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1.IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE SOCIAL  

1.1  Nome da entidade: ASIN - Associação para Síndrome de Down de São José dos Campos 

1.2  CNPJ: 61.868.832/0001-19  

1.3Endereço: Rua Santarém, 900 - Parque Industrial - Cidade: São José dos Campos  Estado- SP 

 CEP: 12.235-550  

1.4 Telefone: (12) 39378412          Fax: (12) 39313509Email institucional:asin@asin.org.br 

sandra@asin.org.br 

Site: www.asin.org.br 

1.5 Nome do responsável pela Entidade (Presidente): Antônio Guimarães Andrade 

Mandato da Diretora: 07/12/2018 a 06/12/2020 

CPF: 787.772.678- 34        

RG: 9.148.987-8  Orgão Expedidor: SSP/ SP      

Data de nascimento :19/11/1953 

Email: sandra@asin.org.br/ asin@asin.org.br 

Endereço: Rua Salgado Filho, 85- Centro- São José dos Campos/ SP- CEP: 12.245-640 

Telefone: (12) 39378412  

2. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE  

2.1  Nome da Unidade:  

2.2   CNPJ: 

2.3  Endereço: 

2.4   Telefone 
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2.5    Nome do responsável pela Entidade (Presidente):  

Mandato da Diretora: 

CPF:       

RG/Órgão expeditor: 

Data de nascimento : 

Email:  

Endereço: 

Telefone: 

3. IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA 

3.1  Nome / razão social:  

3.2  CNPJ: 

3.3  Endereço: 

3.4 Telefone: 

3.5  Nome do responsável pela Entidade (Presidente):  

Mandato da Diretora: 

CPF:       

RG/Órgão expeditor: 

Data de nascimento : 

Email:  

Endereço: 

Telefone: 
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4. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

A Associação para Síndrome de Down tem por finalidade atuar na área da Assistência Social, com o 

objetivo de promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, estimulando seu 

desenvolvimento e propiciando seu direito à cidadania. 

5.OBJETIVOS (Entidade) 

5.1  Objetivo geral 

A Associação para síndrome de Down promove ações de caráter protetivo em defesa dos direitos das 

pessoas com deficiência que sofreram violações de direitos e seus cuidadores, fortalecendo as dimensões de 

pertencimento, cidadania, autonomia e protagonismo desta população. Busca minimizar a sobrecarga e 

limitações do cuidador, identificando os entraves à convivência e as situações violadoras na família e 

comunidade.  

5.2   Objetivos específicos  

A execução do serviço espera contribuir com a ampliação do acesso a direitos, reduzir e prevenir 

situações de isolamento social e redução das ocorrências de risco sociais, seu agravamento ou reincidência. 

Para tanto, prevê: 

• Melhorar a qualidade de vida dos usuários do serviço através de atendimentos especializados às 

pessoas com deficiência, oriundas de todos os bairros que abrange o município;  

• Reduzir as situações de risco e vulnerabilidade da população atendida; 

• Reduzir a presença de ocorrências de pessoas em situação de rua e de abandono; 

• Melhoria as condições de vida e promoção geral pessoa com deficiência através do acesso a bens e 

serviços públicos; 

• Ampliar as possibilidades de vida autônoma conforme a maturidade etária e grau da deficiência; 

• Promover a proteção social e cuidados individuais e familiares voltados ao desenvolvimento das 

autonomias em parcerias com o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social (CREAS); 
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• Através do Plano Individual de atendimento – PIA, traçar as prioridades no atendimento, as atividades 

a serem desenvolvidas (mínimo 4 à 8 horas semanais por usuário), os compromissos das partes 

envolvidas, objetivos do usuário com o serviço e os resultados a serem alcançadas, considerando as 

limitações de cada um; 

• Identificar e reduzir situações violadoras de direitos; 

• Garantir a efetividade de ações de prevenção, promoção, educação e recuperação, assegurando a 

diminuição dos problemas mais frequentes na perspectiva da habilitação e reabilitação no âmbito do 

SUAS, alcançando melhores resultados no controle das deficiências e suas complicações; 

• Ampliar a visibilidade e o reconhecimento das potencialidades da pessoa com deficiência intelectual 

através das atividades propostas e de diálogo com a sociedade. 

6. ORIGEM DOS RECURSOS  

As fontes de recursos são pelas esferas Municipal, Estadual, Federal, termo de colaboração com a 

prefeitura municipal de São José dos Campos, conforme o Marco regulatório lei nº 13.019 /14 e 

contrapartida da Entidade, através de sócios contribuintes, pessoas físicas e jurídica. 

7. INFRA ESTRUTURA  

A sede da ASIN é própria e está localizada na regiã sul do município de São José dos Campos, com uma 

área total de 7.436 m², sendo aproximadamente 2.000 m² de área construída com acessibilidade, 

composto por 04 blocos com oficinas diversificadas, no setor de assistência social. Todos os ambientes 

possuem iluminação adequada, ventilação e ótimo estado de conservação e higienização. 

A sede possui rede de incêndio com hidrante, 18 extintores de incêndio e equipe com treinamento de 

Brigada de Incêndio. 

 

Descrição e 
quantificação 
dos ambientes 
disponíveis 

Equipamento/móveis disponíveis 
para o desenvolvimento do serviço 

Materiais de consumo disponíveis 
para o desenvolvimento do serviço 

Recepção Mesa escritório madeira Materiais de escritório em geral 
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Gaveteiro 3 gavetas 

Mural de Aviso para as Atividades 

Armário para chaves 

Cadeira escritório estofada vermelha 

Armário 2 portas 4 gavetas arquivo 

Bancada grande de madeira 

Tele/Fax Panasonic 

Impressora Lexmark preta 

Máquina de Xerox – work center 

Gaveteiro com 3 gavetas 

CPU Maxxtro preta 

Monitor LG preto 

Teclado Clone preto 

Ar condicionado Samsung  

Sofá 3 lugares vermelho 

Bebedouro Eletrolux. 

Mesa aparador de madeira 

Sala Serviço 
Social 

Mesa escritório curva 

Armário 2 portas e 4 gavetas arquivo 

Cadeira estofada vermelha 

Cadeira estofada vermelha 

Cadeira estofada vermelha giratória 

Gaveteiro com 3 gavetas 

CPU Maxxtro preta 

Monitor LG preto 

Materiais de escritório 



 

 

Associação para Síndrome de Down 

de São José dos Campos 

 

7 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

R. Santarém, 900 - Parque Industrial - CEP: 12.235-550 - São José dos Campos - SP 

Tel ( 12 ) 3931-3509 / ( 12 ) 3937-8412 -  www.asin.org.br 

 

Teclado Clone preto 

Telefone Siemens preto  

Ar condicionado branco Samsung 

Sala 
Coordenador do 
projeto/ Diretora 
Geral 

Mesa escritório curva 

Cadeira diretor estofada vermelha 

Armário 2 portas e 4 gavetas arquivo 

Armário 2 portas e 4 gavetas arquivo 

TV LCD 55” 

02 Cadeira estofada vermelha 

Gaveteiro com 3 gavetas 

Ar condicionado Samsung branco 

CPU Maxxtro preta 

Monitor LG preto 

Teclado Microsoft 

Materiais de escritório em geral 

Sala Assistente 
Administrativo 

Monitor Lg preto 

Teclado Microsoft preto 

Impressora multifuncional HP Deskejet 
2050 

Mesa de escritório curva 

Gaveteiro com 3 gavetas 

Cadeira diretor estofada vermelha 

Telefone Panassonic 

Mesa para computador com 2 gavetas 

Armário com 2 portas e 4 gavetas 
arquivo 

Ar condicionado Samsung branco 

Materiais de escritório em geral 
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Sala Terapeuta 
Ocupacional  

Mesa escritório curva 

Armário 2 portas 4 gavetas arquivo 

Cadeira diretor vermelha estofada 

Cadeira estofada vermelha 

Monitor LG preto 

Teclado Maxprint preto 

CPU LG Oro preta 

Gaveteiro 3 gavetas 

Ar condicionado Samsung branco 

Tv LCD Panasonic 

Telefone Stracta 

Material de Oficina e Escritório 

Sala de Inclusão 
Digital 

 

 

 

 

11 Mesas para Computadores 

10 Computadores completos 

10 Caixas de Som 

10 fones de ouvido 

10 cadeiras estofadas 

Cadeira estofada azul 

Ar condicionado Komeco 

Armário bege com 2 portas 

Materiais de informática 

Cozinha 
Industrial 

Forno industrial pequeno a gás - 
Tedesco 

Microondas Brastemp 

Pia em aço inox com 2 cubas    

Refrigerador Brastemp Inverse 

Pia em aço inox com 1 cuba 

Gêneros alimentícios uso diário 
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Fogão industrial a gás 6 bocas 

Balança digital 

Liquidificador Industrial de Inox 

Espremedor de laranja industrial 

Multiprocessador 

Coifa grande em aço inox 

Aparelho telefônico intelbras 

Refeitório 

 

06 mesas grandes tampão azul 

45 cadeiras estofadas azul 

Freezer Horizontal  

Refrigerador Aço inox 4 portas 

Balcão Térmico com 06 cubas 

Ventilador de parede 

Materiais de Higiene (guardanapos, 
papel toalha) e limpeza (álcool, álcool 
gel) 

Hall Refeitório  Bebedouro 100 litros de inox 

Pia de inox  com 03 torneiras 

Material para higienização 

Despensa de 
Alimentos 

Armário embutido com 36 portas 

Armário de ferro 

Aparelho telefônico  

Gêneros alimentícios em geral 

 

Sala Reunião 12 cadeiras  

Quadro Branco 

Armário  2 portas 

 

Sala Psicóloga  Quadro branco 

Armário 2 portas e 4 gavetas  

Cadeira estofada vermelha 

Cadeira estofada vermelha 
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Mesa escritório curva 

Gaveteiro com 3 gavetas 

Aparelho telefônico Intelbras 

Cadeira giratória vermelha 

Sala Marcenaria 
- Produção 

04 Bancada de trabalho com 2 gavetas 

02 Bancada de corte com 3 prateleiras 

Pulverizador de alto volume 

Aspirador de pó e líquido  

Paquímetro 

Parafusadeira 

Furadeira de impacto 5/8” 

Maleta com 120 peças 

Maleta com 105 peças 

10 pistolas cola quente 

03Grampeador de pressão 

02Ventilador de Parede 

Armário Bege grande com 2 portas 

Madeira cortada para acabamento 

Sala Marcenaria 
- Máquinas 

Serra de mesa Skill 

Plaina Desengross 

Furadeira de bancada 

10 Tornos de bancadas 

Serra de Esquadria 

Motoesmeril 

Lixadeira Roto orbital 

Máquina de corte a lazer WS9060c 

Chapas de madeira 
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Chiller WJ- 5200 

Compressor de ar-Aco 

Armário grande bege com 2 portas 

Armário embutido branco com 6 portas 

Sala de 
Desafios 
Lógicos 

04 Mesa madeira quadrada 

Longarina 03 lugares 

04 Porta livros e jogos 

Armário embutido com 6 portas  

Cadeira estofada azul   

Armário Alto com prateleiras 

Rádio Lenoxx prata e azul 

04 Mesa bege 

26  cadeiras 

Quadro branco 

Jogos  

Almoxarifado 
Material de 
Limpeza 

 

03 Armário de ferro com prateleira 

02 Lavadora de alta pressão  

Material de higiene e limpeza 

Almoxarifado 
Material de 
Oficina 

03 Armário de ferro com prateleira 

02 Tripé para caixa de som 

01 Mini laser StageLighting 

Máquina de fumaça 

Mini System Panasonic 

Caixa de Som Mackintec 

Material de oficina em geral – 
artes/dança/teatro/capoeira/música. 

Almoxarifado 
Administrativo 

03 Armário de ferro com prateleira 

02 Armário  sem portas 

Material de escritório e  outros 
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Armário c/ prateleiras para papéis 

Hall bloco 4 piso 
inferior 

Bebedouro de inox 120 litros Material para higienização 

Brinquedoteca Armário grande 2 portas 

Piscina de Bolinha 

Mesa infantil quadrada 

Rádio portátil multilaser 

Tapete em EVA colorido 

08 cadeiras infantil 

Brinquedos  

Sala de Música Armário com 2 portas 

Armário 1 porta 2 gavetas  

Palco de Madeira 

Bateria completa Nagano 

Tambor pequeno 

Tambor médio 

Tambor grande 

02 Ventilador de parede 

Teclado Yamaha 

Caixa de som Doner 

10 cadeiras  

Material de música 

Closet Feminino 

 

Armário  2 portas 

Banco de plástico branco 

Arara de madeira grande 

Arara de Aço inox 

Figurino dança e teatro 
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Cabideiro de ferro 

Closet 
Masculino 

Armário 2 portas 

Banco de plástico branco 

Arara de madeira grande 

Arara de Aço inox 

Figurino dança e teatro 

Sala de Dança e 
Ritmos 

Aparelho de som Antera 

04 Ventilador de parede 

Espelho de parede inteira 

Armário grande com 2 portas 

Painel Dance 

Painel Hip-Hop 

Piso antiderrapante  

 

Sala de 
Capoeira 

 

Aparelho de som Antera 

02 Ventilador de parede 

Painel Capoeira 

 

Sala Multimídia Smart Tv Samsung 60’ 

Data Show  

Armário Tv 2 portas 

DVD Philips  

35 Poltronas executiva  

 

Sala de Artes  Armário grande 2 portas 

Mesa madeira  

03 Mesa grande madeira azul 

03 Armário de ferro c/ prateleira 

02 Ventilador de parede  

Material de artes em tela 
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Rádio portátil Multilaser 

Cadeira estofada azul 

17 cadeiras  

Sala de 
Artesanato 

 

Mesa madeira  

Cadeira estofada azul  

03 Mesa grande madeira azul 

03Armário de ferro com prateleiras 

20 cadeiras 

Armário grande com 2 portas 

02 Ventilador de parede 

Material para artesanato 

Sala Arquivo 
Morto 

Mesa de madeira com 2 gavetas 

Armário de madeira c/ prateleiras 

03 Armário de ferro com prateiras 

Documentos arquivados de exercícios 
anteriores   

Vestiário 
Funcionários   

02 Armários de ferro com portas e 
cadeados 

01 Banco de madeira 

 

Pátio  Externo Bancos  

Mesa de PingPong 

 

8 Banheiros 
adaptados com  
Acessibilidade 

Vasos Sanitários, pias  Materiais de higiene  

Sala do Servidor  Modem Servidor da rede  

03 DVRs  40 câmeras 

Modem Internet 

Roteador 

 

Almoxarifado 05 Armários de ferro c/ prateleiras Materiais em geral e equipamentos para 
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Geral 

 

Ventilador de Parede 

Armário de Ferro sem porta 

eventos. 

