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RREELLAATTÓÓRRIIOO  AANNUUAALL  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  --  22001177  
 
1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE SOCIAL  

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

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

 CEP: 12.235-550 Telefone: (12) 39378412          Fax: (12) 39313509 
Email: asin@asin.org.br 

          sandra@asin.org.br 

Site: www.asin.org.br 

 
2 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL 

 Nome: Antônio Guimarães Andrade 

RG: 9.148.987-8            Orgão Expedidor: SSP/ SP      

CPF: 787.772.678- 34       Email: sandra@asin.org.br 

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

Telefone: (12) 39378412               E-mail: asin@asin.org.br 

                    

3 - OBJETO CONVENIADO/IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL 

Objeto conveniado: Termo de Convênio para Repasse de Recurso de Subvenção de Serviços 

Assistenciais Destinadas à Prestação de Serviços Assistenciais, em conformidade com a Política 

Nacional da Assistência Social, voltadas para a Rede de Proteção Social Especial de Média 

Complexidade. 

Especificar o nome do serviço: Projeto SD – Sem Diferença  

Tipo de Proteção: Média Complexidade 

Período da Execução: Janeiro a dezembro de 2017 

Público alvo: Pessoas com deficiência intelectual preferencialmente com síndrome de Down, 

conforme estatuto social de 17 agosto de 2017, a partir de 5 anos de idade. 

Meta Atendida: A meta estabelecida foi de 120 pessoas, porém atingimos a demanda de 124 

atendidos. 
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Local de execução: Sede : Rua Santarém, nº 900 – Parque Industrial – CEP 12.235-550 

Período de atendimento: Manhã e tarde. 

Dias da semana: 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. 

Condições e formas de acesso de usuários e famílias: Encaminhamentos da rede 

socioassistencial e demanda espontânea. 

Abrangência do serviço: Município de São José dos Campos – SP . 

4 - ENDEREÇO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO  

Unidade: ASIN - Associação para Síndrome de Down de São José dos Campos 

Número de atendidos: 120 atendidos 

Faixa etária : de 5 à 59 anos 

1.1 Rua: Rua Santarém, 900 Bairro: - Parque Industrial Cidade: São José dos Campos Estado: SP 

CEP: 12.235-550 

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

E-mail: asin@asin.org.br 

          sandra@asin.org.br 

5. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Nome completo: Patrícia Perla Santos  

CPF: 273.617.378-38 

RG: 27.649.375-8 Órgão Expedidor SSP/ SP 

Número de registro profissional: 35.233 – 9º Região 

Cargo: Assistente Social  



 

 

Associação para Síndrome de Down 

de São José dos Campos 

 

4 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

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 

 

Telefone para contato: (12) 988344999           E-mail: patriciasantos@asin.org.br 

6 - AÇÕES/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

As atividades/ oficinas ocorrem internamente e externamente objetivando a integração, busca 

da autonomia, socialização, desenvolvimento de autoestima, 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.  

No ano de 2017 a ASIN amplia o seu atendimento a todas as deficiências intelectuais, 

conforme previsto em artigo único da entidade. O trabalho ocorre 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.  

Segue abaixo as atividades/ oficinas já oferecidas: 

Serviço de atendimento aos usuários e suas famílias através dos setores de serviço social, 

psicologia e as oficinas oferecidas são: 

� Oficina de Hip- Hop 

Carga/ horária: 4 horas (20 atividades/ semanal) 

Período: Tarde 

Quantidade de atendimento: 80 atendimentos/ mês.  

Desenvolver com os atendidos a atividade de dança com a cultura do hip hop e promover a 

geração de renda, incentivando o grupo de dança ¨Síndrome do Hip Hop¨  com apresentações 

externas, prevendo a realização de ensaios das coreografias do grupo e buscando despertar 

outros grupos entre os usuários. 

