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RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL  

1- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL/ OSC 

 

1.1 - Nome da OSC/ Razão Social: ASIN - Associação para Síndrome de Down de São José 

dos Campos 

1.2 - CNPJ: 61.868.832/ 0001-19 Data de inscrição : 18/05/1990  

Nº de inscrição no CMAS: 029 Município: São José dos Campos  

Nº de inscrição no CMDCA: 027 Município: São José dos Campos  

Nº CEBAS:  235874.0002248/2019  Vigência: 21/05/2020 à 20/05/2025 

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

SP - CEP: 12.235-550 

1.4 - Telefone: (12) 39378412 Fax: (12) 39313509 

Email: asin@asin.org.br  
Site: www.asin.org.br 
 
1.5 – Nome do Responsável Legal: Maria José de Oliveira  

 RG: 57105102-9           Orgão Expedidor: SSP/ SP      

 CPF: 228.332.347-91   Email: asin@asin.org.br 

 Endereço: Av. Angelo Bravini, 280 – apto 31 – Jardim Terras do Sul – cep. 12236-063 

 Telefone para contato: (12) 3937-8412  

 

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) 
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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); 

 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; 
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 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  

Os recursos se originam das esferas; Municipal, Estadual, e Federal através do termo de 

colaboração com a prefeitura municipal de São José dos Campos, conforme o Marco regulatório lei nº 

13.019 /14, contrapartida da entidade: sócios contribuintes, pessoas físicas e jurídica, e outras receitas/ 

eventos. 

RECEITAS VALOR EM R$ 

TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL 521.021,57 

TERMO DE FOMENTO - FUMDICAD 7.812,46                       

DOAÇÕES CONTRIBUIÇÕES PESSOA FÍSICA 62.186,03 

DOAÇÕES CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURÍDICA 3.905,31 

OUTRAS RECEITAS/EVENTOS 32.349,01 

TOTAL 627.274,38              

 

7.  INFRA ESTRUTURA  

A ASIN é composta por 04 blocos, redes de incêndio com hidrante e 18 extintores. Segue a 

descrição dos ambiente e quantidade. 
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Descrição dos ambientes disponíveis Quantidade 

Recepção 01 

Sala Serviço Social 01 

Sala Coordenador do projeto/ Diretora Geral 01 

Sala Assistente Administrativo 01 

Sala Terapeuta Ocupacional 01 

Sala de Inclusão Digital 01 

Cozinha Industrial 01 

Refeitório 01 

Hall Refeitório 01 

Despensa de Alimentos 01 

Sala Reunião 01 

Sala Psicóloga 01 

Sala Marcenaria - Produção 01 

Sala Marcenaria - Máquinas 01 

Sala de Desafios Lógicos 01 

Almoxarifado Material de Limpeza 01 

Almoxarifado Material de Oficina 01 

Almoxarifado Administrativo 01 
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Hall bloco 4 piso inferior 01 

Brinquedoteca 01 

Sala de Música 01 

Closet Feminino 01 

Closet Masculino 01 

Sala de Dança e Ritmos 01 

Sala de Capoeira 01 

Sala Multimídia 01 

Sala de Artes 01 

Sala de Artesanato 01 

Sala Arquivo Morto 01 

Vestiário Funcionários 01 

Pátio Externo 01 

Banheiros adaptados com Acessibilidade 08 

Sala do Servidor 01 

Almoxarifado Geral 01 

Sala de Espera para familiares e acompanhante 01 

Veículo 1 01 

Veículo 2 01 
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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 

8.1   Endereço 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). 

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) 
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   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.  

  

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, 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; 
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 - 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; 

- Adultos em situação de vulnerabilidade em consequência de deficiências. 

8.4  CAPACIDADE DE ATENDIMENTO  

A ASIN apresenta capacidade física em atender 350 pessoas, no entanto, atendeu no ano de 2020, 143 

pessoas, encaminhados pelo CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social e assuntos 

diversos como informações à comunidade, em sua maioria orientados sobre o fluxo de atendimento, em 

demanda espontânea ao serviço.  

Ressaltamos que a meta de atendimento da entidade é de 120 usuários, de acordo com o termo de 

colaboração com o órgão gestor – SASC- Secretaria Apoio Social ao Cidadão - Prefeitura municipal de São 

José dos Campos.  

8.5   OBJETIVOS (Serviço, programa, projeto ou Benefício) 
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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 buscamos despertar 

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 

âmbito da Assistência Social e realização 

do plano individual de atendimento – PIA. 

Os atendimentos realizados pela equipe técnica, trabalhamos as 

situações de vulnerabilidade e de risco 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. 

Ganho 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 atividades propostas aos usuários possibilitamos o 

desenvolvimento das competências psicossociais, habilidades 

práticas de vida diária e autoestima. 
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 Através das oficinas online, a ASIN manteve esse 

desenvolvimento, dando continuidade ao trabalho já 

desenvolvido nas ações realizadas anteriormente a pandemia, 

de forma presencial na sede da OSC.  

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. 

Através das ferramentas digitais disponíveis realizamos ações, 

fortalecendo os aspectos e objetivos inicialmente propostos, 

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. 

Realizar atividades com as famílias e a 

comunidade.  

O programa de apoio ao cuidador ampliou a rede protetiva, 

oportunizando rodas de conversas, promovendo a resiliência e 

melhoria na qualidade de vida das famílias, e buscando a 

garantia no afeto e cuidado dos usuários.  
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Oferecer atividades sociais de lazer e 

entretenimento, nos períodos diurno e 

noturno, ao longo da semana, como 

parques, restaurantes, shows, etc . 

Atividades de socialização remotas, 

através de plataformas digitais. 