Sala de Espera 
para familiares e 
acompanhante 

02 mesas 

02 bancos de madeira 

01 Balcão 

Material de limpeza e higiene 

Veículo 1 

 

WV Kombi – ano 2009  

Placa EGO 7746 

Combustível, óleo lubrificante e pneu 

Veículo 2 GM Montana – 2013 

Placa – FHM 0891 

Combustível, óleo lubrificante e pneu 

 

8. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS 

SOCIOASSISTENCIAIS  

Proteção Social Especial Média Complexidade  

Serviço de Proteção Social Especial Para Pessoas com Deficiência e suas Famílias 

8.1Endereço do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício  

Rua Santarém, 900- Parque Industrial – Cep 12235-550 – São José dos Campos – SP 

8.2 DESCRIÇÃO  

Serviços de habilitação, reabilitação e capacitação das pessoas com deficiência e a promoção da 

inserção produtiva visando a inclusão social, com finalidades de fortalecer os vínculos assistenciais, 

psicossociais e familiar, a fim de desenvolver a consciência de direitos da pessoa com deficiência e sua 

respectiva família, conforme preconiza a PNAS ( Política Nacional da Assistência Social) 2004 . 

     O trabalho é realizado com atendimento e apoio às famílias, propiciando com o trabalho da entidade, o 

respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito, promovendo a convivência familiar e 

comunitária (Política Nacional da Assistência Social - PNAS, 1993). 
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Atualmente a ASIN presta atendimento à pessoas com síndrome de Down e outras deficiências 

intelectuais leves não associadas à deficiência física, com um trabalho de forma continua e planejada 

através de serviços e projetos visando a defesa de direitos socioassistenciais dirigidos às famílias, 

conforme previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), na PNAS, nas portarias do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e normas operacionais.  

O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e 

a melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes. Deve contar 

com equipe específica e habilitada para a prestação de serviços 

especializados a pessoas em situação de dependência que requeiram 

cuidados permanentes ou temporários. (TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE 

SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, 2014 - PAG 37) 

 A ASIN atua na área da Assistência Social na defesa e garantia dos direitos à população com 

síndrome de Down e outras deficiências intelectuais leves, não associadas à deficiência física em 

constante e consciente processo de militância em busca da melhoria da qualidade de vida deste público. 

A partir dos trabalhos desenvolvidos da ASIN, inferimos a importância de um trabalho integral que 

contemplassem as principais dimensões humanas. Identificamos que este público necessita de apoio 

especializado, por esta razão, as ações empenhadas promovem o acesso a serviços especializados, 

amplia a rede protetiva de atenção a pessoa com deficiência, no intuito de minimizar os impactos sociais 

na perspectiva da transversalidade das políticas públicas, formando para a cidadania e promovendo a 

participação cidadã deste segmento em específico. 

Para o desenvolvimento deste trabalho é necessário uma equipe multidisciplinar, composta por 

coordenador do projeto/diretora geral, assistente social, psicóloga, terapeuta ocupacional e equipe de 

apoio para que os usuários possam ter desenvolvimento cognitivo positivo, respeitando os limites e 

valorizando os talentos individuais. 

Pelo conjunto de dificuldades que a pessoa com deficiência encontra (na vida social, escolar, familiar, 

no trabalho, de acesso a renda, bens e serviços públicos) ofertamos ações com caráter preventivo, para a 

superação das situações violadoras de direitos, que contribuem para a independência, buscando 

fortalecer a função protetiva da família e da sociedade, fomentando as políticas públicas de atendimento e 

aprimorando as já existentes.  
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8.3  PÚBLICO ALVO  

-Síndrome de Down e outras deficiências intelectuais leves não associadas à deficiência física . 

-Usuários, seus familiares, famílias em busca de informação e orientação, estudantes, voluntários, 

profissionais, assessoria, consultoria e outros. 

Crianças e Adolescentes de 5 a 15 anos, em especial: 

- Crianças encaminhadas pelos serviços da proteção social especial: Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI); Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos; 

-Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC; 

 -Crianças e adolescentes com deficiência cujas famílias são beneficiarias de programas de transferência 

de renda; 

 - Crianças e adolescentes com deficiência de famílias com precário acesso a renda e a serviços públicos 

e com dificuldades para manter se. 

 

Jovens de 18 a 29 anos: 

-Jovens pertencentes à famílias beneficiárias de programas de transferência de Renda; 

-Jovens em situação de isolamento social; 

-Jovens com vivência de violência e, ou negligência; 

-Jovens em situação de acolhimento; 

-Jovens egressos ou vinculados a programas de combate à violência, abuso e, ou exploração sexual ; 

-Jovens em situação de vulnerabilidade em consequência de deficiências. 

 

Adultos de 30 a 59 anos: 

-Adultos pertencentes à famílias beneficiárias de programas de transferências de Renda; 

-Adultos em situação de isolamento social; 

-Adultos com vivência de violência e, ou negligência; 

-Adultos em situação de acolhimento; 

-Adultos vítimas e, ou vinculados a programas de combate à violência e exploração sexual; 
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- Adultos em situação de vulnerabilidade em consequência de deficiências. 

8.4  CAPACIDADE DE ATENDIMENTO  

A ASIN apresenta uma capacidade de atendimento de 350 usuários. Durante o ano de 2019, atendeu 

161 usuários, sendo esses já ativos anteriormente e encaminhados pelo CREAS – Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social e mensalmente 120 pessoas com deficiência intelectual leve não 

associadas à deficiência física e suas famílias. 

8.5  OBJETIVOS (Serviço, programa, projeto ou Benefício) 

8.5.1 Objetivo Geral 

Proporcionar atendimento integral, especializado e de qualidade às pessoas com síndrome de Down e 

outras deficiências intelectuais leves não associadas à deficiência física, no âmbito da Assistência Social, 

visando combater preconceitos no contexto familiar e social, a fim de praticar os preceitos de uma sociedade 

inclusiva e respeita todos os direitos que lhes são conferidos como pessoa, levando os ao exercício da 

cidadania.  

8.5.2 Objetivos Específicos e atingidos conforme o planejado 

Objetivos Específicos  Atingidos conforme o esperado  

Desenvolver habilidades sociais para a 

inclusão da pessoa com deficiência no 

cotidiano. 

Através do trabalho executado no período percebemos um 

ganho na autonomia e independência, dos usuários, 

fortalecendo aspectos no desenvolvimento do dia a dia e os 

vínculos entre os três pilares, usuário, família e sociedade. 

Promover o acesso a Garantia de Direitos 

da pessoa com deficiência. 

Foi possível desenvolver aspectos no que diz respeito aos 

direitos básicos, igualdade, liberdade, dignidade e cidadania da 

demanda atendida. 

Prestar atendimento, orientação, 

acompanhamento e encaminhamento no 

Os atendimentos realizados pela equipe técnica, e execução 

do PIA, trabalharam as situações de vulnerabilidade e de risco 
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âmbito da Assistência Social e realização 

do plano individual de atendimento – PIA. 

social e pessoal, viabilizando o acesso a benefícios, programas 

de transferência de renda, serviços de políticas públicas 

setoriais. 

Ampliando o universo informacional dos 

atendidos e suas famílias. 

As famílias acompanhadas atingiram aumento na capacidade 

ética, para reger as próprias ações e tomadas de decisão por 

um sistema de princípios e valores. 

 Oferecer oficinas culturais, esporte, lazer 

e recreação 

 Através das oficinas propostas aos usuários poermos 

desenvolver competências psicossociais  habilidades , práticas 

de vida diária e autoestima. 

Possibilitar acessos as experiências e 

manifestações artísticas, culturais 

(apresentação de dança). 

Promovendo as apresentações artísticas dos usuários a 

comunidade, podemos verificar um ganho a ambos, no que diz 

respeito a valorização da autoestima, desenvolvimento de 

novas sociabilidades, visando a inclusão social, buscando a 

melhoria na qualidade de vida da pessoa com deficiência. 

Promover ações intersetoriais no território 

(saúde, esporte, lazer e cultura). 

Os trabalhos desenvolvidos com as famílias despertaram 

aspectos valiosos, minimizando problemáticas no convívio e 

sobrecarga na tarefa do cuidador e resgatando a integridade 

física, psíquica e moral da pessoa com deficiência.  

Favorecer o desenvolvimento de 

atividades intergeracionais. 

As atividades intergericionais na sede e em espaços públicos e 

privados realizadas no período, propiciaram trocas de 

experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a 

solidariedade e os vínculos familiares e comunitários. 

Garantir escuta e intervenções possíveis 

aos familiares e cuidadores em situações 

de desgaste e sobrecarga. 

Com a escuta adequada nos atendimentos realizados pela 

equipe técnica, buscamos a prevenção na ocorrência de 

adoecimento e somatização dos cuidadores, responsáveis e 

familiares dos usuários. 
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Realizar atividades com as famílias e a 

comunidade.  

O programa de apoio ao cuidador ampliou a rede protetiva, 

oportunizando experiências, atividades, palestras, roda de 

conversa, promovendo a resiliência e melhoria na qualidade de 

vida das famílias, e buscando a garantiano afeto e cuidado dos 

usuários.  

Oferecer atividades sociais de lazer e 

entretenimento em espaços públicos e 

privados, nos períodos diurno e noturno, 

ao longo da semana, como parques, 

restaurantes, shows, etc . 

A promoção de passeios aos usuários à diversos locais 

públicos e privados dentro e fora do município, e  as atividades 

dançantes /noturnas na Sede da ASIN oportunizaram a 

ampliação do convívio social entre os usuários,a tomada de 

decisão surtindo em um empoderamento dos usuários e 

sociabilidade em grupo nos diversos locais e situações. 

 

8.6 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

As oficinas ocorreram na sede da ASIN e em espaços públicos e privados, através de ações de 

caráter protetivo visandoos direitos da pessoa com deficiência e seus cuidadores na sua integração, 

socialização, desenvolvimento de autoestima, busca da autonomia, redução e prevenção de situação de 

isolamento social, fortalecimento da convivência familiar e comunitária, aquisição de habilidade para a vida 

cotidiana e mercado de trabalho, apropriação de conhecimento para o exercício da cidadania e para o acesso 

à Rede Socioassistencial. As atividades estavam previstas no Plano de Trabalho entregue no ano anterior.  

Segue abaixo a discriminação das atividades e dos atendimentos aos usuários e suas famílias, 

através dos setores de serviço social, psicologia e nas atividades/oficinas  

Atividade 1 – Oficina de Teatro Musical  

� O instrutor de Artes, responsável principal pela execução da atividade, organizou os ensaios,de forma 

a  atender às demandas e solicitações dos usuários, garantindo desejo, compreensão e manifestação dos 

participantes da oficina. Fomenta discussões contemporâneas, a cada término do ciclo e os usuários 
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executaram apresentações para a comunidade evidenciando a conclusão da parte prática e desenvolvimento 

compreendido. 

Período de realização: Segundas – feiras (Semanal) 

Horário: 13:00 às 17:00  

• Palhaçaria– No mês de junho, está atividade complementou o trabalho desenvolvido na oficina de teatro, 

onde os artistas/ oficineiros trabalharam gestos, ditos ou maneiras de palhaço, modo de agir 

espalhafatoso, a arte do palhaço, fortalecendo a rede cultural, despertando o artista nos usuários 

participantes da oficina. Momento de descontração e alegria para todos. 

 

Atividade 2 – Inclusão Digital 

� O instrutor trabalhou os conhecimentos básicos de informáticacom cada usuário, como saber ligar o 

computador, conhecer os equipamentos periféricos e softwares de navegação na internet. Este processo 

coloca o usuário como protagonista permitindo expandir o círculo social e atualizar as questões do cotidiano.  

Período de realização: Diário 

Horário: 13:00 às 17:00  

Atividade 3 - Oficinas Artísticas 

� Através do processo criativo estas oficinas desenvolvemos com os usuários habilidades técnicas 

específicas, manifestação de desejos, despertar talentos e valorizando a expressão individual. 

Utilizando técnicas de pintura, mosaicos, montagem com recortes e colagem, os grupos realizam atividades 

com estas técnicas a qual remetem valores pessoais de importância para cada usuário que vivencia situações 

adversas no seu cotidiano O instrutor de arte participa como um facilitador direcionando aos usuários o 

caminho para a execução da tarefa, provocando em cada um o desejo por algo novo, algo que irá ser criado e 

transformado. 

Segue abaixo as oficinas desenvolvidas : 

Pintura em Tela: Despertar entre os usuários o interesse e identificação pela pintura em telas, através do 

aprendizado e prática.  
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Desenho:A realização de técnicas de desenhos, seus traços e detalhes, fisionomia de pessoas, animais, 

paisagens, objetos etc. 

Modelagem em Argila: Desenvolver peças com material de argila. 