Meta: Pretende se ampliar o convívio social, propiciando interação com a sociedade, 

estreitamento dos laços de amizades e desenvolvimento da independência e autonomia, 

coordenação motora, trabalho em equipe, respeito mutuo, noção do campo espacial, inclusão 
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social, autoestima, percepção rítmica, concentração, inclusão social, desenvolvendo ações de 

socialização.  

 

� Oficinas de Ritmos, movimento (Zumba) 

Carga/ horária: 2 horas (2 atividades/ semanal) 

Período: Tarde 

Quantidade de atendimento: 8 atendimentos/ mês. 

A atividade desenvolve com os atendidos a dança, através da expressão corporal de forma lúdica 

e livre, acompanhando os diversos ritmos. 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. 

Meta: Ampliar o convívio social, estreitamento dos laços de amizades entre os participantes e 

desenvolvimento da independência e autonomia, coordenação motora, respeito mutuo, noção do 

campo espacial, inclusão social, autoestima, percepção rítmica, e concentração.  

 

� Oficina de Capoeira 

Carga/ horária: 2 horas (2 atividades/ semanal) 

Período: Tarde 

Quantidade de atendimento: 8 atendimentos/ mês. 

Executar com os atendidos movimentos adaptados da capoeira que acompanham com os 

instrumentos (agogô, triangulo, reco-reco e berimbau), desde a origem, sua musicalidade e 

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

capoeira além de ser uma atividade física, proporciona interação em rodas de capoeira, no qual 

os usuários participam jogando com os outros grupos em espaços públicos do município.  

Meta: A capoeira tem como objetivo desenvolver a coordenação motora, trabalho em equipe, 

respeito mútuo, inclusão social, percepção rítmica, concentração, autoestima, potencializando 

aspectos motores e cognitivos nos participantes.  
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� Oficina de Modelagem em Argila 

Carga/ horária: 4 horas (4 atividades/ semanal) 

Período: Tarde 

Quantidade de atendimento: 16 atendimentos/ mês.  

 Confecção de peças com material em argila, manualmente feitas pelos atendidos, explorando a 

criatividade em formas variadas, a construção de cada peça representando vários benefícios à 

pessoa com deficiência. 

Meta: Melhoria na coordenação motora fina, atenção e principalmente concentração com a 

modelagem a ser construída, fortalecendo vínculos e ampliando o convívio social. 

 

� Oficina de Iniciação em pintura 

Carga/ horária: 4 horas (8 atividades/ semanal) 

Período: Tarde 

Quantidade de atendimento: 32 atendimentos/ mês. 

Oferecer aos participantes o inicio no universo da pintura em diversas superfícies, papel sulfite, 

tecido, plástico, madeira, pintura com lápis de cor, canetinha, tintas, giz de cera e outros materiais 

para que possam ser exploradas sensações diferentes com cada material utilizado nesta 

atividade. Uma abordagem no universo de cores para que cada participante experimente cada cor 

de acordo com seus desejos.  

Meta: Fortalecimento da personalidade criativa, desenvolvendo a atenção e concentração dos 

participantes, auxiliando no desenvolvimento de sua individualidade e autoestima. 

  

� Oficina de Mosaico 

Carga/ horária: 4 horas (4 atividades/ semanal) 

Período: Tarde 

Quantidade de atendimento: 16 atendimentos/ mês. 

Desenvolver com os atendidos a arte em mosaico de forma a estimular a criação de uma 

variedade enorme de objetos com pequenas peças (cerâmica, pastilhas, etc) de customização 

fácil.  
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Meta: Aquisição de relaxamento e prazer, trabalhando a percepção espacial e o olhar, auxiliando 

no desenvolvimento cognitivo. 

 

� Oficina de Desafios Lógicos  

Carga/ horária: 2 horas (2 atividades/ semanal) 

Período: Manhã 

Quantidade de atendimento: 8 atendimentos/ mês. 