Através dos passeios com os usuários à diversos locais públicos 

e privados, e as atividades dançantes /noturnas na Sede da 

ASIN, realizadas no início do ano, foi possível ampliação o 

convívio social entre os usuários, a tomada de decisão surtindo 

em um empoderamento dos usuários e sociabilidade em grupo 

nos diversos locais e situações.  

Em decorrência a pandemia, proporcionamos atividades, 

adequadas à nova realidade, dando continuidade ao trabalho já 

desenvolvido nas ações realizadas anteriormente. 

 

8.6   CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

A ASIN realiza ações de caráter protetivo visando os 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 sócioassistencial.  

As atividades/ oficinas previstas ocorreram na sede da ASIN de forma presencial de janeiro à março de 

2020, após esse período foi necessário uma adequação com relação ao serviço prestado, seguindo as 

normativas que regem a Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, em decorrência 

da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID 19), portaria n º 54, de 1º de Abril de 2020, e orientações 

do órgão gestor. As ações foram realizadas no sentido de organizar e adaptar o serviço aos usuários e suas 

famílias, considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais 

e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. 

A ASIN tomou providências relacionadas as oficinas/ atividades que passaram a ser executadas de 

forma online, disponibilizadas através de arquivos gravados pela plataforma YOUTUBE e entrega de kits 

(kits de orientações de AVD’s, oficina da memória, atividades artísticas e artesanatos), para os usuários 
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que passaram a se manter distanciados em suas residências, evitando aglomarações, devido ao risco no 

contágio do novo coronavírus. Vale ressaltar que todos os profissionais que compõe a equipe estiveram 

disponíveis para atender as situações e solicitações dos usuários/ familiares, de forma presencial, telefone 

e online. Realizamos reunião com os oficineiros, orientando os com relação as oficinas, os conteúdos 

online, e reestruturação do cronograma de atividades semanal. 

 A ASIN esteve de portas abertas no horário das 8h às 17 h, para atender os usuários e suas famílias 

inseridas no serviço e informações à comunidade.  

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. Durante o período de pandemia, 

algumas oficinas não foram executadas, conforme acertado com o órgão gestor, SASC – Secretária de 

Apoio Social ao Cidadão - Prefeitura Municipal de São José dos Campos. 

 Oficina de Teatro Musical 

A atividade foi origanizada, de forma a atender às demandas e solicitações dos usuários, garantindo o desejo, 

compreensão e manifestação dos participantes na oficina, buscando manter a consciência corporal, através da 

criação de um grupo musical, utilizando a dança e musicas comtemporâneas.  

As apresentações para a comunidade ficaram impossibilitadas de serem realizadas, devido a suspensão dos 

eventos públicos, no intuito de evitar as aglomerações, considerando a pandemia do novo coronavírus (COVID 

19). 

 Durante o período de pandemia está atividade foi exibida através das plataformas digitais YOUTUBE e ZOOM, 

gravados e ao vivo. 

 Período de realização: Semanal 

 Inclusão Digital 

O instrutor trabalhou os conhecimentos básicos de informática com cada usuário, como saber ligar o 

computador, conhecer os equipamentos periféricos e softwares de navegação na internet, desenvolvendo 

habilidades para organização de informações e pensamento. Este processo colocou permitiu ao usuário 
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expandir o círculo social e atualizar as questões do cotidiano, considerando também o período de isolamento 

social, diante da pandemia. Os usuários realizaram pesquisas nas diversas ferramentas das redes sociais 

(acessar App de Jogos, aplicativos utilizados no celular, configurações, playstore, entre outras atividades).  

Durante o período de pandemia está atividade foi exibida através das plataformas digitais YOUTUBE e ZOOM, 

gravados e ao vivo. 

Período de realização: Diário  

 Atividades Artísticas  

Através do processo criativo nas 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. 

Ressaltamos que as atividades de artes foram as mais executadas durante todo período, considerando o 

isolamento social dos usuários, diante da pandemia. Neste período está atividade foi exibida através das 

plataformas digitais YOUTUBE e ZOOM, gravados e ao vivo. 

 Período de realização: Semanal 

 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. O instrutor conduziu os trabalhos com várias técnicas e 

materiais como a colagem com barbante, cartolina, tinta guachê etc, além das atividades para pintar e colorir, 

proporcionando aos usuários mirins manusear diferentes texturas e espessuras em seu processo de 

desenvolvimento.  
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Durante o período de pandemia está atividade foi exibida através das plataforma digitais YOUTUBE. 

Período de realização: Semanal 

 Artesanato 

A oficina 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 . 

Ressaltamos que as atividades de artesanato foram as mais executadas durante todo período, considerando o 

isolamento social dos usuários, diante da pandemia. Neste período está atividade foi exibida através das 

plataformas digitais YOUTUBE e ZOOM, gravados e ao vivo. 

 Oficina de Marcenaria 

A oficina de marcenaria trabalhou com os usuários o manuseio nas peças em madeira (MDF) 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. 

No período de pandemia (COVID 19) está atividade foi suspensa, devido a falta das ferramentas necessárias , 

no manuseio dos usuários em suas residências.  

 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 residênciais, através dos vídeos exibidos. Utiliza-se o plano baixo, médio e alto os usuários 
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praticam uma atividade física de forma lúdica e prazerosa afim de que haja uma melhora na qualidade de vida 

por meio da dança e fortalecendo as relações familiares durante a quarentena.  

Durante o período de pandemia está atividade foi exibida através da plataforma digital YOUTUBE. 