Período de realização: Diário 

Horário: Segundas às Sextas-feiras 13:00 às 17:00 e Quartas-feiras 09:00 às 12:00 

 

Atividade 4– Oficina de Iniciação à Pintura Kids 

� A oficina de iniciação a pintura Kids possibilitou aos participantes tocar no pincel e fazer movimentos 

no papel, propiciando conhecer e aprimorar a coordenação motora, conhecer novas cores, desenvolver novas 

formas através da sua imaginação e poder explorar esta forma de arte, não apenas com o pincel, mas com as 

mãos também. Tornando toda a atividade bem divertida. 

Período de realização: Semanal 

Horário: Quintas – feiras das 09:00 às 10:00 

 

Atividade 5 – Oficinas de Artesanato 

� O processo nasoficinas de artesanato buscou estimular o desenvolvimento criativo por meio da 

expressão de sentimentos e pensamentos para confecção de cada obra, apurando a percepção da beleza de 

cores, harmonia de tons e composição de materiais. 

Os instrutores direcionam alguns artesanatos para que os usuários produzam e compartilhem com seus 

familiares. Identificando talentos e em alguns casos oportunizem o conhecimento afim de que o usuário 

produza seus artesanatos em suas casas e possivelmente desencadeie o processo de geração de renda. 

Segue abaixo as oficinas desenvolvidas: 

Tapeçaria e bordado: Trabalho artesanal com técnicas, confeccionados em panos de prato, caminho de 

mesa, tapetes e outros objetos para casa.  

Confecção em feltro: Objetos confeccionados com o tecido em feltro, decoração , com temas 

comemorativos, porta moedas, bonecos etc. 
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Scrap Decor: Nesta atividade os usuários irão decorar as caixas de madeira confeccionadas na oficina de 

marcenaria. 

Pintura em MDF: Preparação das caixas de madeira, confeccionadas na oficina de marcenaria para arte final 

a ser realizada na oficina de Scrap Decor. 

Período de realização: Diário 

Horário: Terças às Sextas – feiras das 13:00 às 17:00 e as Terças-feiras das 09:00 às 12:00 

 

Atividade 6 – Oficina de Marcenaria 

� A oficina de marcenaria iniciou em um modelo de processo completo, onde abordamos como será 

produzido a peça para então beneficiá-la. Foram apresentadas as ferramentas para que os usuários adquiram 

o conhecimento de cada função a ser empregada. A participação dos usuários se dá no processo de 

lixamento da peça, colagem, ajustes e poderá observar na sala de máquinas de corte as madeiras a serem 

cortadas sob a supervisão do instrutor.  

Período de realização: Semanal 

Horário: Segundas e Sextas – feiras das 09:00 às 12:00.  

 

Atividade 7 – Zumba 

� A oficina de zumba, proporcionou aos usuários a movimentação livre na execução de passos com 

orientação do instrutor de dança, movimentos estes que são realizados conforme a limitação de cada usuário. 

O instrutor de dança realiza uma sequência de movimentos conforme a música tocada para que os usuários 

participem junto em suas execuções. Utiliza-se o plano baixo, médio e alto os usuários praticam uma 

atividade física de forma lúdica e prazerosa afim de que ao final de cada aula haja uma melhora significativa 

na qualidade de vida.  

Ressalto que durante o ano oferecemos está oficinaaos familiares, proporcionando um encontro 

intergeracional,integrando parte das atividadesdo programa de apoio ao cuidador, uma troca de saberes, 
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onde os benefícios contemplouà todos, ampliando o contato social e a comunidade e família na 

desmisitificando conceitos pré – estabelecidos em relação a pessoa com deficiência. 

Período de realização: Semanal 

Horário: Terças e quintas – feiras das 15:15 às 16:15.  

 

Atividade 8 – Oficina de Yoga 

� Com a prática da ioga, desenvolvem-se as funções psicomotoras e a sensibilização corporal.Vários 

estudos têm comprovado os benefícios do ioga e quando se trata desta prática por pessoas com deficiência 

intelectual, pode-se ressaltar a atividade proporciona, em suma, o cuidado harmonioso contribuindo com a 

saúde e com a disciplina mental.Os exercícios praticados no Yoga são: dobra para frente, gato/vaca, 

balanceamento da mesa, prancha, cobra, encarando cão, criança, ataque baixo, ângulo lateral, guerreiro 1, 

guerreiro 2, árvore, estrela, canoa e torção deitada. 

Período de realização: Semanal 

Horário: Segundas às Sextas – feiras das 10:00 às 12:00.  

 

Atividade 9 – Capoeira 

� Na oficina de Capoeira a proposta foi transmitir desde a origem da capoeira, sua musicalidade e 

movimento, respeitando a individualidade biológica e social das pessoas com deficiência DI. A Oficina se 

destina a melhoria da qualidade de vida dos segmentos-alvo, a partir do momento em que dá condições e 

acesso para que sejam, usuários em uma ação socioeducativa, onde o lazer e a cultura sejam os elementos 

de inclusão social, proporcionando aos participantes o acesso à cultura popular, favorecendo à livre 

expressão da criatividade. 

Período de realização: Semanal 

Horário: Sextas – feiras das 09:00 às 12:00.  
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Atividade 10 – Danças e Ritmos – HIP HOP 

� Realizamos com os usuários a oficina de Hip Hop favoreceram o autoconhecimento e o uso do corpo 

na expressão de emoções e sentimentos. As atividades em grupo prevalecem como protagonistas a união e o 

trabalho em equipe entre os usuários, fortalecendo laços de cooperação e solidariedade na aquisição de 

repertório que amparem atitudes no convívio social, desenvolvendo a criatividade e a expressão corporal.  

No período contamos com a criação de coreografias, criadas pelo instrutor de dança, onde o grupo se 

apresentou para a comunidade, escolas, empresas,etc,permitindo um reconhecimento e valorização do 

trabalho executado e geração de renda para os dançarinos. Com isso percebe se um comprometimento entre 

todos,integrando a família a está iniciativa, dança, figurino, horário e datas das apresentações. 

Período de realização: Semanal 

Horário: Segundas às Sextas – feiras das 13:00 às 17:00.  

       Terças e quintas – feiras das 09:00 às 12:00  

 

Atividade 11 – Oficina de Artes Marciais- Taekowondo 

� As oficinas de Taekwondo trabalharam a questãoda prática esportiva, estimulando assim aspectos 

físicos, motores e cognitivos, assim como o aumento da consciência corporal e do estímulo à interação 

social.Sua prática desenvolve: agilidade, percepção, raciocínio rápido e correto, boa postura, concentração, 

responsabilidade, disciplina, liderança, forca de vontade, determinação e respeito mútuo, socialização, 

prevenção e manutenção da saúde, estabilidade emocional, independência, autoconfiança e resistência. A 

prática de Artes Marciais obedece a uma metodologia de educação integral.  

� Período de realização: Semanal 

Horário: Segundas e Quartas – feiras das 09:00 às 12:00  

 

Atividade 12 – Treinamento Funcional 

� Através das oficinas de Treinamento Funcional, foi possível aplicar um treinamento específico e 

atividades esportivas incorporando no treinamento em grupo. A oficina abordou movimentos realizados 



 

 

Associação para Síndrome de Down 

de São José dos Campos 

 

26 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

R. Santarém, 900 - Parque Industrial - CEP: 12.235-550 - São José dos Campos - SP 

Tel ( 12 ) 3931-3509 / ( 12 ) 3937-8412 -  www.asin.org.br 

 

independentes e de forma funcional atuando em grupo e respeitando a limitação e evolução de cada usuário. 

Os movimentos são executados na forma de repetições ou medidos por tempo realizando um intervalo a cada 

troca de exercícios e complementados com atividades esportivas de forma coletiva proporcionando ao 

usuário um trabalho em equipe para que seja abordado o contexto de todos contribuírem para a busca de um 

resultado positivo ao final de cada atividade.  

O treino das atividades esportivas auxiliou no conhecimento e prática das atividades aplicadas nas 

Olimpíadas Recreativas Esportivas Especiais – OREE eem outras atividades que sejam oferecidas nos 

centros poliesportivos no município de São José dos Campos. 

Período de realização: Semanal 

Horário: Segundas e Quartas – feiras das 09:00 às 12:00  

 

Atividade 13 e 14 – Desafios lógicos e Oficina da Memória 

� Estimulamos o raciocínio lógico e processo cognitivo por meio de atividades que proporcione o pensar 

aliando junto ao treino da memória prevenindo contra dificuldades que prejudiquem o cotidiano do 

usuário.Com a utilização de jogos matemáticos, quebra-cabeça, problemáticas apresentadas de acordo com 

o cotidiano buscamos com os usuários estimular um processo de organização cerebral, concatenando as 

ideias e possíveis soluções para se atingir um resultado positivo. Oferecer atividades que estimulem treino da 

memória em grupo e individual, resgatando a problemática que é apresentada no cotidiano, contribuindo para 

a melhora na qualidade de vida de cada usuário. 

Promovendo discussões entre os usuários para que sejam avaliados cada possível solução à problemática 

apresentada, o Coordenador das Oficinas (Terapeuta Ocupacional) listou as atividades que estimulem o 

raciocínio de cada usuário lidando com suas frustrações e méritos pelos resultados alcançados. 

Neste sentido buscamos a manutenção do processo cognitivo que irá fortalecer a cada estímulo, fortalecendo 

ações em outras atividades e principalmente repercutindo no contexto familiar, na sociedade e na execução 

das tarefas do dia a dia. 

Período de realização: Semanal 

Horário: Quartas – feiras das 09:00 às 11:00  
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Atividade 15 – Oficina de AVDs e AIVDs.  

� Esta oficina buscou fortalecer estes aspectos fundamentando em atividades rotineiras e a aplicação ao 

usuário por meio de treinos e repetições alcançando resultados que permitam este progresso.As atividades 

foram oferecidas de acordo com um planejamento estratégico, afim de beneficiar a qualidade de vida do 

usuário em seu cotidiano, buscando a autonomia e independência ao máximo para a realização de suas 

ações. Assim, estimulamos a independência e autonomia na realização de tarefas diárias alcançando um 

nível aceitável de satisfação das necessidades do usuário.Entre as várias possibilidades de atividades, 

existem atividades que são comuns a diferentes épocas e culturas. São atividades fundamentais para um 

certo grau de independência e autonomia. 

Período de realização: Semanal 

Horário: Quartas – feiras das 11:00 às 12:00  

 

Atividade 16 – Atividade de Cultura, Esporte e Lazer  

� Nos meses de janeiro e julho organizamos atividades recreativas de cultura, esporte e lazer para os 

usuários. Os usuários participaram de um cronograma de atividades, enquanto grupo que ocorreu nestes 

períodos desenvolvendo aspectos sociais de confraternização entre eles, coordenação motora, pertencimento 

ao grupo de identificação, atividades culturais e de lazer, trabalho em equipe no desenvolvimento das 

atividades e fortalecimento de vínculo entre os usuários e suas famílias. Ressaltamos que as atividades foram 

planejadas em equipe escutando os desejos e manifestações dos usuários e executadas com todos os 

usuários presentes. Segue abaixo as atividades desenvolvidas como sessões de cinema, dança, atividades 

esportivas, jogos e etc.  

Abaixo será descriminado a evolução dessas atividades. 

Período de realização: Semestral (Janeiro e Julho) 

Horário: Segundas às Sextas - feiras das 13:00 às 17:00  
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Atividade 17 – Projeto Social de Inclusão Social (Externo e Interno) 

� As atividades foram organizadas por meio de cronograma mensal discutindo com os usuários para 

identificar seus desejos e manifestações. Os eventos podem acontecer durante o final de semana, feriados ou 

a noite, afim de fortalecer o cenário de inclusão social dos usuários com a sociedade, desvinculando do 

horário de atendimento da entidade. Identificamos também as oportunidades oferecidas pela prefeitura de 

São José dos Campos nos espaços públicos, como Casas de Cultura, Centros Poliesportivos entre outros, 

onde foi possível participar com os atendidos.  

Na sede da ASIN realizamos as atividades como, festas de aniversário dos usuários, festas noturnas 

“baladas”, confraternizações, entre os usuários. 

Abaixo serão especificado as atividades que ocorreram no ano de 2019 

Período de realização: Conforme agenda mensal 

Horário: Conforme agenda mensal 

 

Atividade 18 – Empregabilidade 

� Oferecemos capacitação profissional para jovens e adultos com deficiência intelectual, inserindo-o no 

mercado de trabalho laborativo.O Programa de Empregabilidade consiste em proporcionar o primeiro contato 

com o mundo do trabalho. Na Oficina foi abordado com o grupo habilidades básicas e de gestão como: 

cidadania, relacionamento interpessoal, pontualidade, responsabilidades, comportamentos adequados, 

elaboração de currículos e preparação para processos seletivos, entre outros. 

O objetivo do programa foi apresentar aos usuários hábitos do trabalho, como rotina, hierarquia, aproximação 

do desejo ideal e real, e juntos, identificar as habilidades e conhecimentos de cada pessoa, que contribuem 

para a construção de um perfil profissional e posterior inclusão no mercado de trabalho. 

O grupo realizou visitas laborativas monitoradas as Empresas para através da observação em campo 

conhecer a realidade da vivencia laborativa.  

No segundo semestre de 2019 a oficina ofereceu aos seus participantes, assim integrando os usuários das 

oficinas de dança e ritmos e    
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Ressaltamos que o Programa Empregabilidade poderá oferecer um acompanhamento profissional, através 

das assessorias individuais, com a finalidade de mediar às relações entre a pessoa com Deficiência 

Intelectual, família e empresa, através de orientações relacionadas a questões comportamentais, 

organizacionais e técnicas. 

A inserção formal no mercado de trabalho, contempla as etapas de recrutamento e seleção, sensibilização, 

palestras e integração na empresa. 

Período de realização: Semanal 

Horário: Quintas – feiras das 13:00 às 15:00 

Abaixo serão especificados as atividades evisitaslaborativas que ocorreram no ano de 2018. 