Proporcionar aos participantes através dos jogos matemáticos, jogos de raciocínio lógico, 

memorização, observação em diferentes níveis de dificuldade, trabalhando individualmente e em 

equipe para que possam explorar as possíveis soluções existentes. Potencializar a memória de 

curta duração, estimulação do pensar e da concentração, potencializando o poder da escolha e 

decisão. 

Meta: Contribuir para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo social, trabalho em 

equipe, oferecendo desafios aplicados para que os participantes compartilhem com seus 

familiares, multiplicando o universo a ser explorado para alem do território. 

 

� Oficina de Musicalização  

Carga/ horária: 9 horas (9 atividades/ semanal) 

Período: Manhã e tarde. 

Quantidade de atendimento: 36 atendimentos/ mês.  

A presença da música é de fundamental importância, pois contribui para o enriquecimento social. 

Oferecer aos participantes o contato com a música por meio de instrumentos musicais, como 

tambores, bateria, pandeiro, flautas e outros, o fortalecimento cultural, promovendo o acesso a 

musicalidade e incentivando o universo musical de conhecimento em diversos aspectos.  

Meta: Trabalhar a concentração, coordenação motora, são atributos que devem se explorados 

com maior ênfase.  

 

� Oficina de Brinquedoteca 

Carga/ horária: 3 horas (6 atividades/ semanal) 
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Período: Manhã 

Quantidade de atendimento: 24 atendimentos/ mês 

Desenvolver aspectos físico e mental com atividades lúdicas utilizando a brinquedoteca como 

ferramenta de inclusão e interação social entre os participantes em idade dos 5 aos 10 anos, 

aprendendo valores como tempo, compartilhamento, vivências lúdicas, artísticas, socialização e 

fortalecimento de vínculos entre os participantes. A brinquedoteca prevê as atividades nas 

oficinas de iniciação a pintura e musicalização com os atendidos mirins.  

Meta: Promover um espaço lúdico para a criança com Deficiência Intelectual que se encontra em 

fase de desenvolvimento biopsicossocial. 

 

� Oficina de Pintura em Pano de Prato 

Carga/ horária: 2 horas (4 atividades/ semanal) 

Período: Tarde 

Quantidade de atendimento: 16 atendimentos/ mês 

Atividade que busca despertar nos atendidos a técnica em desenhar e pintar em tecidos, 

preferencialmente em algodão decorando os em inúmeros detalhes, propondo desafios 

estimulando o raciocínio e a criatividade, em alguns casos oportunizar o conhecimento afim de 

que o usuário produza seus artesanatos em suas casas e possivelmente desencadeie o processo 

de geração de renda. 

Meta: Desenvolver coordenação motora, noção do campo espacial, e concentração,  potencializar 

aspectos motores e cognitivos nas atividades, ampliar o convívio social da pessoa com 

deficiência, estreitamento dos laços de amizades, autoestima. 

 

� Oficina de Pintura em Tela 

Carga/ horária: 4 horas (4 atividades/ semanal) 

Período: Tarde 

Quantidade de atendimento: 16 atendimentos/ mês 

Atividade de pintura em telas, realizada pelos atendidos com a orientação e apoio do profissional 

de artes, desenvolvendo habilidades artísticas, em alguns casos oportunizar o conhecimento afim 



 

 

Associação para Síndrome de Down 

de São José dos Campos 

 

9 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

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 

 

de que o usuário produza seus artesanatos em suas casas e possivelmente desencadeie o 

processo de geração de renda. 

Meta: Contribuir para o desenvolvimento da coordenação motora e a concentração, autonomia, 

potencialização dos aspectos motores e cognitivos . 

 

� Oficina de Teatro 

Carga/ horária: 4 horas (4 atividades/ semanal) 

Período: Tarde 

Quantidade de atendimento: 16 atendimentos/ mês.  