Período de realização: Semanal 

 Yoga 

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

têm comprovado os benefícios da yoga e quando se trata desta prática para pessoas com deficiência intelectual, 

pode-se ressaltar que a atividade proporciona, o cuidado harmonioso contribuindo com a saúde e com a 

disciplina mental. Os exercícios praticados no Yoga foram: 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, realizando se o controle da respiração, concentração e relaxamento. 

Durante o período de pandemia está atividade foi exibida através da plataforma digital YOUTUBE. 

Período de realização: Semanal 

 Capoeira 

Na oficina de Capoeira a proposta foi transmitir desde a origem da capoeira, através dos vídeos exibidos, da 

sua musicalidade e movimento, respeitando a individualidade biológica e social das pessoas com deficiência 

DI. A atividade buscou manter e estimular a psicomotricidade e aptidões físicas dos usuários, estando em suas 

casas, destinada na melhoria da qualidade de vida, a partir do momento em que proporcionam aos participantes 

o acesso à cultura popular.  

Durante o período de pandemia está atividade foi exibida através da plataforma digital YOUTUBE. 

Período de realização: Semanal 

 Danças e Ritmos – HIP HOP 

Disponibilizamos está oficina para os usuários em geral e para o grupo de dança. Através do trabalho realizado 

pelo instrutor de dança, o Hip Hop favoreceu o uso do corpo na expressão de emoções e sentimentos. As 
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atividades prevalecem com os usuários como protagonistas, fortalecendo a autoestima, mesmo estando 

isolados . A união, o trabalho e acolhida do instrutor favoreceu laços de cooperação e solidariedade, diálogos 

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

repercussão nas relações familiares .  

O instrutor de dança realizou com os usuários os ensaios de novas coreografias, com a previsão de serem 

apresentadas após o período da pandemia, permitindo dar continuidade no trabalho realizado anteriormente, 

reconhecendo a valorização para com os dançarinos. Com isso percebe se um comprometimento entre todos, 

integrando a família a está iniciativa. 

As apresentações para a comunidade ficaram impossibilitadas de serem realizadas, devido ao quarenta, não 

havendo evento públicos .  

Durante o período de pandemia está atividade foi exibida através das plataformas digitais YOUTUBE e ZOOM, 

gravados e ao vivo. 

Período de realização: Semanal (exceto quartas - feiras) 

 Artes Marciais - Taekwondo 

As oficinas de Taekwondo trabalharam a questão da 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.  

Conforme o Plano de Trabalho emergencial - COVID, está atividade foi suspensa no período de pandemia do 

COVID 19 . 

 Atividades esportivas e de 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 independentes e 

de forma funcional atuando em grupo e respeitando a limitação e evolução de cada usuário. Os movimentos 
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são executados na forma de repetições ou medidos por tempo realizando um intervalo a cada troca de 

exercícios , proporcionando ao usuário a busca de um resultado positivo ao final de cada atividade. 

Durante o período de pandemia está atividade foi exibida através da plataforma digital YOUTUBE. 

Período de realização: Semanal 

 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. 

Durante o período de pandemia está atividade foi disponibilizada através de links sobre diversos jogos online. 

Período de realização: Semanal 

 Oficina de AVDs e AIVDs. 

Esta oficina buscou fortalecer aspectos fundamentados 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, 
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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. 

Nas atividades presenciais que ocorreram em março, desenvolvemos com os usuários tarefas do cotidiano e 

de autocuidado. Os profissionais/ oficineiros reforçaram as orientações referente aos cuidados necessários de 

higiene e prevenção – Dengue e COVID-19 (coronavírus), como lavar as mãos (água e sabão), uso do álcool 

gel, cuidados necessários ao tossir e espirrar, uso de repelente entre outros.  

Abordamos também o assunto da dengue bem como os cuidados necessários de prevenção; pessoal, casa, 

comunidade e em todo município (o que é dengue, cuidados - (limpeza do ambiente), sintomas e tratamento). 

Durante o período de pandemia está atividade foi disponibilizada em PDF. 

Período de realização: Semanal 

 Atividades recreativas de Cultura, Esporte e  Lazer  

Nos meses de janeiro e julho organizamos as atividades de cultura, esporte e lazer para os usuários com um 

cronograma de atividades, despertando o interesse, e motivando os usuários que estiveram durante a pandemia 

em suas residências, fortalecendo o vínculo entre usuários e famílias. 

Janeiro - Desenvolvemos com os usuários, o cronograma de recreação com característica de "colônia de 

férias", respeitando a escolha dos usuários, no período da tarde e oferecendo lanche aos presentes. Vale 

ressaltar que essas atividades foram planejadas, devido ao período de férias, contemplando um número de 35 

participantes. Seguimos conforme descrito no plano de trabalho. 

Segue abaixo as atividades  

 SESSÃO DE CINEMA : Realizamos com os usuários sessões de cinema na sala de multimídia da OSC, 

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. 
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 ATIIVIDADES ESPORTIVAS : De forma adaptada, realizamos com os usuários, jogos esportivos, como, 

volei, tenis de mesa e chute a gol. Além das questões físicas dos usuários, trabalhou se a coordenação 

motora e concentração .  

 JOGOS ( TABULEIRO, SEQUENCIA LÓGICA E MEMÓRIA): 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. 

 CIRCUITO: O instrutor trabalhou com participantes ativdades de circuito promovendo a socialização, 

fazendo o uso da integração de todos. Os exercícios são básicos, executados com objetos como 

bambole, bola, cones etc.  

Julho – Realizamos uma adequação, pensando nos usuários em suas residências, algumas das atividades 

que normalmente ocorrem nos outros meses, foram mantidas seguindo a mesma ideologia, escutando o desejo 

e manifestação dos usuários, e suprindo as lacunas com relação o tempo e disponibilidade existente dos 

atendidos, devido ao isolamento social. 