 

Atividade 19 – Brinquedoteca 

� Com o espaço lúdico para a criança com Deficiência Intelectual que se encontra em fase de 

desenvolvimento biopsicossocial, a Brinquedoteca é um espaço para a promoção de fins terapêuticos, na 

qual a criança com deficiência intelectual desenvolve o relacionamento com as pessoas e com os objetos e, 

dessa forma, trabalhar as atividades cognitivas, aspectos perceptivos e as atividades de vida diária. As 

atividades acontecem no contra turno escolar. 

A Brinquedoteca é um ambiente que possui uma variedade de brinquedos como casinha, cozinha, teatro de 

fantoches, cabaninhas, ambiente de leitura e música. 

Proporciona atividades recreativas e de cidadania. O grupo participa das oficinas de Treinamento Funcional e 

Iniciação a pintura.  

Período de realização: Semanal 

Horário: Segundas e Quintas – feiras das 08:00 às 11:00 

 

Atividade 20 – Oficina de Iniciação a Pintura Kids 

� Promover a Oficina de iniciação a pintura Kdis como atividade lúdica, proporcionando a criança com 
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deficiência intelectual utilizar a Arte como forma de manifestação espontânea.A oficina de iniciação a pintura 

Kids trouxe a criança com DI, tocar no pincel e fazer movimentos no papel. Propicia a ela conhecer e 

aprimorar a sua coordenação motora, conhecer novas cores, desenvolver novas formas através da sua 

imaginação e poder explorar esta forma de arte, não apenas com o pincel, mas com as mãos também. 

Tornando toda a atividade bem divertida. 

Período de realização: Semanal 

Horário: Quintas – feiras das 09:00 às 10:00. 

 

Atividade 21 – Roda de Conversa 

� Trabalhamos a competência e o desempenho social, emocional e comportamental das pessoas com 

Deficiência Intelectual.Através de desenvolvimento de competências, proporciona-se a pessoa com 

Deficiência Intelectual qualidade de vida, orientando-os a tomar decisões e resolver problemas de forma 

responsável e construtiva, aprendendo a lidar melhor com os desafios e os eventos estressantes da vida 

cotidiana. 

A educação social e emocional envolve ensinar um grupo fundamental de competências cognitivas, afetivas e 

comportamentais, proporcionando a pessoa com Deficiência Intelectual ferramentas para que desenvolva 

resultados sociais positivos. 

Período de realização: Semanal 

Horário: Sextas – feiras das 09:00 às 12:00 

 

Atividade 22 – Programa de apoio ao Cuidador 

� Promovemos às famílias em um espaço de cuidado e de escuta que estimule a troca de saberes e o 

suporte às angústias e entreves do cotidiano.O Programa Cuidando do Cuidador busca a conscientização 

sobre a importância da família em participar da formação da pessoa com Deficiência Intelectual, 

proporcionando instrumentos que possibilitem o fortalecimento dos vínculos familiares. 
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A presença de uma pessoa com Deficiência Intelectual como membro da família, gera uma problemática que 

afeta diversos aspectos da vida. A família passa por mudanças durante seu ciclo evolutivo, e as fases de 

transição envolvem tensões acentuadas. 

O grupo de pais e responsáveis será desenvolvido no intuito de favorecer a escuta, clarificação e orientação a 

familiares e cuidadores em situações diversas e no ambiente familiar que ocorrem violência desencadeada 

por adoecimento psíquico, uso abusivo de álcool e outras drogas, e situações identificadas pela equipe 

técnica. 

O Programa ocorre através de roda de conversa e outras atividades com os familiares. Considera-se a 

situação de vulnerabilidade a que tais sujeitos estão submetidos, pois pretende-se promover propostas e 

ações preventivas para evitar o acirramento destas condições. As atividades ocorrem em consonância com 

os critérios de intersetorialidade, com suporte de grupos especializados, em parceria com a rede de serviços 

públicos, em articulação, sugerindo uma esfera de proteção integral, promovendo intervenções conjuntas. 

Período de realização: Mensal 

Horário: Terças – feiras das 14:00 às 16:00 

Abaixo serão descriminadas as atividades (eventos e visitas laborativas) realizadas no ano de 2019. 

 

Atividade 23 – Espaço de Atividade Intergeracional 

� Nesta atividade trabalhamos o convívio intergeracional com as famílias,troca de experiências 

fortalecendo as tradições. O mundo vive em constantes mutações interligadas em diferentes âmbitos como 

demografia, economia, estrutura familiar ou relações sociais.O convívio e a interação entre as gerações 

favorecem a troca de experiências, promovem a valorização cultural, o desenvolvimento de sociabilidades, 

reforçando a cidadania e a igualdade social. 

A pessoa com DI é um ator social nas suas relações com os pais, familiares, grupos do bairro, comunidade e 

sociedade.  

Neste sentido, programamos este espaço durante o segundo semestre, em novembro, onde abrimos as 

portas da ASIN, para a comunidade participar com os nossos usuários das oficinas de Zumba e artesanato 
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com a confecção de chaveiros para os participantes. Contamos com a participação das famílias dos usuários 

da ASIN, famílias dos atendidos pelo projeto “Lutando pela Inclusão”, parceria CMDCA- Conselho Municipal 

da Criança e adolescente e ASIN e demais membros moradores do entorno da entidade. 

Período de realização: Novembro de 2019 

Horário: das 14:00 às 17:00 

 

Atividade 24 – Musicalização 

� Promovemos com a musicalização a oportunidade para expressar sensações, sentimentos e 

pensamentos, ampliando o conhecimento da pessoa com deficiência intelectual com o mundo.A presença da 

música é de fundamental importância, pois contribui para o enriquecimento social. Através do fazer musical 

desenvolve-se a sensibilidade, percepção, observação, e criatividade. A utilização da música torna-se 

relevante porque trabalha conceitos sociais de forma prazerosa, proporcionando a pessoa com DI a vivência 

com outros contextos socioculturais. 

A prática musical é obtida através da experimentação do som, cada pessoa é parte integrante da composição 

musical, extraindo sensações e novas maneiras de fazer música, utilizando os diversos instrumentos musicais 

como a bateria e percussão. 

Período de realização: Semanal 

Horário: Quintas – feiras das 13:00 às 16:00 

      Sextas – feiras das 13:00 às 15:00  

 

Atividade 25 – Pilates 

� A oficina de Pilates buscou desenvolveras capacidades motoras e conscientização 

corporalfortalecendo e alongando os músculos fracos, aumentando a mobilidade das articulações, controla da 

respiração, influenciando diretamente também no controle emocional dos adeptos a prática. Ao praticar 

alguma atividade física ou esportiva, a pessoa com deficiência pode aprimorar sua condição física e saúde. 
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Os exercícios praticados no pilatesforam, abdominal, elevação de quadril, perdigueiro, tesoura, flexão de 

braço, giro e prancha lateral. 

Período de realização: Semanal 

Horário: Terças e Quintas – feiras das 10:00 às 12:00 

 

Atividade 26 – Oficina de Treinamento Funcional Kids 

�  Utilizamos do treinamento funcional como atividade lúdica, proporcionando melhora na motricidade e 

suas valências como lateralidade, coordenação motora equilíbrio e outros. Através desta atividade foi possível 

trabalhar o movimento corporal das crianças com deficiência intelectual, conscientizando a criança do 

movimento humano. Elas sabem correr, agachar, saltar, rastejar, fazem isso com frequências, mas não têm 

consciência ao fazer, assim cria se hábitos saudáveis e também o gosto pela atividade física. As brincadeiras 

envolvem os elementos do corpo, do espaço, do ritmo e do movimento. 

Período de realização: Semanal 

Horário: Segundas– feiras das 09:00 às 10:00 

 

Atividade 27 – Atendimento técnico aos usuários e suas famílias  

� Realização de atendimento especializado aos usuários e suas famílias, a fim de ampliar a rede 

protetiva, criando estratégias que impeçam a reincidência na violação de direitos e promovendo o cuidado 

com o cuidador. A nucleação com as famílias é estratégia central do serviço, onde através do Plano Individual 

de Atendimento - PIA, construção da equipe técnica com as famílias, utilizando meios de implica-la no próprio 

desenvolvimento, fortalecimento do seu núcleo familiar e as possibilidades de rompimento com as situações 

de violações de direitos. Todos os processos mantém a família como protagonista, promotora do 

desencadeamento das novas alternativas que a ressignifiquem, emancipem e retirem das situações de risco 

que a vulnerabilizam.  

Período de realização: Diário 
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Horário: Segundas às Sextas – feiras das 08:00 às 17:00 

 

Relacionadas abaixo as atividades/ oficinasdesenvolvidas no ano de 2019. As ações ocorreram na 

sede da ASIN e em espaços públicos e privados, no município e em outras cidades.  

JANEIRO 

Atividades de cultura, esporte e lazer - Com foco nas atividades coletivas em grupo, desenvolvemos com 

os atendidos oficinas recreativas ligadas a área da cultura, esporte, e lazer de 02 à 31 de janeiro, das 13 às 

17 h, com característica de “ colônia de férias”  em um cronograma de atividades que aconteceu de modo a 

desenvolver aspectos sociais de confraternização, coordenação motora, trabalho em equipe no 

desenvolvimento das atividades e fortalecimento de vínculo entre os usuários.As oficinas foram planejadas e 

executadas pela equipe que compõe a OSC, e convidamos os instrutores para atividades correlacionadas em 

suas áreas de atuação, respeitando o desejo e manifestação dos usuários, no período da tarde, ofertando 

lanches para os presentes. Segue as atividades: 

Sessão de Cinema - Atividade realizada na sede da ASIN na sala de multímidia com a participação de todos, 

com a exibição de filmes escolhidos de forma coletiva e servimos um lanche ( pipoca e refrigerante ). 

Volei adaptado - Atividade de caráter esportivo, com regras adaptadas para pessoa com deficiência, de 

forma lúdica e descontraída para que todos possam participar de forma plena e sadia. 

 Jogos de sequência lógica e tabuleiro -  Através dos jogos matemáticos, quebra- cabeça, buscamos 

proporcionar a estimulação do processo de organização cerebral, concentração das idéias para se atingir 

resultados positivos. 

Atividade dançante - O instrutor de zumba desenvolveu uma atividade de dança de forma descontraída, 

abrindo espaço para aqueles que quiseram expor seus passos de dança, conduzindo os demais, relebrando 

as coreografias feitas na oficina de zumba. Além de trabalhar o condicionamento físico dos usuários a 

atividade proposta trabalhou a auto estima, autonomia e aspectos de liderança. 

Alongamento – yoga- Nesta atividade o instrutor de yoga trabalhou o alongamento básico para que os 

atendidos aplicassem nas atividades de esporte.  
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Alongamento – pilates- Nesta atividade o instrutor desenvolveu os exercícios similares ao pilates de forma 

lúdica, alongando o corpo e preparando para as atividades de recreação . 

Exercícios - Treinamento Funcional - Convidamos o instrutor de treinamento funcional que trabalhou com 

os usuários alguns exercícios de forma descontraída, a desenvolver aspectos da vida diária.  

Exercícios – Taekwondo - Nesta atividade os participantes puderam relembrar as técnicas do taekowondo. 

FEVEREIRO  

21/02 – 13 h às 16 h - Kinoplex – Shopping Vale Sul- Atividade de cultura e lazer com os usuários. 

22/02 – 19 h às 22 h - Grito de Carnaval - Balada ASIN– Atividade cultural de lazer no período noturno, das 

19 às 21 h, sendo um dos diferenciais da OSC, proporcionando algo inovador para a pessoa com deficiência, 

socialização para os atendidos, com o motivo de carnaval.  

21/02 – 14h `as 15 h – Evento com a empresa Kodak - Evento organizado entre a ASIN e Empresa Kodak 

de socialização, onde contamos com a presença dos funcionários da empresa para a entrega de doação dos 

seguintes objetos: telas, televisão tela plana, entre outros.  

 MARÇO  

09/03 – 14h - Dia Internacional da Mulher – Aula especial de Hip Hop - Realizamos uma aula diferenciada 

com as atendidas da ASIN, aula de hip hop com o objetivo de comemorar a dia internacional da mulher. 

21/03 – 10h - Dia Internacional na Sindrome de Down - Parque Eletrônico Shopping Vale Sul - 

Comemorando o Dia Internacional da Síndrome de Down, acompanhamos nossos atendidos mirins da Oficina 

de brinquedoteca ao parque eletrônico do Shopping Vale Sul.   

21/03 – 14 h – Dia Internacional na Sindrome de Down – Yex Boliche - Em comemoração a data, 

acompanhamos os atendidos ao Yex Boliche no Shopping Vale Sul com a participação de grande parte dos 

funcionários da ASIN e inclusão com os alunos da ETEC – Escola Técnica Estadual. Contamos com o show 

do cantor MC Puppio. 

21/03 – 19 h – Dia Internacional na Sindrome de Down – Apresentação do Grupo de Dança - Atividade 

cultural com os usuários do grupo de dança da oficina de Hip Hop, no Shopping Vale Sul.  
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O programa Vanguarda Mix e a apresentadora Kelly Maria estiveram entrevistando o coreografo e dançarinos 

do grupo. Outra emissora que esteve presente neste dia foi a Rede Record, com a apresentadora Mônica 

para a filmagem da matéria do Dia Internacional da Síndrome de Down, entrevistando e divulgando o trabalho 

desenvolvido na ASIN.  

21/03 – 14 h –Dia Internacional na Sindrome de Down – Show Grupo Fuá Rabecado- Recebemos a visita 

do cantor Ari com do grupo Fuá Rabecado, para apresentar um show da cultura caipira, com músicas e 

danças típicas. 