Esta oficina é utilizado como instrumento para o autoconhecimento e expressão artística criadora, 

ampliando a possibilidade de criações cênicas, movimentos, marcações corporais, estimulo de 

todos os sentidos, aprimoramento da comunicação entre os participantes. A arte de representar 

contribui para que os atores cresce em autoestima e passam a compreender melhor que as 

pessoas possuem valores diferentes. Proporciona ainda, o exercício da imaginação, da 

descoberta e da invenção, como a expressão de sentimentos e emoções. Revela também a 

vontade e a necessidade de se relacionarem, descobrindo novas linguagens que permitam 

sempre a comunicação. Ressaltamos que através dessa oficina, despertou se o grupo ¨Dancing 

Day¨, com os  atendidos,  com apresentações do grupo em diversos locais, com a geração de 

renda. 

Meta: Promover o empoderamento de cada usuário com jogos teatrais e apresentações para a      

comunidade. 

 

� Oficina de Inclusão Digital  

Carga/ horária: 4 horas (20 atividades/ semanal) 

Período: Tarde 

Quantidade de atendimento: 80 atendimentos/ mês.  

Desenvolver meios de comunicação e de fortalecimento de vínculos através do uso da 

informática, criando situações em que o usuário possa explorar conteúdos significativos por meio 

de recursos tecnológicos, possibilitando diferentes formas de abordagem do conhecimento e 
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diferentes suportes de investigação de temas específicos, garantindo um trabalho integrado com 

as atividades, desenvolver habilidades para organizar informações, levantar hipóteses e pensar 

estrategicamente, desenvolver a percepção visual, auditiva e de memorização através de 

convivência em grupo de forma cooperativa, propiciando a inter relação de pensamentos, ideias e 

conceitos, a utilização das linguagens como meio de comunicação, responsabilidade de manuseio 

dos equipamentos, uso responsável da internet, nas redes sociais.    

Meta: Expandir a inclusão digital dos usuários por meio do uso responsável da internet e redes 

sociais no convívio social. 

  

�  Oficina de Marcenaria (Caixa de Madeira) 

Carga/ horária: 3 horas (3 atividades/ semanal) 

Período: Manhã 

Quantidade de atendimento: 12 atendimentos/ mês.  

Estimular profissionalmente os participantes na oficina de marcenaria, para que este ofício crie se 

a possibilidade da produção de peças a partir da vontade de cada participante, oferecendo um 

novo ofício para aquele que se interessar.  

Meta: Fortalecer a socialização, habilidades manuais, coordenação motora fina e grossa, trabalho 

em equipe, concentração, responsabilidade são alguns dos atributos a serem focados e 

explorados. 

 

� Oficina de Yoga 

Carga/ horária: 2 horas (2 atividades/ semanal) 

Período: Manhã 

Quantidade de atendimento: 8 atendimentos/ mês. 

A Yoga é uma atividade tradicional originária na Índia e tem como papel fundamental o 

desenvolvimento integrado do corpo, da mente e do espírito, desenvolvendo as funções 

psicomotoras e a sensibilização corporal. Proporcionar o cuidado harmonioso, contribuindo com a 

saúde, disciplina mental, melhora no humor, concentração, desenvolvimento das capacidades 

físicas como equilíbrio e flexibilidade, diminuição da agressividade e ansiedade.  
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Meta: Contribuir na questão física e mental dos participantes, com intuito na melhoria da 

qualidade de vida e socialização para com todas demais atividades. 

 

� Oficina de Mandala 

Carga/ horária: 2 horas (2 atividades/ semanal) 

Período: Tarde 

Quantidade de atendimento: 8 atendimentos/ mês. 

Apreciar com a própria produção artística e observar o trabalho dos colegas, levando ao 

interpessoal e integração grupal, beneficiar o usuário em seu caminho através da vida e do 

encontro consigo mesmo, desenvolver a coordenação motora, noção espacial, capacidade de 

atenção e concentração e possibilitar a composição de uma obra de arte com o uso de vários 

tipos de materiais. Proporcionar ao atendido a projeção de seus conteúdos, internos, através de 

pensamentos, emoções e sentimentos vivenciados no momento.  