Segue abaixo as atividades  

 ARTES ( ATIVIDADES ARTÍSTICAS/ ARTESANATO E INICIAÇÃO A PINTURA KIDS) : Desenhos para 

colorir, pintura , colagem e outros para serem desenvolvidos em casa.  

 DANÇA : Execução de passos e ensaios de dança para serem realizadas em casa.  

 CAPOEIRA : Atividades que contemplem a cultura da capoeira para serem realizadas em casa.  

 ZUMBA : Atividades dançantes com as coreografias da zumba para serem realizadas em casa.  

 YOGA : Atividades de Yoga para serem realizadas em casa.  

 PILATES : Atividades de Pilates para serem realizadas em casa.  

 TREINAMENTO FUNCIONAL : Atividades de treinamento funcional para serem realizadas em casa.  

 CINEMA EM CASA : Sugestões de filmes nas rede sociais da ASIN (facebook e Instagram) 
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Durante o período de pandemia está atividade foi disponibilizada nas plataformas digitais YOUTUBE, através 

dos vídeos gravados. 

Período realizado : segunda à sexta - feiras - Janeiro e julho. 

 Oficina de Socialização  

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

seus desejos e manifestações. A programação seria de serem realizados 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. No entanto registramos está participação apenas no mês fevereiro, devido 

a pandemia . 

A partir de março de 2020 as atividades programadas em espaços públicos, privados e na sede da OSC foram 

suspensas, devido a pandemia do COVID 19, seguindo as recomendações dos orgãos de saúde que 

prevê medidas e ações como o distanciamento social, evitar aglomeração de pessoas, os contatos físicos, em 

especial, em ambientes fechados. Não houve eventos organizados pela prefeitura Municipal de São José dos 

Campos no período. No entanto buscamos a participação dos usuários e algumas atividades, prevendo a 

segurança adequada aos participantes.  

Abaixo serão especificadas as atividades que ocorreram no ano de 2020. 

 Inclusão para o Trabalho   

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. 
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O Programa de Empregabilidade ficou suspenso no período de pandemia do COVID 19, não havendo 

atividades em grupo, visitas laborativas em empresas, considerando as recomendações que prevê medidas e 

ações como o distanciamento social, evitar aglomeração de pessoas, os contatos físicos , em especial, em 

ambientes fechados. 

 Oficina de 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. 

Atividade interrompida no período de pandemia do COVID 19 , no entanto os usuários participantes desta 

atividade, foram atendidos com as atividades online de iniciação à pintura kids nos formatos online com vídeos 

gravados. 

 Roda de Conversa 

Através das ações realizadas pela equipe técnica nas chamadas de vídeos com os grupos de usuários, 

trabalhamos a competência e o desempenho social, emocional e comportamental das pessoas com Deficiência 

Intelectual, inclusive no período de pandemia . 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. 

 As rodas de conversas com os usuários ocorreram nos formatos online (whatsaap, facebook) em grupos 

diversificados, devido a pandemia do COVID 19. 
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Período de realização: Semanal 

 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. 

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. 

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. 

Através de rodas de conversas as atividades ocorreram nos formatos online (google meet, whatsaap, facebook), 

conduzidos pela equipe técnica em grupos diversificados, devido a pandemia do COVID 19, abordamos 

diversos assuntos . 

Nos meses de fevereiro e março as ações ocorreram na sede da ASIN, e abordamos os seguintes assuntos. 

 BPC- Benefício de Prestação Continuada, Programas e Serviços ofertados pela prefeitura; 

 Qualifica São José (Cursos); 

 PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador (vagas de trabalho e como acessá-los); 

 UBER –PCD entre outros benefícios). 

 Avaliação Semestral do PIA- Plano Individual de Atendimento; 

Assuntos abordados no período de pandemia nas plataformas digitais . 

 Período de Pandemia do COVID 19- sintomas e cuidados, protocolos de prevenção, importância da 

quarentena, conforme orientações de 22lcool de saúde pública; 
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 Cuidados com a Saúde Mental dos usuários e os Distúrbios Psiquiátricos; 

 Questões comportamentais dos usuários, transtornos desenvolvidos, em especial atribuídos ao período 

de pandemia (ansiedade, depressão, alteração de humor); 

 Incidências de disfunções da imunidade da pessoa com deficiência, considerados grupo de risco; 

 Campanha de vacinação contra a gripe H1N1;  

 Orientações no âmbito da assistência social : Benefícios , programas de transferência de renda, serviços 

de políticas públicas setoriais ( BPC, Auxílio Emergencial do Governo, benefícios; Cestas de 

Alimentação do Governo do Estado de SP; 

 Dependência química e etílica de familiares, violência doméstica, excesso de informação (fake 23lco) e 

problemas financeiros, desencadando sintomas depressivos e ansiosos;  

 Monitoramento das famílias em situação de vulnerabilidade social; 

 Participação dos usuários nas atividades online com o apoio da família;  

 Reunião com Ata no formato online (whatsaap) para orientação e ciência dos pais e responsáveis sobre 

o recesso de final de ano que ocorreu de 22/12/2020 à 03/01/2021, com adesão da maioria . 

Período de realização: Mensal 

 Espaço de Atividade Intergeracional 

Está atividade ficou suspensa devido a pandemia do COVID 19, seguindo as orientações de orgãos da saúde 

que prevê medidas e ações como o distanciamento social, evitar aglomerações de pessoas, os contatos físicos, 

em especial, em ambientes fechados. Programado para ser executada em setembro de 2020. 

 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 
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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. 

Conforme previsto no Plano de Trabalho emergencial – COVID, está atividade foi suspensa no período de 

pandemia do COVID 19 . 

