos passou ótimas dicas a respeito do trabalho com 

esse público alvo. 

Realizamos também algumas atividades em parceria com a escola Sophia 

Ottoni Guimarães do Amaral. 

 

16) AVALIAÇÃO DE RESULTADOS / IMPACTOS  

Quantificando nossas metas, vimos que a maioria não foi atingida, mas a 

diferença entre as metas que foram cumpridas parcialmente não foi tão grande, pois 

mesmo que ainda estamos enfrentando uma pandemia, graças a vacinação, houve 

uma diminuição dos casos e pudemos retornar com o serviço presencial no mês de 

agosto, o que facilitou a realização de diversas atividades, porém como dito 

anteriormente ainda estamos passando por um período de pandemia, então algumas 

famílias optaram por continuar de forma remota, o que dificultou a realização de certas 

oficinas/ações. Segue abaixo o gráfico para demonstrar os objetivos e metas: 
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INDICADORES DE RESULTADO 

OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADORES ATIVIDADE OFERECIDA E 

QUANTIDADE 

MEIOS DE VERIFICAÇÃO REPROGRAMAÇÃO 

E/OU 

OBSERVAÇÕES 

Promover a autonomia e a 

melhoria da qualidade de vida 

de pessoas com deficiência e 

idosas com dependência, seus 

cuidadores e suas famílias. 

-Fortalecimento da 

convivência social e 

comunitária; 

- Aumento da 

autonomia dos 

usuários; 

- Melhoria da 

qualidade de vida dos 

usuários. 

- Oficina de organização doméstica 

(28). 

- Oficina de cozinha (12); 

 - Oficina de Lazer e Qualidade de 

Vida (95) 

- Oficina de Autocuidado e Higiene 

(06); 

- Oficina de Jardinagem (03); 

- Oficina de Capoeira (15) 

 

- Observação pela equipe 

- Relato dos familiares através de conversa 

e fotos da família. 

 

 

Desenvolver ações 

especializadas para a 

superação das situações 

violadoras de direitos que 

- Redução dos 

agravos decorrentes 

das situações 

violadoras de direitos;  

- Atividade Socio culturais (16); 

- Oficina de Lazer e Qualidade de 

Vida (95) 

 

- Observação pela equipe 

- Relato dos familiares através de conversa 

e fotos da família 
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contribuem para intensificação 

da dependência. 

- Aumento do acesso 

a informações. 

 

 

Prevenir o acolhimento e a 

segregação dos usuários do 

serviço, assegurando o direito à 

convivência familiar e 

comunitária. 

- Fortalecimento da 

convivência familiar; 

- Fortalecimento da 

convivência social e 

comunitária. 

- Oficina de Lazer e Qualidade de 

Vida (95); 

- Atividade Socio culturais (16); 

- Passeios (08). 

- Confraternização com as famílias 

(01); 

- Oficina de Capoeira (15) 

 

 

- Observação pela equipe 

- Relato dos familiares através de conversa 

e fotos da família 

 

 

Promover apoio as famílias na 

tarefa de cuidar, visando à 

autonomia dos envolvidos e 

não somente cuidados de 

manutenção; 

- Aumento do cuidado 

com a família para 

fortalecimento de sua 

função protetiva; 

- Diminuição da 

sobrecarga dos 

cuidadores advinda 

do cuidado 

- Passeios (08); 

- Acolhida via 

telefone/whatsapp/chamada de 

vídeo (108) 

- Visita domiciliar/atividade na casa 

(28) 

- Oficina de Jardinagem (03) 

- Observação pela equipe 

- Relato dos familiares através de conversa 

e fotos da família 
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continuado a pessoas 

com deficiência. 

Prevenir situações de 

sobrecarga e desgaste de 

vínculos provenientes da 

relação de prestação/demanda 

de cuidados 

permanentes/prolongados 

- Aumento do cuidado 

com a família para 

fortalecimento de sua 

função protetiva; 

- Diminuição da 

sobrecarga dos 

cuidadores advinda 

do cuidado 

continuado a pessoas 

com deficiência; 

- Fortalecimento da 

convivência familiar e 

comunitária 

- Oficina de Lazer e Qualidade de 

Vida (95); 

- Atividade Socio culturais (16); 

- Passeios (08); 

- Acolhida via 

telefone/whatsapp/chamada de 

vídeo (108) 

- Visita domiciliar/atividade na casa 

(28) 

- Oficina de Jardinagem (03) 

- Confraternização com as famílias 

(01) 

- Confraternização com as famílias 

(01); 

 

 

 

- Observação pela equipe 

- Relato dos familiares através de conversa 

e fotos da família 
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17)  COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO SERVIÇO 

Durantes esses seis meses a divulgação do nosso serviço foi através de 

conversas informais com a sociedade civil, o que trouxe 2 novos usuários para o nosso 

serviço. 

 

18) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante esses meses do relatório anual (julho a dezembro de 2021) tivemos 

diversos acontecimentos no contexto pandêmico, a vacinação avançou, atingindo a 

praticamente todas as faixas etárias, exceto crianças, e isso ocasionou na diminuição 

do número de casos, o que favoreceu o retorno presencial do nosso serviço. 

A partir do mês de agosto, nosso serviço retornou de maneira presencial, porém 

algumas famílias ainda preferiram continuar remoto, para estar com todas as doses 

da vacina em dia, e por conta de dispor de recursos para traze-los, devido ao aumento 

do preço do combustível, então nosso serviço ficou de forma híbrida. 

 Tivemos a inserção de 3 novos atendidos, que foram através de demanda 

espontânea, onde através de conversas informais ficaram sabendo do nosso serviço 

e nos procuraram. 

 Foi um semestre com bastante atividades/oficinas, como citado no item 14, 

visando sempre o melhor para nosso atendido (a), e buscando sempre a melhoria da 

sua autonomia e socialização. 
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19) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Anexos: Registros fotográficos; 

               Listas de usuários durante a vigência  
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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 
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Jaú, 31 de dezembro de 2021 

 

 
Maingrid Rozante Crepaldi Maran 

Presidente 
 

 

            Helena Aparecida Marcoantonio                                   Marina Palacio dos Santos                                      
              Psicóloga – CRP 06/63874                                   Assistente Social - CRESS 62.411                              

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 

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 