Meta: Estimular a reflexão, a meditação e a concentração por meio da arte de mandala. Trazendo 

à tona aspectos da personalidade que necessitam ser clareados ou fortalecidos: como medo, 

ansiedade, relaxamento, centralidade, enraizamento, atenção e concentração.  

 

� Oficina de Dança de Salão 

Carga/ horária: 2 horas (2 atividades/ semanal) 

Período: Tarde 

Quantidade de atendimento: 8 atendimentos/ mês. 

Desenvolver com os atendidos movimentos da dança de salão, trabalhando a concentração e 

coordenação dos atendidos de forma individual, em duplas e em grupo, com o objetivo de ampliar 

o convívio social, estreitamento dos laços de amizades . 

 Meta: Desenvolvimento da independência e autonomia, coordenação motora, trabalho em 

equipe, respeito mútuo, noção do campo espacial, autoestima, percepção rítmica, assim 

desenvolvendo as ações de socialização em outros locais. 

 

� Oficina de Tapeçaria e Bordado 
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Carga/ horária: 2 horas (4 atividades/ semanal) 

Período: Tarde 

Quantidade de atendimento: 16 atendimentos/ mês 

Oportunizar aos participantes uma oficina cultural de confecção de artesanato e tapeçaria, 

utilizando técnicas de alinhavo, ponto cruz, ponto reto e outras para desenvolvimento de tapetes, 

toalhas de mesa, passadeiras, toalhas de banho tela/ quadro e outros. Esta oficina amplia o 

convívio social entre os usuários, compartilhando suas técnicas e o trabalho desenvolvido uns 

com os outros, obtendo também a oportunidade de desenvolver este oficio em sua residência com 

seus familiares, valorizando sua autoestima e reconhecimento no valor agregado. 

Meta: A oficina irá trabalhar constantemente a coordenação motora fina, concentração, 

organização, separação de cores com o maior foco. 

        

� Roda de Conversa 

Carga/ horária: 2 horas (2 atividades/ semanal) 

Período: Manhã 

Quantidade de atendimento: 8 atendimentos/ mês. 

Propiciar aos participantes um espaço para compartilharem seus sentimentos, expressar suas 

frustrações e alegrias através do trabalho desenvolvido pela psicologia. Construção e formação 

da Identidade pessoal, promover orientação sexual, oportunizando a estes adultos repensarem 

seus valores pessoais e sociais, bem como partilhar suas preocupações e emoções.  

Meta: Aumentando assim a competência e o desempenho social, emocional e comportamental da 

pessoa com deficiência. 

 

� Oficina de Ética social 

Carga/ horária: 2 horas (2 atividades/ semanal) 

Período: Tarde 

Quantidade de atendimento: 8 atendimentos/ mês. 

Abordar questões éticas no âmbito social, de uma forma lúdica, buscando atingir o máximo de 

compreensão e percepção, considerando suas limitações enquanto pessoas com deficiência 
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intelectual. Trabalhar o desenvolvimento, favorecendo a integração, estimulando também para 

que possam cooperar e se relacionar dentro da atividade proposta.  

Meta: Desenvolvimento do censo crítico com relação a questões sociais, a fim de leva los ao 

exercício da cidadania. 

 

� Treinamento Funcional 

Carga/ horária: 2 horas (2 atividades/ semanal) 

Período: Manhã  

Quantidade de atendimento: 8 atendimentos/ mês 

Realizar com os atendidos exercícios físicos através de movimentos naturais do ser humano, de 

forma leve buscando com os participantes o ganho de força, equilíbrio, flexibilidade, 

condicionamento, resistência, respeitando sempre as suas limitações, em contrapartida é possível 

os manter sempre estimulados para que consigam vencer os seus obstáculos.  

Meta: Resgatar por meio de um programa de treinamento específico a evolução da capacidade 

funcional do usuário independente de sua condição física e realizar atividades esportivas 

incorporando no treinamento em grupo. 