 Pilates 

A oficina de Pilates buscou desenvolver as capacidades motoras e conscientização corporal fortalecendo e 

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

influenciando diretamente também no controle emocional dos adeptos a prática. Os exercícios praticados no 

pilates foram, abdominal, elevação de quadril, perdigueiro, tesoura, flexão de braço, giro e prancha lateral. 

Durante a pandemia, foram disponibilizados na plataforma digital YOUTUBE, através de vídeos gravados. 

Período de realização: Semanal 

 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 a equipe técnica utilizará 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. 

No período de pandemia a equipe técnica esteve disponível para atender as demandas solicitadas, cada 

profissional em sua função específica. 
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As ações ocorreram através dos atendimentos presenciais na sede da OSC, telefone, remoto, e visitas 

domiciliares. No período de pandemia seguindo as recomendações de prevenção (uso de máscara, álcool gel 

e distanciamento). 

Período de realização: Diário 

 PIA – Plano Individual de  Atendimento  

Através do Plano de Atendimento Individual- PIA realizaremos um modelo de referência teórico 

multidimensional que relacione o funcionamento individual no ambiente físico e social, aos sistemas de apoio 

e as cinco dimensões: habilidades intelectuais; comportamento adaptativo; participação, interações, papéis 

sociais e contextos, neste sentindo, buscando atender as suas necessidades reais, inclusive 

pessoais,territoriais, socioeconômicas e culturais para verificar se objetivos serão alcançados. 

Período de realização : Durante a pandemia do COVID 19, está ação não foi revisado, considerando a Portaria 

nº 54 de 1º de Abril 2020. Ressaltamos que até o mês de março realizamos o cadastro e revisão de 54 PIA´S.  

 Reunião com a equipe técnica 

Reuniões periódicas entre a equipe técnica e gestora para discussão de assuntos pertinentes ao andamento 

das atividades propostas e execução do serviço comum todo.  

Período de realização : Mensal 

 Monitorame nto 

Elaboramos listagens de presenças, para verificar  o grau de participação dos usuários e suas famílias nas 

atividades propostas para cada público, anexadas na plataforma disponibilizada pelo orgão gestor. 

Período de realização : Mensal  

 Pesquisa de satisfação 

Questionários destinados aos familiares/ e ou responsáveis avaliando se o grau de satisfação nas atividades 

propostas, instalações da OSC, mudança na  vida dos usuários, referente a autonomia, independência e 

melhoria na qualidade de vida . 
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Período :Considerando a pandemia do COVID 19, a pesquisa será realizada no ano de 2021. 

 

Atividades / ações que ocorreram no ano de 2020.  

FEVEREIRO 

Articulação com a rede sócioassistencial – Capacitação e treinamento PIA / PDU- Participação dos técnicos 

assistente social e psicóloga na capacitação do PIA- Plano Individual de Atendimento e PDU – Plano de 

Desenvolvimento do Usuário, oferecido pela SASC , na Casa do Idoso Sul.  

Articulação com a rede sócioassistencial – Capacitação e treinamento GESUAS – Participação dos técnicos 

assistente social e psicóloga na capacitação do GESUAS – Gestão das Informações do SUAS no município , 

oferecido pela SASC- Secretaria de Apoio Social ao Cidadão , na Casa do Idoso Sul.  

Atividade de Socialização – Cinema Kinoplex – Atividade cultural de socialização com os usuários 

interessados no cinema Kinoplex, no shopping Vale Sul.  

Atividade de Socialização – Balada ASIN – Momento reservado onde os usuários se encontram para dançar 

e socializar , na sede da ASIN, com o tema do período, “grito de carnaval”.  

MARÇO 

Atividade de Socialização – Dia Internacional da Mulher – Atividade dançante especificamente com as 

mulheres usuárias da ASIN , trabalho de conscientização e auto estima . 

JUNHO 

Atividade de Socialização – Live Disco anos 70 e 80 com o DJ Livinho Venezini – Divulgação da live em prol 

a ASIN com músicas tocadas nos ano 70 e 80 .  

AGOSTO 

Atividade de Socialização – Show  “Drive in”  - Tributo ao rei do pop  Michael Jackson – ADC PARAIBA – A 

ASIN realizou o sorteio de convites aos usuários/famílias a participarem do shown no formato drive in ( 4 
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ocupantes no carro). O shown seguiu todos os protocolos de  orientações de saúde da OMS – Organização 

Mundial de Saúde. 

Atividade de Socialização – Show  “Drive in”  - Queen cover – Experience Drive in shown – ADC PARAIBA – 

A ASIN realizou o sorteio de convites aos usuários/famílias a participarem do shown no formato drive in ( 4 

ocupantes no carro). O shown seguiu todos os protocolos de  orientações de saúde da OMS – Organização 

Mundial de Saúde. 

OUTUBRO  

Atividade de Socialização – Comemoração ao dia das crianças – Realizamos a entrega de brinquedos aos 

nossos usuários mirins, na Sede da OSC, seguindo todos os protocolos de saúde contra o COVID 19.  

Articulação com a rede sócioassistencial –Capacitação remota Empresa Rompenuve, para 

aprimoramento dos planos de trabalhos , com a particpação do CMAS e demais OSC´S. 

 Contamos com a acessoria da Sra Susana Franco remotamente, para elaboração do Plano de Ação- 2020 

e Relatório Anual – 2019, durante o período. 

NOVEMBRO  

Atividade de Socialização – “Encontro com os Amigos” – Atividades de socialização no formato online, através 

da plataforma Google Meet, com a participação de colaboradores da ASIN interagirando com todos os usuários, 

oportunizando um reencontro entre todos, conversando e buscando minimizar a saudade e ansiedade neste 

período de isolamento e distanciamento social. 