21/03 – 14 h – Dia Internacional da Síndrome de Down – Reportagem Canção Nova - A emissora Canção 

Nova esteve na ASIN, para a filmagem da matéria do Dia Internacional da Síndrome de Down, entrevistando 

e divulgando o trabalho desenvolvido na ASIN. Todos os usuários presentes participaram da filmagem, 

inclusive os dançarinos do grupo de dança da oficina de hip hop. 

28/03 – 14 h – Dia Internacional na Sindrome de Down – Workshop Entre passos - A bailarina e 

professora Josiane Reis em conjunto com alguns de seus alunos estiveram nesta data na ASIN, para um 

Workshop de dançaaos nossos usuários da oficina de danças e ritmos. O objetivo do projeto é a pesquisa e o 

diálogo entre forma/ movimento e significado/ interpretação, fornecendo ferramentas de criação, na procura 

da originalidade expressiva e consciência corporal. 

29/03 – 19h – Balada ASIN - Atividade de lazer e socialização entre os usuários da ASIN. Momento interativo 

de forma descontraida entre os participantes. 

ABRIL 

10/04 - 19 h - Passeio Circo dos Sonhos - Atividade de lazer e cultura com os usuários ao Circo dos 

sonhos.  

23/04 - 14 h - Passeio no Cinema - Atividade de lazer e cultura com os usuários ao cinema Kinoplex no 

shopping Vale Sul para a exibição do filme "Shazzan" . 

26/04 - 19 h -  Balada Show Luso Brasileiro e pizzaria - Atividade de lazer e socialização com os usuários, 

onde os mesmos puderam estar em dois locais, primeiro na pizzaria para um happy hour e depois ao 

show  com os cantores Paulo Ricardo e Paula Toller, acompanhados da instrutora de artes e do terapeuta 

ocupacional da ASIN. 
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16/04 - 14 h - Evento AETON - Atividade de socialização, onde trabalhamos a interação entre os usuários da 

ASIN com os funcionários da empresa EATON. A empresa fez a mobilização e disponibilizou aos atendidos 

ovos de chocolate em comemoração à páscoa. 

16/04 - 14 h - Programa de Apoio ao Cuidador –Palestra – Tema: “ Tecnologia saudável: uma missão 

possível” – 2ª parte : Informar os resultados de estudos atuais a respeito da era virtual e propor reflexões para 

o estabelecimento de uma relação saudável com este novo mundo tecnológico, tendo em vista que é 

primordial ser capaz de entender como as inovações afetam nosso raciocínio e nosso repertório emocional. 

O setor de psicologia e social contou com a participação da Psicóloga Carina Roma para uma   Roda de 

Conversa com as Famílias e responsáveis para conversarmos e refletirmos sobre a utilização dos dispositivos 

eletrônicos (benefícios, perigos (pedofilia), problemas com obesidade, visão, dificuldade para dormir, e 

desenvolvimento de transtornos (ansiedade, depressão, vício digital entre outros).  

16 e 17/04 - Ação Social – Vacinação 2019 - Nestas datas realizamos uma ação social com os usuários da 

ASIN, onde os responsáveis interessados, autorizaram a vacinação ao posto de saúde da região.  

26/04 - 14 h - Ação Social – Colégio UNIVAP -  Atividade realizada na ASIN, trabalhando se a questão da 

socialização entre os participantes,alunos do colégio UNIVAP e usuários da ASIN, além dos aspectos físicos 

e motores dos usuários. Neste dia todos puderam ensaiar os passos das coreografias do grupo de HIP HOP. 

23/04 – 18h - Reunião Comissão OAB – Organização dos advogados do Brasil –SJC -Participação do 

técnico de serviço social da ASIN e representantes de OSC´s – PCD na reunião realizada na OAB - 

Comissão do terceiro Setor, discutindo assuntos jurídicos relacionados ao terceiro Setor. 

25/04 - das9 às 10 h - Capacitação IPLLAN - Nesta data o técnico de serviço social esteve no departamento 

IPLLAN – SASC – Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, para o cadastramento do plano de trabalho 2019 e 

esclarecimento de dúvidas.  

MAIO  

08/05 - 14 h - Programa de Apoio ao Cuidador – Reunião com os responsáveis do Grupo de Dança Hip 

Hop  Teatro Musical -  Nesta data realizamos uma atividade em formato de roda de conversa para discutirmos 

com os familiares dos usuários dos grupo de dança, sobre a importância do trabalho desenvolvido com os 

participantes desta iniciativa. A reunião ficou pautada nos dias das apresentações, figurino, ensaios e 
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horários. Todos os familiares expuseram suas opiniões e se manifestaram a favor e se comprometendo a 

contribuir com o trabalho desenvolvido. 

Os ensaios estão sendo preparados nas oficinas de Hip Hop e Teatro Musical, para as apresentações de 

dança em diversos locais e eventos como:  

• 12/5 - Encontro de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil ; 

• 14/5 - Semana da Diversidade - Gerdau ; 

• 15,16 e 18/5 - Festidança. 

Conforme as demandas na comunidade, os grupos irão se apresentar durante o ano de 2019. 

20/05 - 9 h - Programa de Apoio ao Cuidador – Reunião com os familiares da Oficina de Brinquedoteca 

com os profissionais de psicologia e serviço social, realizando uma Roda de Conversa com as famílias e 

responsáveis da Oficina de Brinquedoteca. 

Orientamos sobre a execuçãodas atividades da Oficina Apoio ao Cuidador e alguns dos temas que serão 

abordados no decorrer do ano (Promoção da convivência familiar, Construção de vínculos, Fortalecimento do 

papel protetivo, e a Construção da Autonomia familiar. 

Os usuários da oficina de Brinquedoteca estão inseridos na Rede regular de ensino, reforçamos a importância 

e direitos ao acesso (matrícula e presença) em todas as atividades da escola e a aprendizagem.A Roda de 

Conversa proporcionou as famílias expressarem suas dúvidas, angústias, alegrias e também à troca 

experiências. 

06/05/2019 – 13 h - Ação Social – Dia da Beleza - Atividade de socialização que eleva a autoestima dos 

usuários, onde oferecemos corte de cabelo, barba e esmaltaria nas unhas à todos os  interessados. 

Contamos com a colaboração voluntária do salão Salão de beleza Perfil, com os profissionais da área.  

09/05/2019 - 14 h - Gravação LBV- Legião da Boa Vontade - A emissora LBV -  Legião da boa vontade 

esteve na ASIN para realizar uma reportagem de divulgação sobre o trabalho desenvolvido na ASIN. Todos 

os usuários presentes participaram das filmagens, em suas atividades realizadas no dia.  
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11,18 e 25/05 - 19 h às 22 h - Festa Junina – Arraiá do Frederico - Atividade de socialização e lazer com os 

usuários da ASIN , onde o terapeuta ocupacional trabalhou aspectos de atividade de vida diária durante a 

festa. Nos três dias separamos os usuários em grupos diferentes. 

14/05 - 19 h - Jantar no Restaurante Bendito Bistrô - Atividade de socialização e lazer onde os usuários da 

ASIN,foram como convidados especiais a conhecer e degustar a culinária restaurante Bendito Bistro - Vila 

Ema. Todos puderam conhecer o trabalho do chefe e até a arte de cozinhar com elegância.  

17/05 - 19 h - Apresentação de dança do Grupo da Oficina de HIP HOP - Camara Municipal de Saõ José 

dos Campos- Atividade de socialização que eleva a auto estima e trabalho aspectos físicas dos usuários.  

16/05 – 15 h - Apresentação de Dança do Grupo da Oficina Teatro Musical - Hospital Maternidade 

Antoninho da Rocha Marmo -  Atividade de socialização que eleva a auto estima e trabalho aspectos físicas 

dos usuários.  

29/05 - 15 h -Evento Dia do Desafio - SASC - Secretaria de Apoio Social ao Cidadão -  O dia do desafio é 

celebrado anualmente na última quarta-feira do mês de maio. O principal objetivo desta data é motivar a 

população a prática de atividades físicas, seja para melhorar a saúde física como também a mental. Neste 

sentido a ASIN pode participar do evento com os usuários do grupo de dança da oficina de hip hop, 

juntamente com os funcionários da SASC - Secretaria de Apoio Social ao Cidadão de uma aula de dança e 

alongamento. 

22/05 - 10h -Trabalhando as AVD´s na Comunidade - Vivências - Tenda Supermercado - Atividade onde o 

terapeuta ocupacional trabalhou as vivências de vida diária, como compras no supermercado TENDA.  

23/05 – 14 h - Reportagem “Dança Inclusiva” - Reportagem realizada pelo jornal " O VALE", na sede da 

ASIN, com o objetivo de divulgar o trabalho realizado pela ASIN e os benefícios da dança para a pessoa com 

deficiência intelectual. Participaram da entrevista o instrutor e grupo de dança da oficina de hip hop. 

JUNHO  

05/06/2019 - 15 H - Programa de Apoio ao Cuidador – Reunião com os responsáveis - O setor de 

psicologia e social contou com a participação da Neuropsicopedagoga Maria Lúcia Barros para uma   Roda 

de Conversa com as Famílias e responsáveis para conversarmos e refletirmos sobre como Desenvolver e 

trabalhar a Autonomia da pessoa com Deficiência Intelectual e Família. 
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Ressaltou se a importância da conquista da autonomia para o desenvolvimento físico e psicológico das 

pessoas com deficiência e traz benefícios como o aperfeiçoamento das habilidades pessoais, sociais e 

profissionais, além da melhora da autoestima. 

A Roda de Conversa proporcionou as famílias repensar o processo de aprendizagem na construção de bons 

níveis de autonomia e independência para a vida da pessoa com Deficiência Intelectual. 

12/06/2019 - 14 h - Programa de Apoio ao Cuidador – Reunião com os responsáveis -  Nesta atividade 

demos continuidade ao assunto das apresentações dos grupos de dança da ASIN, discutindo com os 

familiares o desenvolvimento do trabalho já desenvolvido com os participantes desta iniciativa e acertar os 

detalhes finais como a confecção dos figurino, ensaios e horários. Todos os familiares expuseram suas 

opiniões. 

11/06 - 19 h– Comemoração do Dia dos namorados –Pizzaria Demoiselle - Atividade de lazer e 

socialização com casais de namorados, usuários da ASIN,onde estiveram comemorando o dia dos 

namoradoscom a troca de presentes.  

12/06 - 8 h - Apresentação do Grupo de Dança - ll Encontro de Prevenção e Erradicação do Trabalho 

Infantil - Atividade artística com os usuários integrantes do grupo de dança, evento realizado naCamara 

Municipal de São Jose dos Campos, com o tema: Múltiplos Olhares de Ações Estratégicas para a 

Erradicação do Trabalho Infantil ; 

• Eixo:Informação, identificação e Proteção Social  

• Eixo: Monitoramento  

• Eixo: Relato de um Aprendiz  

• Eixo: Contamos com a presença  

Participação daassistente social da ASIN no evento. 

 28/06 - 19 h às 22:30 h- Festa Junina ASIN -  Buffet Ápice -  Atividade de lazer e socialização realizada 

com os familiares em conjunto com os usuários, no intuito de integrar as famílias. Contamos com a 

participação de 207 pessoas , 47 usuários e diversos integrantes de suas familias (pais, avós, tios, irmãos e 

outros).  
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13/06 - 15 h - Circo - PROAC - Programa de Ação Cultural – Atividade realizada na sede da ASIN com a 

participação e a iniciativa do grupo de artístas de circo em conjunto com a ASIN, apresentação cênica 

palhaçaria. O objetivo é despertar nos usuários a arte do circo, com atuações de palhaços .  

14/06- 12:30h - Apresentação do Grupo de dança - Semana da Diversidade -  Atividade artística de 

socialização entre os usuários do grupo de dança da oficina de hip hop com os funcionários da empresa 

GERDAU , onde os usuários puderam realizar a apresentação de dança . Após o evento os atendidos 

almoçaram no refeitório da empresa.  

15 e 16/06 - 20 h – Festidança - Apresentação de dança Teatro Municipal - Atividade artística de 

socialização, com as apresentações dos usuários dos grupos de dança das oficinas de teatro musical e hip 

hop . Nossos atendidos participaram do evento enquanto dançarinos e assistindo ao todo espetáculo. Os 

familiares também estavam presentes.  

18/06 - 10 h - Festidança - Fundação Cassiano Ricardo/ Conjunto Dom Pedro l - Apresentação do grupo 

de dança da oficina de hip hop no auditório de artes aos alunos da rede pública de ensino do município. 

28/06 - 19 h às 22:30 h - Festa Junina ASIN - Atividade de lazer e socialização realizada com os familiares 

em conjunto com os usuários, no intuito de integrar as famílias. Contamos com a participação de 207 pessoas 

, 47 usuários e diversos integrantes de suas familias (pais, avós, tios, irmãos e outros).  

19/06 - 14 h - Apresentação do Grupo de dança CPMA - Centrais de Penas e Medidas Alternativas - 

Evento : Reintegração Social -  Atividade artística de socialização, onde os usuários realizaram a 

apresentação de dança para os presentes no evento. Vale ressaltar que a coordenadora Sandra fez uma 

breve apresentação do serviço desenvolvido na ASIN, e a importância na parceria da ASIN com o CPMA.  

JULHO 

Atividades de Cultura, Esporte e Lazer - Conforme o plano de trabalho, com foco no coletivo, 

desenvolvemos com os usuários atividades recreativas ligadas as áreas de cultura, esporte e lazer durante 

todo o mês, com característica de "colônia de férias" em um cronograma divertido e descontraído, no período 

da tarde, oferecendo lanche aos presentes. 

Segue abaixo as atividades ocorridas. 
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Atividade de dança :De modo livre, os participantes executaram passos de danças da oficina de hip hop, 

relembrando coreografias já desenvolvidas pelo grupo de dança e as famosas "batalhas" que todos os 

atendidos amam, de forma alegre e descontraída.   