 

� Oficina de Karatê 

Carga/ horária: 4 horas (4 atividades/ semanal) 

Período: Manhã e tarde 

Quantidade de atendimento: 16 atendimentos/ mês. 

 Incentivar a prática esportiva, através dos movimentos do Karatê, despertando a consciência 

corporal e do estímulo à interação social.  As dificuldades de adaptação social serão trabalhadas 

nos objetivos social e emocional, procurando melhorar a auto-imagem, a linguagem, a 

comunicação, a expressão, etc.  

Meta: Desenvolver aspectos físicos, motores e cognitivos, no intuito de fortalecer as dimensões 

identitárias, de pertencimento, autonomia e cidadania. 

 

� Oficina de Pilates (movimento) 
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Carga/ horária: 2 horas (2 atividades/ semanal) 

Período: Manhã  

Quantidade de atendimento: 8 atendimentos/ mês. 

Trabalhar com os atendidos exercícios repetitivos de abdominal, elevação de quadril, perdigueiro, 

tesoura, flexão de braço, giro e prancha lateral, buscando o reequilíbrio corporal e a reeducação 

postural. Essa atividade tem como objetivo estimular a força muscular, a flexibilidade, a correção 

postural e o equilíbrio, além da redução do risco de lesões. São benefícios que podem melhorar 

muito a qualidade de vida para pessoa com deficiência.  

 Meta: Promover com a prática do Pilates condicionamento e modelagem corporal contribuindo 

para um desenvolvimento saudável. 

 

� Oficina de Caminhada (movimento) 

Carga/ horária: 1 hora (2 atividades/ semanal) 

Período: Manhã  

Quantidade de atendimento: 8 atendimentos/ mês. 

      Realizar o exercício físico da caminhada com os atendidos nas imediações da entidade, obtendo 

aos participantes os benefícios inerentes à prática de atividades de ar livre, funcionando ainda 

como uma forma de escapar ao stress e sedentarismo. 

 Meta: Melhoria em vários aspectos da condição física da pessoa com deficiência, como 

prevenção da obesidade, postural, e outros. 

 

� Oficina de Scrap Décor 

Carga/ horária: 4 horas (4 atividades/ semanal) 

Período: Tarde 

Quantidade de atendimento: 16 atendimentos/ mês. 

Trabalhar com os atendidos a decoração em caixas, aplicações de papel, adicionando vários 

elementos, fios encerados e tintas especiais, mas também podem ser utilizados carimbos, ilhós 

entre outros itens para compor a peça. concentração, criação e organização de cores e interação 

em grupo. 
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Meta: Desenvolver a coordenação motora, concentração, criação e organização de cores e 

interação em grupo. 

 

� Oficina de Equilíbrio  

Carga/ horária: 2 horas (4 atividades/ semanal) 

Período: Manhã  

Quantidade de atendimento: 16 atendimentos/ mês. 

Trabalhar habilidade de equilíbrio dos atendidos por meio da tecnologia, utilizando uma prancha 

de equilíbrio com jogos virtuais.  

Meta: Compensação de postura, equilíbrio dinâmico e estático, desenvolvendo a coordenação 

motora global do atendido, favorecendo o desenvolvimento de suas atividades no cotidiano. 

 

� Oficina da Memória 

Carga/ horária: 2 horas (4 atividades/ semanal) 

Período: Manhã  

Quantidade de atendimento: 8 atendimentos/ mês. 

Desenvolver memória de curta e longa duração com objetivo de estimular a organização de 

pensamento, raciocínio, combinação de idéias para estruturar o processo de início, meio e fim de 

qualquer atividade. 

Meta: Forma de proporcionar o pensar aliando junto ao treino da memória prevenindo contra 

dificuldades que prejudiquem o cotidiano do usuário. 