Articulação com a rede sócioassistencial – Participação do técnico em Serviço Social na reunião realizada 

pela plataforma  Google Meet com o orgão gestor – SASC – Secretaria de Apoio Social ao Cidadão; assunto: 

repasse de verba federal, compra de leite em pó para os usuários atendidos pela OSC´S.  

  

DEZEMBRO  
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Atividade de Socialização- Confraternização final de ano – Atividade realizada através da plataforma Google 

Meet, com a participação de usuários, familiares e funcionários da ASIN, com o intuito de confraternizar à todos. 

Abordamos a pauta do recesso de final de ano com os presentes. Todos se mostraram cientes e concordaram 

com o recesso no período de 23 de dezembro de 2020 à 03 de janeiro de 2021, retornando as atividades em 

04 de dezembro de 2021. 

Atividade de Socialização / AVD´S – Entrevista TV Vanguarda – usuária Isabella Pardini (Capricha Bella) – 

Atividade realizada no período com a usuária Isabella Pardini e iniciativa de familiares da usuária, através das 

redes sociais ( Instagram e Yutube). Isabella realiza receitas e dá dicas de culinária, interagindo e socializando 

com seguidores em geral e em especial usuários da ASIN, que tem participado desta iniciativa tão importante 

neste período de pandemia e isolamento social.  

8.9 RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS  

Principal fonte de financiamento 

Recursos de subvenções, convênios e parcerias com 

órgãos públicos  

Termo de Colaboração – SASC – 

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão – 

Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos 

 

8.9 RECUROS MATERIAIS  

Durante o período os recursos materiais utilizados para as atividades foram: 

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. 
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 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, cartolina, papel canson, isopor, etc. 

 Oficinas de Dança e Ritmos, Teatro e 

Zumba 

Equipamentos eletrônicos (caixa de som, microfone e/ou fone de 

ouvidos), celular e/ou câmera de filmagem e computadores. 

Oficina Inclusão Digital Equipamentos eletrônicos (computadores, microfone e/ou fones 

de ouvidos) 

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

eletrônicos (celular, computadores, microfone e/ou fones de 

ouvidos) 

Oficina 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 equipamentos eletrônicos (celular, 

computadores, microfone e/ou fones de ouvidos) 

Atividades de Socialização Ingressos para equipamentos de cultura 

 Desafios Lógicos e Memória Jogos Lógicos e Matemáticos  

 

8.9   RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS   

 

Nome 
Cargo/ 

Função 
Vínculo 

Horas 
Semanais 

Período  

Patrícia Perla dos Santos Assistente Social CLT 30 2020 
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Fabio Beraldi Nogueira 
Assistente 

Administrativo 
CLT 40 

2020 

Lourdes Aparecida Teodoro 

Gabriel 
Serviços Gerais I CLT 40 

2020 

Sandra Maria Machado 

Coordenador do 

Projeto / Diretora 

Geral 

CLT 40 

2020 

Berivaldo Alves Calado 
Oficineiro/Instrutor 

de Capoeira 

Prestador de serviço 

autônomo 
03 

2020 

Washington Luis Ferreira 
Oficineiro/ Instrutor  

de Danças e Ritmos 
CLT 20 

2020 

Letícia Aparecida Lopes 
Oficineira/ Instrutora  

Inclusão Digital 
CLT 30 

2020 

Luiz Gustavo Santos Saldão 
 

Oficineiro/Instrutor 

de Artes Marciais 

 

Prestador de serviço 

autônomo 
           03 

Fevereiro 2020 

Tânia Cristina Cunha Souza 
 

Oficineira/Insturora 

Dança de Pilates 

Prestador de serviço 

autônomo 
04 

2020 

Edvaldo Bezerra da Silva 
Oficineiro/ Instrutor 

de Zumba 

Prestador de serviço 

autônomo 
02 

2020 

Cristiane Sayuri Tomita 

 

Oficineira/ Instrutora 

de  Yoga 

Prestador de serviço 

autônomo / voluntário  
03 

Julho de 2020 
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Jeyse Mary Tino 
Oficineira/Instrutora           

de artes 
CLT 20 

2020 

Geneci Aparecida Santos Psicóloga CLT 24 2020 

Maria Aparecida  Stanganini 
dos Santos 

Serviços Gerais II CLT 40 

Janeiro à 

setembro de 

2020 

Tiago Pires de Araujo 
Terapeuta 

Ocupacional 
CLT 30 

2020 

Michelle Aparecida da Silva 

Jezuíno 

Controlador de 

Acesso 
CLT 40 

2020 

Elias de Araújo Pontes 

 

Oficineiro/Instrutor 

de Música 

Prestador de serviço 

autônomo 
02 

Fevereiro e 

março de 2020 

Geovana Graziela Murata 
Oficineiro/ Instrutor 

de Artes 

Prestador de serviço 

autônomo 
15 

Outubro à 

dezembro de 

2020 

Juliana José Cardoso 

Oficineiro / Instrutor 

de Treinamento 

Funcional  

Prestador de serviço 

autônomo 
04 

Novembro à 

Dezembro de 

2020 

Valdir Silvério Rodrigues 

Junior 

Oficineiro / Instrutor 

de Treinamento 

Funcional 

Prestador de serviço 

autônomo 
04 

Agosto à 

Outubro de 2020 

Fernanda Duarte Matos 

Santana 

Oficineiro / Instrutor 

de Treinamento 

Funcional 

Prestador de serviço 

autônomo 
04 

Fevereiro à Julho 

de 2020 
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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 