Sessão de Cinema : Realizamos com os usuários sessões de cinema na sala de multimídia da entidade, 

com a exibição de filmes escolhidos por eles, onde servimos pipoca e suco. Após os filmes buscamos 

trabalhar o entendimento e compreensão no que foi exposto, trabalhando também a memória. 

Atividades esportivas : De forma adaptada, realizamos com os usuários, jogos esportivos, como, futebol, 

volei e queimada, onde as jogadas são executadas de forma moderada. Além das questões físicas dos 

usuários, trabalhou se a coordenação motora e concentração .  

Jogos de Tabuleiro e sequência lógica: Atividade de lazer onde buscamos trabalhar a memória e 

concentração dos usuários , como os jogos de quebra cabeça e matemáticos, peças de tabuleiros com 

figuras , e outros à estimular o processo de desenvolvimento da autoestima e até mesmo a autonomia. Os 

jogos são realizados com os usuários em grupos , socializando entre si. 

26/07 - 11 h - Apresentação do Grupo de dança - HIP HOP - Parque Vicentina Aranha - Atividade 

artística, onde os usuários do grupo da oficina de hip hop , se apresentaram para a comunidade em um 

evento organizado pela prefeitura Municipal de São José dos Campos.  

06, 07,08 e 09/07 - 9 às 21 h - Festa da Bondade - Participação dos funcionários da ASIN, na festa da 

bondade que aconteceu no parque da Cidade , com intuito na captação de recurso para a entidade, com a 

venda de produtos alimentícios (cachorro quente e refrigerante). Realizamos a divulgação com os usuários e 

seus familiares que estiveram presentes na festa para prestigiar o evento e degustar nosso cachorro quente.   

AGOSTO  

14/08 - 9:30 h - Reunião Equipe - Comissão " Dia D " - 2019 - Dia de Inclusão social e profissional das 

pessoas com deficiência e dos beneficiários reabilitados do INSS - Paço Municipal - 7 º andar -  "O Dia D é 

mais que o dia especial, é um dia de oportunidade". As entidades do PCD em parceria com o Ministério do 

Trabalho , PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador e Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 

estão em fase de programação do evento com o objetivo na inserção no mercado de trabalho, conforme 

previsto na lei. Com isso, tivemos a oportunidade, nesta reunião em acertamos os detalhes com relação ao 
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evento. Além dos representantes da comissão, contamos com a participação e apoio, representando a 

prefeitura Municipal de SJC, a Sra Vanessa Ramuth, esposa do Sr Felício Ramuth, e o Sr Alberto Alves 

Marques Filho ,secretario de inovação e desenvolvimento econômico .O evento está programado para 24 de 

outubro de 2019. 

28/08 - 9 h - Reunião Técnica – SASC - CEFE - Participação da equipe técnica ASIN, assistente social 

Patrícia e coordenadora do projeto Sandra na reunião organizada pela SASC- Secretaria de Apoio Social ao 

Cidadão. Estiveram presentes representantes de OSC´S, secretaria E IPPLAN, afins de discurtirmos assuntos 

relacionados aos termos firmados com a gertão pública, dúvidas sobre o sistema SGTS - IPPLAN, sistema da 

Vigilância Sócioassistencial e critérios estabelecidos de acordo com a política da assistencial social .  

Os representantes da gestão pública e IPPLAN foram apresentados pela secretária Sra Edna Tralli, 

colocando se a disposição e apoiando o trabalho das OSC's. 

26/08 - 10 h - Visita en loco – Gestora - Reunião técnica mensal com a gestora Sra Rúbia para orientações, 

esclarecimentos referente ao serviço prestado no período. Conversamos também a respeito das prestações 

de contas (financeiro), em andamento. As reuniões e contato com a gestora tem sido de grande valia para o 

desenvolvimento do trabalho da OSC.  

De acordo com o previsto, a gestora pode observar e averiguar as atividades ocorridas no momento da visita.  

13/08 - 9h - Caminhada e Ação Social - Atividade de lazer com 14 usuários, onde o terapeuta ocupacional 

os acompanhou em uma caminhada no entorno da ASIN.  Os usuários puderam socializar com os moradores 

da comunidade e UBS local para verificarem o andamento e dia da vacinação contra o SARAMPO.  

 07/08 – 14 h - Programa de Apoio ao Cuidador - Reunião com os familiares - O setor de psicologia e 

social realizou reuniões com os pais e responsáveis para a Avaliação Semestral do PIA- Plano Individual de 

Atendimento. 

O encontro com as famílias se realizou em duas partes: 

No primeiro momento os técnicos conversaram com as famílias sobre a importância da avaliação semestral 

do PIA. Reforçamos também a participação das famílias nas reuniões, palestras e oficinas/família/usuário.No 

segundo momento os técnicos realizaram individualmente a avaliação do PIA com o responsável pelo 
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usuário. As famílias atualizaram os dados (endereço, medicações, documentação, necessidades dos usuários 

e família). 

Os pais e responsáveis tomaram ciência das Oficinas realizadas com usuários no 1º Semestre de 2019. 

20/08 - 15 h - Programa de Apoio ao Cuidador - Aulão de Zumba - Atividade fisica e de socialização onde 

convidamos os familiares a participarem de uma aula de zumba em conjunto com os usuários.  

09/08 - 19 h - Balada ASIN - Atividade de lazer e socialização entre os usuários no período noturno, com 

música e lanche para os participantes.  

30/08 - 21 h - Show Rick e Renner - Luso Brasileiro - Atividade de lazer e socialização, onde o terapeuta 

ocupacional acompanhou 15 usuários ao show da dupla de cantores Rick e Rener para uma noite 

dançante.    

28/08 - 10 h - Visita Laborativa no Batalhão da Polícia Militar- Oficina empregabilidade - A psicóloga e 

responsável pela oficina de empregabilidade ,SraGeneci acompanhou os usuários da oficina em uma visita ao 

Batalhão de Polícia, para conhecer os desafios da profissão.  

23/08 - 10 h - Apresentação do Grupo de dança - oficina danças e ritmos- Escola “ETEC” –Atividade 

artística e de socialização com os usuários da oficina de danças e ritmos - hip hop, com a apresentação de 

dança na escola. Neste dia podemos contar com a participação dos alunos da escola e alguns usuários da 

ASIN, enquanto plateia. Após a apresentação todos interagiram entre si. 

22/08 - 9 h e 15 h – Encerramento do PROJETO com o CMDCA- Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente- No encerramento ao projeto ASIN em parceria com o CMDCA - Conselho Municipal da Criança 

e Adolescente que aconteceu neste mês , convidamos os participantes e seus familiares (comunidade) a 

prestigia los com as apresentações das oficinas de hip hop e taekwondo (oficinas do projeto) a estarem 

presentes. O projeto contou com a participação de jovens com e sem deficiência.  

23/08 - 10 h - ENTREVISTA VANGUARDA TV - Entrevista da vanguarda tv com o grupo de dança da oficina 

de hip hop e instrutor do grupo. A entrevista monstrou o desenvolvimento dos usuários. 

SETEMBRO  
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11/09 - 10 h -  LEITURA NA ESCOLA-Atividade de socialização entre os usuários da ASIN e alunos da 

escola Estadual Henriqueta, localizada na comunidade local . Tivemos o prazer de receber os alunos para um 

encontro onde estes recitaram poemas e cantaram para os usuários da ASIN. Ao final houve uma interação 

entre todos.  

 22/09- 10 h - OFICINA DANCEABILITY - Atividade de socialização com os dançarinos das oficinas de hip 

hop (danças e ritmos) e teatro (musical ), onde os instrutores das oficinas estiveram presentes, juntamente 

com o terapeuta ocupacional Tiago, que os levou ao evento. A atividade envolveu a improvisação de 

movimento para promover a expressão e a troca artística, com pessoas com e sem deficiência.O evento 

aconteceu no SESI São Paulo, no sábado. 

16/09 - 14 h - DIA DA BELEZA - O dia da beleza foi mais uma vez oferecido aos usuários da ASIN, com a 

participação de profissionais voluntários da área da estética, oferecendo cortes de cabelo e esmaltaria. 

Evento em comemoração ao DIA NACIONAL DA LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.  

27/09 – 19 h- Balada ASIN - Atividade de lazer, socialização e descontração entre os usuários da ASIN. 

Todos dançam e se divertem do começo ao fim. Oferecemos um lanche durante a atividade.  

30/09 – 10 h - Visita en loco – Gestora -  Visita realizada pela gestora Rubia com o intuito de orientar e 

verificar o trabalho desenvolvido pela OSC. A gestora verificou as atividades realizadas no dia e as anotações 

necessárias com relação aos instrutores de cada oficina.  

10/09 - Programa de Apoio ao Cuidador - Avaliação PIA – O setor de psicologia e social realizou reuniões 

com os pais e responsáveis dando continuação na Avaliação Semestral do PIA- Plano Individual de 

Atendimento. 

O encontro com as famílias se realizou em duas partes: 

No primeiro momento os técnicos conversaram com as famílias sobre a importância da avaliação semestral 

do PIA. A importância da família na construção do projeto de vida do usuário; no fortalecimento de vínculos 

quando a família é participativa. Reforçamos também a participação das famílias nas reuniões, palestras e 

oficinas/família/usuário. 
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No segundo momento os técnicos realizaram individualmente a avaliação do PIA com o responsável pelo 

usuário. As famílias atualizaram os dados (endereço, medicações, documentação, necessidades dos usuários 

e família). 

Os pais e responsáveis tomaram ciência das Oficinas realizadas com usuários no 1º Semestre de 2019. 

24/08 – 15 h - Programa de Apoio ao Cuidador - Reunião com os familiares - Na reunião realizada em 

Setembro com a Psicóloga Carina Roma que desenvolveu o tema “Comunicação não-violenta: A importância 

da fala assertiva no trato com as pessoas, com ou sem deficiência”, 

Neste encontro ela conversou e orientou as Famílias sobre a importância de uma comunicação bem feita em 

nossos relacionamentos (pessoais, filhos com ou sem deficiência, trabalho, entre outras situações). 

As famílias apreciaram o tema fazendo perguntas e relacionando o tema as diversas situações com seu 

cotidiano. 

12/09 – 14 h - Visita Laborativa - Supermercado Cooperhodia - Atividade de socialização com os usuários 

da oficina de empregabilidade. Os usuários foram acompanhados a empresa pela psicologaGeneci e 

terapeuta ocupacional Tiago, interagiram com os funcionários do local e conheceram todo o espaço.  

OUTUBRO 

29/10 – 10 h - Visita en loco - Gestora Visita en loco – Gestora -  Reunião com a gestora Rubia para 

discussão no desenvolvimento do trabalho realizado pela ASIN.  A gestora orientou o técnico sobre questões 

relacionadas a atual equipe de monitoramento, bem como a elaboração dos relatórios de execução das 

atividades.  

29/10 – 15 h -  Reunião com os pais e responsáveis - “Comunicação não- violenta : a importância da fala 

assertiva no trato com pessoas com ou sem deficiência” – PARTE 2 - Continuação com a palestra , da 

psicóloga Carina Roma , em formato de roda de conversa ,despertando nos participantes o dialogo sobre o 

assunto proposto, dando continuidade ao tema . 

Neste encontro ela repassou alguns pontos com as Famílias sobre a importância de uma comunicação bem 

feita em nossos relacionamentos (pessoais, filhos com ou sem deficiência, trabalho, entre outras situações). 
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As famílias apreciaram o tema fazendo perguntas e relacionando o tema as diversas situações que ocorrem 

no cotidiano e ao comportamento dos usuários, e buscando formas para desenvolver está comunicação. 

18/10 – 14 h - DIA DAS CRIANÇAS - OFICINA DE BRINQUEDOTECA -  Atividade de socialização e lazer 

com os usuários da oficina de Brinquedoteca , em comemoração ao dia das crianças. A atividade foi uma 

parceria com o Buffet Bee Happy, com a participação de voluntários interagindo com os usuários mirins. 

13/10 – 14 h - Gravação do Clipe - cantora - "LudmillaMazucatti" - Atividade de socialização e lazer que 

buscou trazer aos usuários dançarinos da oficina de Hip Hop, reconhecimento artístico. Trabalhou se a 

concentração, atenção, coordenação motora dos participantes.  

15/10 – 11 h - Apresentação do Grupo de dança- Fórum da Diversidade ABRH no teatro Colinas -Atividade 

de geração de renda realizada no espaço Teatro Colinas , onde os dançarinos do grupo de dança da oficina 

de hip hop, puderam expressar sua arte ampliando o convívio social. Contamos com a participação de 2 

usuários recepcionando os convidados na entrada do evento. 

30/10 – 13 h - Cinema – Kinoplex - Atividade cultural de lazer que proporciona interação dos participantes no 

shopping Vale Sul.   

 25/10 – 19 h - Balada ASIN – Halloween - Atividade de socialização entre os usuários na ASIN. Os 

participantes compareceram fantasiados, conforme o cutura do Halloween . 

Ação Social ASIN - Bar e restaurante do Coronel - Está atividade contou com a participação de 01 usuário 

e o terapeuta ocupacional Tiago, com objetivo de representar a ASIN.  

24/10 – 14 h - Dia D - Dia de Inclusão e profissional das pessoas com deficiência e dos beneficiários 

reabilitados do INSS - O terapeuta ocupacional Tiago, acompanhou os usuários da ASIN, no evento Dia D, 

como forma de interação e conhecimento oportunidades propostas no evento ao mercado do trabalho.  

O Dia D- Dia de inclusão e profissional das pessoas com deficiência e dos beneficiários reabilitados do 

INSS,  é um evento criado em parceria com as entidades sociais do PCD e orgãos públicos com Ministério do 

Trabalho, PAT, INSS, prefeitura municipal de São José dos Campos e empresas participantes, orientando os 

presentes.  
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08/10 – 14 h -Apresentação de música – bateria - Atividade artistica de geração de renda para os usuários 

da oficina de musicaliação, com as apresentações de música (bateria e percursão) de 6 usuários, realizado 

na Fundação Cassiano Ricardo . Foram apresentações individuais com os usuários da ASIN, e em grupo com 

a orquestra jovem de São José dos Campos.  