 

� Oficina de Empregabilidade 

Carga/ horária: 2 horas (2 atividades/ semanal) 

Período: Tarde 

Quantidade de atendimento: 8 atendimentos/ mês. 

Encontros semanais com os atendidos objetivando propiciar a compreensão do significado sobre 

compromisso, organização, disciplina e responsabilidade profissional, através de treinamento e 
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habilitação para que possam exercer uma postura profissional que atenda as necessidades das 

organizações, através do trabalho. Despertando assim o processo natural de amadurecimento e 

desenvolvimento da sua autoestima, busca se possibilitar direito ao trabalho e a possibilidade de 

exercer uma atividade útil e produtiva. 

Buscando promover medidas eficazes para se alcançar objetivos de igualdade e participação 

plena, é necessário tratar temas com diversidade, inclusão e deficiência, torna se pontos 

significativos em recursos humanos, diante de um mercado de trabalho competitivo, que busca 

pessoas criativas e versáteis para o seu quadro de funcionários. 

Realização de visitas laborativas à empresas interessadas na contratação da pessoa com 

deficiência intelectual, programadas conforme disponibilidades de ambos. Segue abaixo as visitas 

realizadas. 

Meta: Oferecer capacitação profissional para jovens e adultos com deficiência intelectual, 

inserindo-o no mercado de trabalho laborativo. Possibilita o desenvolvimento e autonomia social, 

objetiva também desenvolver integralmente suas potencialidades para o mercado de trabalho, 

garantindo o direito de exercer sua cidadania, participando da vida comunitária, proporcionando 

perspectivas de projeto de crescimento ao trabalho e de independência em varias áreas de 

atuação profissional, promovendo medidas eficazes para reabilitação e realização dos objetivos 

de igualdade e de participação plena na vida social. 

 

� Oficina de Cinema 

Realizada externamente e conforme agendamento.  

As atividades serão especificadas abaixo. 

Oferecer aos participantes a oportunidade de empoderamento fomentando a analise crítica sobre 

o filme apresentado. Elaboração de discussões positivas sobre os conceitos e situações 

apresentadas na oficina de cinema.  

Meta: Potencializando o convívio social, observando de forma concreta as situações 

apresentadas relacionando com o cotidiano em temas atuais e relevantes.  

 

� Oficinas Passeios e Visitas a Equipamentos de cultura, lazer e cívicos 
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 Realizada externamente e conforme agendamento.  

As atividades serão especificadas abaixo. 

Oportunizar aos participantes o poder da decisão, realizando uma agenda mensal com os locais 

de interesse de cada grupo, como bares, shows, teatro, cinema, e outros. Fortalecer atributos de 

planejamento, execução, organização, noção de tempo, local, trabalho em equipe para que seja 

viável cada local a ser visitado.  

Meta: Potencializar o convívio social entre os participantes e a sociedade, fortalecimento de 

vínculo com o grupo participante estendendo a seus familiares. 

 

� Reunião de pais/ e ou responsáveis 

Carga/ horária: 2 horas (1 atividade/ mensal) 

As atividades serão especificadas abaixo. 

Palestras aos pais e/ ou responsáveis com assuntos direcionados aos interesses da pessoa com 

deficiência intelectual e familiares, no âmbito social, psicológico, recreativos, esportivos, culturais, 

brinquedoteca, e empregabilidade. Ambiente que proporciona escuta e troca de experiências. 

Meta: Interação, socialização, informação, com a participação dos familiares dos atendidos.  