31 de Março 1 

Altos da Ponte 1 

Altos de Santana 4 

Bosque dos Eucaliptos 6 

Cajuru 2 

Campo dos Alemães 3 

Campo São José 1 

Chácaras Reunidas 1 

Dom Pedro I 3 

Dom Pedro II 1 

Eugênio de Melo 2 

Floradas São José 1 

Frei Galvão 1 

Galo Branco  1 

Jaguari  1 

Jardim Alvorada 1 

Jardim América 4 

Jardim Aquarius 5 

Jardim Bela Vista 1 

Jardim Cerejeira 1 



 

 

 

Associação para Síndrome de Down 

de São José dos Campos 

 

33 

______________________________________________________________________________________________ 

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 

 

Jardim Colinas 3 

Jardim Colonial 3 

Jardim da Granja 1 

Jardim das Industrias 6 

Jardim Esplanada 3 

Jardim Imperial 3 

Jardim Ismênia 1 

Jardim Limoeiro 1 

Jardim Mariana I 1    

Jardim Morumbi 4 

Jardim Nova Flórida  1 

Jardim Oriente 2 

Jardim Pararangaba 1 

Jardim Satélite 6 

Jardim Topázio 1 

Palmeiras São José  1 

Parque Industrial 4 

Parque Interlagos 1 

Parque Martins Cerere 1 

Pinheirinho dos Palmares 1 

Putim 2 

Santa Inês 1 

Santana 4 

São Judas Tadeu 1 

Terras do Sul 1 
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Tom Jobim 1 

Torrão de Ouro 1 

Urbanova 4 

Vale do Sol 1 

Vale dos Pinheiros 1 

Vila Adyanna 1 

Vila Ester 2 

Vila Industrial 1 

Vila Iracema 1 

Vila Jaci  1 

Vila Letônia  1 

Vila Maria 5 

Vila Nair 1 

Vila Sanches 1 

Vila São Pedro 1 

Vila Sinhá 2 

Vila Tesouro 1 

Vila Veneza  1 

Vista Verde 3 

TOTAL 125 

 

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, e realizamos os encaminhamentos para o 

CRAS – Centro de Referência da Assistência Social das famílias atendidas na efetivação do Cadastro Único e 
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SIAS – Sistema Informatizado da Assistência Social, conforme o previsto. A entidade manteve 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). 

A equipe técnica participou de algumas ações realizadas no período, como reuniões, capacitações e 

treinamentos. 

 

8.12  FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS  

A ASIN buscou alternativas e estratégias viáveis, expressando sua filosofia, entendendo que este 

processo é parte fundamental e determinante na formação da pessoa com deficiência proporcionando 

independência, autonomia, autorealização e empoderamento. 

Neste sentido, a participação dos usuários ocorreu desde os atendimentos individuais e em grupo, 

através das atividades/ oficinas culturais, de lazer, esporte, executadas pelos oficineiros/ instrutores, 

profissionais responsáveis pelas áreas correlacionadas, com o acompanhamento sistemático da equipe técnica 

em especial o terapeuta ocupacional. 

De 01 de janeiro à 23 de março o serviço ocorreu de forma presencial, na sede da ASIN, com as 

atividades esportivas, culturais e artísiticas planejadas para os usuários, além de todas as estratégias propostas 

para o fortalecimento das questões próprias que contemplam as famílias. O serviço foi ofertado aos usuários e 

suas famílias, no período de funcionamento, das 8 às 17h, seguindo um cronograma de atividades desenvolvida 

pela equipe multiprofissional, com cada usuário cumprindo a carga horária de no mínimo de 8 horas semanais, 

em qualquer período totalizado no serviço. 

No período de 23 à 27 de março a ASIN buscou organizar as ações de forma a adaptar os usuários e 

suas famílias, devido a ocorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID 19), instaurada em 

março de 2020. Com as orientações da SASC - Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, adequamos o serviço, 
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seguindo as normativas que regem a Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, e 

orientações de orgãos públicos de saúde, considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos. 

A ASIN acompanhou a participação dos usuários nas diversas oficinas oferecidas nos canais online 

(YOUTUBE, GOOGLE MEET, WHATSAAP) e redes sociais que possibilitaram a divulgação das ações 

realizadas. 

 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: 

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. O GESUAS contribuiu nos atendimentos às famílias, sendo alimentado periodicamente 

pela equipe técnica, com atualizações e registro de atendimentos. Todos os usuários/ famílias são orientadas 

sobre a importância em ter a documentação civil necessária e sobre o cadastramento único enquanto 

condicionalidade do serviço, no entanto verificamos através do GESUAS, a necessidade em encaminhar alguns 

usuários para atualizar está documentação. A rede sócioassitencial se tornou efetiva neste sentido, onde 

recebemos a devolutiva desta ação. 

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.  

Participação da equipe técnica em reuniões, capacitações e treinamentos. 
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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. 

Orientação sóciofamiliar – Apoio as famílias na sua função protetiva, promovendo e fortalecendo o convívio 

usuário/família. 

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

e Whatsapp) e visitas domiciliares, são feitos os acompanhamentos dos usuários que demonstraram 

dificuldades e recusa em realizar as atividades ofertadas, visando diminuir sua reincidência e, principalmente, 

estimulando o comprometimento das famílias em relação a participação destes.  

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, e durante o período de pandemia a 

realização da entrega dos kits das atividades de artes e artesanato. 

PIA - Plano Individual de Atendimento – O PIA não foi finalizado, considerando a Portaria nº 54 de 1º de Abril 

2020. Ressaltamos que até o mês de março realizamos o cadastro e revisão de 54 PIA´S.  

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

com deficiência no atendimento oferecido pela Instituição. 