NOVEMBRO 

08/11 – das 8 às 17 h - Capacitação em Gestão Estratégica na Implementação do SUAS (Sistema Único 

de Assistência Social ) -Auditório Colégio UNIVAP Urbanova - Participação do técnico em Serviço Social , 

palestras sobre o panorama do SUAS e suas perspectivas . Desenvolveu  se oficinas colaborativas entre os 

presentes, abordando assuntos relacionados aos trabalhos desenvolvidos pelos CRAS e CREAS que compõe 

a rede socioassistencial do município . 

21/11 - 15:30 h - Programa de Apoio ao Cuidador - Aulão de Zumba - Atividade física e de socialização 

entre os partcipantes, realizada com os familiares dos usuários, buscando estimular a participação junto aos 

usuários da ASIN.  

27/11 - 14 h -Programa de Apoio ao Cuidador - Atividade de artesanato -  A instrutora de artesanato 

desenvolveu com os familiares em conjunto com os usuários, um atividade na sala de marcenaria, a 

confecção de chaveiros na máquina de marcenaria com desenhos a laser . A atividade buscou promover um 

espaço de experiência de vida, resiliência e melhor qualidade de vida.Os familiares e usuários ficaram 

motivados com a atividade, fortalecendo os vínculos e a participação das famílias no desenvolvimento dos 

usuários. 

29/11 - 13 H - Visita en loco - Gestora e Diretor Administrativo –SASC - Recebemos a visita da gestora 

Sra Rúbia e do diretor Sr Jonas Pereira, com o intuito de verificar o trabalho desenvolvido pela OSC, asim 

realizar as orientações necessarias. O diretor Sr Jonas esteve no local para conhecer nossas instalações.   

05/11 - das 17:30 h às 22 h - ORRE - Olimpiadas Recreativas - Apresentação de Dança - "Dançando na 

Chuva" - SESC - São José dos Campos - Apresentação de dança dos usuários do grupo de dança da oficina 

de teatro musical, na abertura do evento OREE - Olímpiadas Recreativa Esportiva Especial. Participaram 

desta atividade 17 usuários, participantes da oficina de teatro musical. 
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06/11 - DAS 13 h às 17 h - ORRE - OlimpiadasRecreativas  -Atividades esportivas -  Participação dos 

usuários nas atividades esportivas desenvolvidas no evento ORRE - Olimpíadas Recreativa Esportiva 

Especial. Os usuários estiveram envolvidos nas atividades de volei adaptado e dança, o que fortalece vários 

aspectos, como físico e de socialização . Participaram das atividades 15 usuários . 

9,10 e 11/11 das 11 h às 21 h - Evento Expobeleza - Shopping Jardim Oriente - Evento realizado no 

Shopping Oriente , onde ocorreu a divulgação e exposição de artesanato e artes, com a participação dos 

usuários da ASIN , acompanhados do terapeuta ocupacional Tiago e da instrutora Jeyse. Os usuários da 

oficina de pintura em tela realizaram o trabalho de pintura ao vivo no local.Está atividade comtemplou os 

usuários das diversas oficinas, total de 26 usuários. 

10/11 - das 16 h às 19 h - Evento: Rock Chopp Moto Café - Evento realizado no bar/restaurante Moto café, 

uma atividade externa de inclusão social com os usuários da ASIN, e também para divulgação do trabalho 

desenvolvido na ASIN.Convidamos os usuários da ASIN a participarem do evento, estiveram presentes 08 

usuários e seus familiares. 

28/11 - 15 h - Apresentação de Dança: Hospital Municipal de São José dos Campos - Atividade artística 

e socialização com os usuários do grupo de dança da oficina de HIP HOP, no evento SIPATMA - Semana de 

Segurança do Trabalho e Meio ambiente, realizado pelo Hospital Municipal Dr. José Carvalho Florence. 

Participaram do evento os funcionários do hospital em conjunto com os usuários da ASIN.  

30/11 - 15 h -  Apresentação de Dança: Shopping Colinas - Apresentação dos grupos de dança das 

oficinas teatro musical e hip hop, realizado no Shopping Colinas em comemoração as festividades de Natal. 

Está atividade além de ser artística, gerou renda para os usuários com o pagamento de cachê, trabalho 

realizado pela ASIN, da oficina de empregabilidade.Está atividade contemplou os 28 usuários dos grupos de 

dança das oficinas de Hip Hop e Teatro musical. 

Novembro - Trabalho de Geração de Renda - Evento no Shopping Colinas com a usuária Isis Pontes, 

participando das festividades de natal, como ajudante do papai Noel, atividade de geração e renda, com o 

pagamento de cachê para a usuária. A ASIN fez o trabalho de intermediação entre a empresa Ametista 

eventos e a família da usuária, para que a contratação seja realizada adequadamente. 



 

 

Associação para Síndrome de Down 

de São José dos Campos 

 

50 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

R. Santarém, 900 - Parque Industrial - CEP: 12.235-550 - São José dos Campos - SP 

Tel ( 12 ) 3931-3509 / ( 12 ) 3937-8412 -  www.asin.org.br 

 

29/11 - 13:30 h - Intergeracional - Nesta data recebemos a presença de alunos e profissionais de ensino da 

escola - EtecProfªIlza Nascimento Pintus - Extensão EE Prof. José Vieira Macedo, de uma atividade de dança 

e socialização em conjunto com os usuários da oficina de hip hop . Ao final trabalhamos a inclusão social, 

servindo um lanche a todos com muita musica e os demais usuários presentes na ASIN. Os interessados a 

esta atividade participaram conforme o previsto, contemplando o total de 40 usuários e 30 convidados . 

08/11 - 19 h -  Evento RIMA com RIMA - Shopping Vale Sul - Lançamento dos livros da escritora Giovana -

 Atividade em prol a ASIN, onde a escritora Giovana estará realizando o evento "RIMA COM RIMA" em 

lançamento aos livros " Sissa, Amor de família, Peixe encantado", no Shopping Vale Sul , livraria Curitiba . 

Contamos com a participação de usuários e seus familiares. Nesta data contamos com a presença de 11 

usuários e 10 pessoas que compõe a familia destes. 

DEZEMBRO  

06/12 - 8 h às 12 h -  Apresentação de Dança e participação na Comemoração do Dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência - Atividade de inclusão social, no evento organizado pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com 

deficiência com diversas atividades . A ASIN  além da divulgação dos serviços prestados , com a exposição 

dos trabalhos realizados nas oficinas de artesanato e artes, os usuários do grupo de dança da oficina de 

teatro musical "DANÇANDO NA CHUVA" realizou uma apresentação aos presentes . 

09/12- 13h - Ensaio para apresentação de música do dia 10/12- Bateria e Percussão - O terapeuta 

ocupacional Tiago e o instrutor de musica acompanharam os usuários da oficina na Fundação Cultural 

Cassiano Ricardo para o ensaio da apresentação do dia 10/12. Vale ressaltar que a apresentação é mais 

uma iniciativa da ASIN , como forma de geração de renda para este grupo, com o pagamento de cachê. 

10/12 - 20h às 22 h - Apresentação de música - Bateria e percussão -Atividade de inclusão social e 

geração de renda para os usuários das oficinas empregabilidade e musicalização, onde se apresentaram no 

espetáculo "MÚSICA PARA TODOS", com o pagamento de cachê para os usuários participantes. Está 

atividade faz parte de mais uma iniciativa da ASIN, dando continuidade no trabalho desenvolvido nestas 

oficinas. 
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19/12 - 19 h - Confraternização ASIN - Convidamos a todos os usuários e seus familiares a estarem 

presentes na atividade de socialização e lazer, realizada no Buffet Ápice , onde obtivemos a participação de 

grande parte desses. Respeitando o desejo e manifestações dos usuários e familiares da ASIN, esta 

atividade se torna uma oportunidade de fortalecimento da auto estima entre os usuários, e proporcionado um 

momento de interação entre todos. 

 

8.7  RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS  

 Principal fonte de financiamento: Termo de Colaboração Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos 

As fontes de recursos são pela esfera Municipal, porém recebemos através da contrapartida da 

Entidade, e através de eventos, sócios contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, conforme descrito 

abaixo. 

RECEITAS VALOR EM R$ 

TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA 

MUNICIPAL 

                  374.496,50 

TERMO DE FOMENTO - FUMDICAD 30.867,85                      

DOAÇÕES CONTRIBUIÇÕES PESSOA FÍSICA 79.689,83 

DOAÇÕES CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURÍDICA 39.243,19 

OUTRAS RECEITAS/EVENTOS 7.852,00 

TOTAL                  532.149,37 

 

8.8   RECUROS MATERIAIS  

Durante o período os recursos materiais utilizados para as atividades foram: 
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Serviço/ oficina Materiais 

 Oficinas de Artesanato  Tinta PVA, argila, linhas, cola branca, guache, pincel 

diversos,tecido, tinta para tecido, passa fita, tabua de madeira, 

palito de churrasco/ picolé, tela de talagarça, pedaços de 

elastano, cola de silicone, toalha de rosto/ banho, mão,e caixas  

etc. 

 Oficinas de Artes  Telas de diferentes tamanho, pincéis diverso, tinta de tela, 

verniz, cola branca, madeira, aventais, folha sulfite, lápis preto e 

lápis de cores  

 Oficinas de Dança e Ritmos, Teatro e 

Zumba 

Equipamentos eletrônicos 

Oficina Inclusão Digital Equipamentos eletrônicos (computadores e fones de ouvidos) 

Oficinas de Yoga, Pilates Tapetes  e bolas adaptadas para essas atividades 

Ooficna de Musicalização  Equipamentos de música (bateria e instrumentos de percussão) 

Marcenaria Placas de madeira, cola branca, cola de silicone, prego, lixa, 

verniz, tinta PVA, papel Scrap, tecido, miniaturas decorativas, 

maquinário e ferramentas  

Atividades de Socialização : Cinema, 

Passeios, e visitas a equipamentos de 

cultura, lazer e cívicos 

Transporte de vans, ingressos para equipamentos de cultura 

 Desafios Lógicos e Memória Jogos Lógicos e Matemáticos  

 

8.9   RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS   
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Nome 
Cargo/ 

Função 
Vínculo Horas Semanais 

Patrícia Perla dos Santos Assistente Social CLT 30h 

Fabio Beraldi Nogueira 
Assistente 

Administrativo 
CLT 40 

Lourdes Aparecida 

Teodoro Gabriel 
Serviços Gerais I CLT 40 

Sandra Maria Machado 

Coordenador do 

Projeto / Diretora 

Geral 

CLT 40 

Berivaldo Alves Calado 
Oficineiro/Instrutor 

de Capoeira 

Prestador 

de serviço 

autônomo 

03 

Washington Luis Ferreira 
Oficineiro/ Instrutor  

de Danças e Ritmos 
CLT 20 

Letícia Aparecida Lopes 
Oficineira/ Instrutora  

Inclusão Digital 
CLT 30 

Luiz Gustavo Santos 
Saldão 

 

Oficineiro/Instrutor 

de Artes Marciais 

Prestador 

de serviço 

autônomo 

03 

Tânia Cristina Cunha 
Souza 

 

Oficineira/Insturora 

Dança de Pilates 

Prestador 

de serviço 

autônomo 

04 
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Edvaldo Bezerra da Silva 
Oficineiro/ Instrutor 

de Zumba 

Prestador 

de serviço 

autônomo 

02 

Cristiane SayuriTomita 

 

Oficineira/ Instrutora 

de  Yoga 

Prestador 

de serviço 

autônomo 

03 

Jeyse Mary Tino 
Oficineira/Instrutora           

de artes 
CLT 20 

Geneci Aparecida Santos Psicóloga CLT 24 

Maria Aparecida  
Stanganini dos Santos 

Serviços Gerais II CLT 40 

Tiago Pires de Araujo 
Terapeuta 

Ocupacional 
CLT 30 

Michelle Aparecida da 

Silva Jezuíno 

Controlador de 

Acesso 
CLT 40 

Elias de Araújo Pontes 

 

Oficineiro/Instrutor 

de Música 

Prestador 

de serviço 

autônomo 

02 

 

8.10   ABRANGÊNCIA TERRITORIAL  

A ASIN, está disponível a atender todo o município de São José dos Campos.  
Segue a relação dos bairros atendidos no período: 
 

BAIRROS QUANTIDADE 
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31 de Março 1 

Altos da Ponte 2 

Altos de Santana 5 

Bosque dos Eucaliptos 7 

Bosque dos Ipês 1 

Buquirinha 1 

Cajuru 3 

Campo dos Alemães 4 

Campo São José 4 

Chácaras Reunidas 1 

Centro 1 

Dom Pedro I 3 

Dom Pedro II 3 

Eugênio de Melo 2 

Floradas São José 1 

Frei Galvão 1 

Galo Branco 2 

Jardim Alvorada 1 

Jardim Americano 1 

Jardim América 4 

Jardim Aquarius 6 

Jardim Bela Vista 1 

Jardim Cerejeira 1 

Jardim Colinas 3 

Jardim Colonial 2 
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Jardim das Flores 1 

Jardim das Industrias 6 

Jardim Esplanada 4 

Jardim da Granja 2 

Jardim Imperial 3 

Jardim Itapuã 1 

Jardim Limoeiro 1 

Jardim Mariana I 1 

Jardim Morumbi 5 

Jardim Nova Esperança 1 

Jardim Oriente 1 

Jardim Paraíso do Sol 1 

Jardim Pararangaba 1 

Jardim São Leopoldo 1 

Jardim Satélite 7 

Jardim Topázio 1 

Jardim Veneza 2 

Majestic 1 

Morada do Sol 1 

Parque Industrial 6 

Parque Interlagos 1 

Parque Martins Cerere 1 

Pinheirinho dos Palmares 2 

Putim 3 

Residencial Gazzo 2 
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Residencial Righi 1 

Santa Inês 1 

Santana 6 

São Judas Tadeu 1 

Terras do Sul 1 

Tom Jobim 1 

Torrão de Ouro 1 

Urbanova 3 

Vale do Sol 1 

Vale dos Pinheiros 1 

Vila Adyanna 2 

Vila Ema 1 

Vila Ester 2 

Vila Industrial 3 

Vila Iracema 1 

Vila Maria 5 

Vila Nair 2 

Vila Sanches 1 

Vila São Pedro 1 

Vila Sinhá 2 

Vila Tatetuba 1 

Vila Tesouro 2 

Vista Verde 4 

TOTAL 161 
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8.11  ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASISTENCIAL E INTERSETORIAL  

 

Através das parcerias; CREAS –Centro de Referência Especializado da Assistência Social, realizamos 

a acolhida e atendimento dos usuários/ famílias encaminhadas, erealizamos os encaminhamentos para o 

CRAS – Centro de Referência da Assistência Social das famílias atendidas na efetivação do Cadastro Único 

e SIAS – Sistema Informatizado da Assistência Social, conforme o previsto.A entidade buscou manter 

constante articulação com o CREAS- Centro de Referência Especializado da Assistência Social, no âmbito do 

SUAS no tange às proteções sociais especiais de média complexidade, através no Sistema informatizado da 

Vigilância Socioassistencial do município . Os demais serviços como CRAS, Conselho Tutelar, CMAS, 

CMDCA, CMPCD, Defensoria Pública, Vara da Infância e Juventude, Vara da Família e Sucessões e outros 

da rede socioassistencial e intersetoriais foram realizadas de forma direta pela OSC, assim como a 

participação em eventos (Seminários, Fóruns, Congressos, Conferências e outros). 