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

formatos presenciais e online, fazendo a escuta, registrando os dados cadastrais, e verificar as situações . 

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  
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O monitoramento das ações, foram realizadas pela equipe técnica que compõe o serviço, e 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.  

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.  

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. 

Nas oficinas diversas, abrange o interesse individual nas atividades, o desenvolvimento social e cognitivo 

de cada usuário, identificando as potencialidades dos usuários, a evolução nas oficinas, demonstrando que as 

habilidades dos usuários estão em constante desenvolvimento. Os resultados observados ao longo das 

avaliações são significativos para o desenvolvimento da independência e autonomia da pessoa com deficiência.  

As ações vivenciadas como: fortalecimento de vínculo familiar, a aquisição de habilidade para a vida 

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

à Rede Socioassistencial são observados avanços na melhora da qualidade de vida dos usuários e suas fam 

principalmente no âmbito social. 

Os infrequentes foram acompanhados respeitando suas dificuldades, ou até mesmo da família, durante 

as ausências ocasionadas nas atividades realizadas durante o ano.  

Devido a pandemia do COVID 19, a pesquisa que estaria programada durante o ano de 2020, foi adiada 

devido a restruturações com relação ao atendimento, considerando o isolamento social, buscando alternativas 

de realizar sem infringir a individualidade na segurança da saúde dos usuários e suas famílias.  

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

Cidadão – Prefeitura municipal de São José dos Campos, para orientações e informações, sendo de grande 

importância para a execução do serviço prestado pela OSC. 
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FOTOS  

 SEDE ASIN  

  
FACHADA                                                MARCENARIA                                                             

 

  
                          REFEITÓRIO                                                          SALA DE DANÇA 
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SALA DA BRINQUEDOTECA                                           SALA DE ARTES           

  
          SALA DE INFORMÁTICA                                              SALA DE MÚSICA 
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MULTIMÍDIA / REUNIÕES - PALESTRAS                     SALA DE CAPOEIRA/ ARTES MARCIAIS 

 ATIVIDADES/ OFICINAS  
  

      
              TEATRO MUSICAL - ONLINE                                                  TEATRO MUSICAL – SEDE ASIN        
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ZUMBA- SEDE ASIN                                         ZUMBA – ATIVIDADE ONLINE                                            

  
               TREINAMENTO FUNCIONAL - ONLINE                       TREINAMENTO FUNCIONAL – SEDE ASIN 
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                                  BRINQUEDOTECA – SEDE ASIN  

  
                                                     INICIAÇÃO À PINTURA KIDS – OFICINA ONLINE  
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                                                     INICIAÇÃO À PINTURA KIDS – ACOMPNHAMENTO - ONLINE 

                  
DANÇAS E RITMOS – HIP HOP – ONLINE - AO VIVO                        DANÇAS E RITMOS – HIP HOP – ONLINE 



 

 

 

Associação para Síndrome de Down 

de São José dos Campos 

 

46 

______________________________________________________________________________________________ 

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 

 

  
INCLUSÃO DIGITAL – ONLINE 

 
INCLUSÃO DIGITAL – SEDE DA ASIN 
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MARCENARIA – SEDE ASIN 

  
ARTESANATO – ONLINE 
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ARTESANATO – SEDE ASIN 

   
ATIVIDADE ARTÍSTICA – ONLINE 
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ATIVIDADE ARTÍSITCA – SEDE ASIN 

 

  
PILATES – ONLINE                                                 PILATES – SEDE ASIN 
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YOGA – ONLINE                                                     YOGA – SEDE ASIN                                                                                                                     

  
CAPOEIRA – ONLINE                                       CAPOEIRA – SEDE ASIN 
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DESAFIOS LÓGICOS E MEMÓRIA – SEDE ASIN          DESAFIOS LÓGICOS E MEMÓRIA – ONLINE 
 

   
     ARTES MARCIAIS – TAEKWONDO – SEDE ASIN                   INCLUSÃO PARA O TRABALHO- SEDE ASIN 
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                       RODA DE CONVERSA- MARÇO                        RODA DE CONVERSA- ONLINE 

                         
               AVD´S – SEDE ASIN                                                       AVD´S – ATIVIDADE DOMICILIAR                                       
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ENTREGA DE KIT – DRIVE DHRU 
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ENTREGA DE KIT – VISITA DOMICILIAR 
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                                          ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER – SEDE ASIN 

 
ATIVIDADE CULTURAL – CINEMA EM CASA 
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PROGRAMA DE APOIO AO CUIDADOR- SEDE ASIN            PROGRAMA DE APOIO AO CUIDADOR- ONLINE 

    
ACOMPANHAMENTO USUÁRIO 
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ACOMPANHAMENTO FAMÍLIA 

 

 

ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO E COMEMORAÇÕES - SEDE DA ASIN E LOCAIS PÚBLICOS 

E PRIVADOS 

                              
ATIVIDADE SOCIALIZAÇÃO- CARNAVAL- SEDE ASIN              ATIVIDADE DE SOCIALIZAÇÃO – CINEMA 
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER – DANÇAS E RITMOS                              

 
DIA DAS CRIANÇAS – USUÁRIOS MIRINS  
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ATIVIDADE DE SOCIALIZAÇÃO – AVD´S – PERFIL USUÁRIO NAS REDES SOCIAIS

  
ATIVIDADE DE SOCIALIZAÇÃO – LIVE DISCO                                       REUNIÃO SASC  
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                                                      ATIVIDADE DE SOCIALIZAÇÃO- SHOW DRIVING 

  
ATIVIDADE DE SOCIALIZAÇÃO - ENCONTRO COM OS AMIGOS  

 