 

8.12  FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS  

As atividades ofertadas aconteceram desde os atendimentos individuais e em grupos realizados pelos 

setores de Serviço Social e Psicologia, como também nas diversas oficinas/atividades culturais, de lazer, 

esporte, de socialização e recreação na sede da ASIN. As oficinas/ atividades na sede da ASIN são 

executadas por profissionais, instrutores/ oficineiros, responsáveis pelas áreas correlacionadas, com o 

acompanhamento sistemático da equipe técnica, em especial o terapeuta ocupacional. 

Oferecemos atividades de socialização em espaços públicos e provados, como passeios à bares, 

restaurantes e shows com o intuito de ampliar o convívio social entre os usuários, famílias, potencializando o 

poder decisório e sociabilidade em grupo, sendo executadas com o apoio e supervisão do terapeuta 

ocupacional, e contando com outros profissionais de apoio. Ressaltamos que a programação e supervisão 

das atividades supervisão é realizada pela Coordenadora de Projetos/ Diretora Geral da entidade.  

 Os atendimentos individuais foram realizados aos usuários e suas famílias com a escuta de forma 

atenta e qualificada, registrando os dados cadastrais, verificando as situações de vulnerabilidade 

apresentadas e propondo intervenções que possibilitem o acesso atendimentos e benefícios que melhorem a 

qualidade de vida destes. Neste sentido realizamos os seguintes procedimentos: 
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• Atividades de registro e acompanhamento - Prontuário com evolução e acompanhamento do setor 

de assistência social com informações, encaminhamentos, descrição de situação prioritária, 

documentação e articulação com o CREAS. 

Lista de usuários do serviço, elaboração do relatório mensal padronizado pelo órgão gestor, com 

descrição de atividades desenvolvidas de acordo com o plano de trabalho, se alteradas com as 

devidas justificativas. 

• Acolhida / escuta qualificada - Atendimentos aos usuários e suas famílias de forma atenta e 

qualificada, fazendo a escuta, registrando os dados cadastrais, e verificar as situações. 

• Estudo de caso – Análise da situação da família, verificação de suas necessidades e da inserção da 

pessoa com deficiência no atendimento oferecido pela Instituição. 

• PIA - Plano Individual de Atendimento – Através do PIA foi possível traçar um modelo de referência 

teórico multidimensional relacionando o funcionamento individual no ambiente físico e social dos 

usuários. 

• Visitas domiciliares – Atividade que permitiu conhecer as condições de vida dos usuários e o 

território em que vivem, garantindo uma aproximação da instituição com sua realidade. 

• Acompanhamento dos usuários infreqüentes - Por meio dos contatos telefônicos e redes sociais 

com o Whatsapp e visitas domiciliares são feitos os acompanhamentos dos usuários faltosos, visando 

diminuir sua reincidência e, principalmente, estimulando o comprometimento das famílias em relação 

aos atendimentos oferecidos pelaentidade. 

• Orientação sóciofamiliar – Buscando o apoio à família na sua função protetiva, promovendo e 

fortalecendo o convívio familiar e comunitário. 

• Encaminhamentos para a rede de serviços de diversas políticas  - Realização de estudos de 

casos e encaminhamentos ao Conselho Tutelar, outras instituições, UBS - Unidades Básicas de 

Saúde, CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, CREAS – Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social, Ministério Público, Juizados, Escolas, etc. 
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• Articulação com a Rede – Articulação com o CREAS, no âmbito do SUAS no tange às proteções 

sociais especiais de média complexidade, e demais serviços como CRAS, Conselho Tutelar, CMAS, 

CMDCA, CMPCD, Defensoria Pública, Vara da Infância e Juventude , Vara da Família e Sucessões e 

outros da rede socioassistencial e intersetoriais  serão mediados pelo CREAS. 

• Projeto Político Pedagógico - O projeto político pedagógico, expressa resultados de reflexões, 

participações e conclusões coletivas de uma equipe comprometida com os resultados.  

O trabalho foi desenvolvido de forma continua e planejada, através de serviços e projetos visando à 

defesa de direitos socioassistenciais dirigidos às famílias, conforme previsto na LOAS - Lei Orgânica da 

Assistência Social , na PNAS – Política Nacional da Assistência Social, e nas portarias do MDS - Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome e normas operacionais.  

8.13   MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

Realizamos todas as atividades propostas para o ano de 2019, e com base nas listagens de presenças 

das oficinas, relatórios mensais, e registros de fotos, verificamos que a participação dos usuários e de suas 

famílias ocorreram dentro do previsto. Os dados e informações relevantes ao serviço estão disponibilizados 

em plataformas online, como sistema SGTS – Gestão de Parcerias com o 3º Setor – Prefeitura Municipal de 

São José dos Campos e no site da Entidade, conforme previsto na Lei de nº 13.019/14 - MROSC - Marco 

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. 

O monitoramentodas ações realizadas pela equipe técnica que compõe a entidade, foi feito durante 

todo o processo, permitindo a verificação nos pontos positivos e fragilidades encontradas no decorrer do 

período, buscando a melhoria na qualidade do serviço. 

Estivemos em constante contato com a gestora de parceria, da SASC- Secretaria de Apoio Social ao 

Cidadão da prefeitura municipal de São José dos Campos, para orientações e informações ,sendo de grande 

importância para a execução do serviço prestado pela OSC. 

As avaliações foram realizadas individualmente pela equipe técnica com o apoio dos instrutores/ 

oficineiros pertinente à atividade que o usuário estaria inserido, e através de reuniões semanais, de acordo 

com o quadro de atividades descritos em todos os serviços da entidade e seu desempenho.  





 

 

Associação para Síndrome de Down 

de São José dos Campos 

 

62 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

R. Santarém, 900 - Parque Industrial - CEP: 12.235-550 - São José dos Campos - SP 

Tel ( 12 ) 3931-3509 / ( 12 ) 3937-8412 -  www.asin.org.br 

 

Sandra Maria Machado  
Coordenador do Projeto/ Diretora Geral  

 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Técnico responsável pela execução do Plano  

Assistente Social  
patríciasantos@asin.org.br / telefone: 39313509 

FOTOS  

SEDE ASIN 

 

 

FACHADA                                              MARCENARIA  
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 REFEITÓRIO                                                          SALA DE DANÇA 

 

SALA DA BRINQUEDOTECA                                           SALA DE ARTES
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SALA DE INFORMÁTICA                                              SALA DE MÚSICA

 

MULTIMÍDIA                                              CAPOEIRA 

 ATIVIDADES/ OFICINAS 

 

PALHAÇARIA                               TEATRO MUSICAL  
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DESENHO ARTÍSTICO (ATIVIDADE ARTÍSTICA)   PINTURA EM TELA (ATIVIDADE ARTÍSTICA) 

 

SCRAP DECOR(ATIVIDADE DE ARTESANATO) CONFECÇÃO EM FELTRO (ATIVIDADE DE RTESANATO) 



 

 

Associação para Síndrome de Down 

de São José dos Campos 

 

66 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

R. Santarém, 900 - Parque Industrial - CEP: 12.235-550 - São José dos Campos - SP 

Tel ( 12 ) 3931-3509 / ( 12 ) 3937-8412 -  www.asin.org.br 

 

 

TAPEÇARIA E BORDADO (ATIVIDADE DE ARTESANATO)                            BRINQUEDOTECA 

 

ZUMBA                                                         MARCENARIA 
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               TREINAMENTO FUNCIONAL                                      DANÇAS E RITMOS  

 

PILATES                                                                    YOGA 
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CAPOEIRA                                        DESAFIOS LÓGICOS E MEMÓRIA 

 

ARTES MARCIAIS – TAEKWONDO                                   EMPREGABILIDADE 
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                                 AVD´S                                                           RODA DE CONVERSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER (JANEIRO E JULHO) 
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ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  (JANEIRO E JULHO) 

 

PROGRAMA DE APOIO AO CUIDADOR – ATIVIDADES DE RODA DE CONVERSA E OFICINAS 
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FESTA DA BONDADE – PARQUE DA CIDADEINTERGERACIONAL  

 

 

 

 

ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO E COMEMORAÇÕES- SEDE DA ASIN E LOCAIS PÚBLICOS E 
PRIVADOS 
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    EVENTO KODAK/ ASIN           BALADA – GRITO DE CARNAVAL ASIN

 

BALADA – HELLOWEEN                                              SOCIALIZAÇÃO DIA DOS NAMORADOS  

 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
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DIA INTERNACIONAL DA SÍNDROME DE DOWN 

 

                                      YEX BOLICHE                                       APRESENTAÇÃO DE DANÇA VALE SHOPPING VALE SUL 
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SHOW GRUPO FUÁ RABECADO – SEDE ASIN                       WORKSHOP DE DANÇA – SEDE ASIN 

 

  

 

AÇÃO SOCIAL – VACINAÇÃO H1N1                      SOCIALIZAÇÃO - CINEMA VALE SUL SHOPPING 
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SOCIALIZAÇÃO -SHOW RICK E RENNER – CLUBE LUSO    AÇÃO SOCIAL – DIA DE CUIDADOS E HIGIENE PESSOAL O 
SH OE 

 

SOCIALIZAÇÃO-ARRAIÁ DO FREDERICO APRESENTAÇÃO DE DANÇA- HOSPITAL ANTONINHO DA ROCHA MARMO  
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SOCIALIZAÇÃO – VIVÊNCIAS ENTREVISTA TV VANGUARDA – GRUPO DE DANÇAS E RITMOS 

 

SOCIALIZAÇÃO – CASTELO RA-TIM-BUM- SHOPPING VALE SUL APRESENTAÇÃO DE DANÇA- CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS 
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APRESENTAÇÃO DE DANÇA – EMPRESA GERDAU  SOCIALIZAÇÃO - DIA DO DESAFIO – SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO  

 

SOCIALIZAÇÃO - OFICINA DANCEABILITY - SESI S.PAULO 
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VISITAS LABORATIVAS – EMPREGABILIDADE – SUPERMERCADO COOPE BATALHÃO DA POLÍCIA 
MILITAR 

 

  APRESENTAÇÕES DE DANÇA –EVENTO FESTIDANÇA 2019 
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APRESENTAÇÃO DE DANÇA – CENTRO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVASSOCIALIZAÇÃOUSUÁRIO/ FAMÍLIA – FESTA JUNINA ASIN 

 

ENCERRAMENTO PROJETO CMDCA SOCIALIZAÇÃO - LEITURA DIVERTIDA COM OS ALUNOS DA ESCOLA HENRIQUETA 
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SOCIALIZAÇÃO – DIA DAS CRIANÇAS EVENTO DIA D- INCLUSÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

APRESENTAÇÃO DE DANÇA- EVENTO OLIMPIADAS RECREATIVAS ESPORTIVAS ESPECIAIS  – SESC – SJCAMPOS 
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EVENTO EXPOBELEZA – SHOPPING ORIENTE APRESENTAÇÃO DE DANÇA- EVENTO SIPATMA – HOSPITAL MUNICIPAL SJCAMPOS 

 
GERAÇÃO DE RENDA – USUÁRIA ISIS – EVENTO DE NATAL SHOPPING COLINAS      APRESENTAÇÃO DE MÚSICA – USUÁRIO MAURÍCIO – 

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSANO RICARDO  
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GERAÇÃO DE RENDA -RECEPÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DANÇA – EVENTO ABRH - SP- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RH 
VALE DO PARÁIBA - TEATRO SHOPPING COLINAS 

 

GERAÇÃO DE RENDA - APRESENTAÇÃO DE MÚSICA- EVENTO MÚSICA PARA TODOS -TEATRO MUNICIPAL SJCAMPOS 
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APRESENTAÇÕES DE DANÇA - SHOPPING COLINAS  ESCOLA ETEC ILZA NASCIMENTO PINTUS 

 

CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO ASIN                                                       APRESENTAÇÃO DE DANÇA- CENTRO DA JUVENTUDE- 
EVENTO AO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 