 

Relacionadas abaixo as atividades ocorridas na ASIN, conforme proposto das oficinas 

artísticas, esportivas, culturais, lazer e socialização, e previstas no plano de trabalho 2017: 

 

• Apresentações dos grupos de dança “Dancing Day: Up and Down” – 19/01; 

• Apresentações dos grupos de dança  “Sindrome do Hip Hop” – 25/01; 

• Balada - Grito de Carnaval na ASIN – 22/02- Atividade de lazer e socialização realizada na 

ASIN ; 

• Carnaval com os atendidos mirins – brinquedoteca – 22/02 - Atividade de lazer e socialização 

realizada na ASIN; 

• Reunião com pais e/ ou responsáveis – 08/03 - Assuntos relacionados ao atendimento no ano 

de 2017 ; 
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• Participação pesquisa UNESP – Projeto desenvolvido na universidade, onde através do 

tratamento odontológico irá trabalhar a mastigação, fala, e outros aspectos da pessoa com 

síndrome de Down - início em março;  

• Comemoração do Dia Internacional da síndrome de Down – Março ; 

Apresentações dos grupos de dança “Dancing Day: Up and Down” e “Sindrome do Hip Hop” 

Vale Sul Shopping – 19/03 (domingo) e 25/03 (domingo); 

Exposição de pintura em tela feita pelos atendidos- Vale Sul Shopping – 18, 19, 24, 25/03 ; 

Lanche entre amigos – Sede ASIN – 09/03; 

“Churras” entre amigos- Sede ASIN – 18/03 ; 

Gravação da reportagem da ASIN- Band Cidade 2º edição – entrevista da equipe técnica e 

demonstração das atividades de artes e dança – 21/03 ; 

Gravação do reportagem da ASIN – Jornal da Record – entrevista da diretora Sandra Machado, 

assuntos relacionados à síndrome de Down – março – exibição dia 21/03 ; 

Gravação entrevista atendidas Patrícia Said e Jaqueline Fátima Silva – Minuto educação # 88 – 

21/03 ; 

Gravação do ensaio fotográfico com os atendidos – Renata Araujo, Sara Nunes e Letícia 

Borges - em comemoração ao dia internacional da síndrome de Down – participação empresas 

Maiori filmes e Ana Morena Bijoux – 21/03; 

Filmagem com os atendidos da oficina Brinquedoteca – Portal da Educação – março; 

Gravação reportagem TV aparecida com o coordenador das oficinas Tiago Araujo – março - 

Comemoração do Dia Internacional da síndrome de Down; 

•  Oficina de Cinema Kinoplex – 23/03 – Filme “A Bela e a Fera” – Atividade de cultura e lazer ; 

• Atividade de socialização e lazer ao bar Coco Mambo – 24/03; 

• Atividade de socialização e lazer ao boliche Vale Sul Shopping – 22/03; 

• Balada na ASIN – Tema : Punk Rock – 31/03 - Atividade de lazer e socialização realizada na 

ASIN ; 

• Comemoração de páscoa – 12/04 - entrega de ovos de páscoa para os atendidos – doação das 

empresas EATON e EMBRAER; 
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• Apresentações dos grupos de dança “Dancing Day: Up and Down” e “Sindrome do Hip Hop”- 

19/04 – gravação do grupo no Cine Santana; 

• Filmagem de vídeo institucional, com a participação dos atendidos – ASIN – 26/04; 

• Campanha de vacinação – H1N1- atendidos conduzidos a UBS local –  03 e 04/04; 

• Oficina de Cinema Kinoplex – Shopping Vale Sul –11/05 – Filme “Guardiões da galáxia 2”; 

• Apresentações do grupo “Sindrome do Hip Hop” - 15/05 – Centro Comunitário Alto da Ponte – 

evento de sensibilização nacional contra a violência da criança e adolescente; 

• Festa junina, arraiá do Frederico – 13/05 – Atividade de lazer e cultura , ocorreu às 19hs; 

• Balada na ASIN – Tema : Festa do chapéu – 02/06 - Atividade de lazer e socialização realizada 

na ASIN ; 

• Apresentações do grupo “Sindrome do Hip Hop”- Espetáculo Festidança – Shopping Centro -

10/06 -20 hs- participação do grupo, onde foram classificados para competir na categoria 

Senior de danças urbanas ; 

• Apresentações do grupo “Sindrome do Hip Hop” – SENAC – 21/06; 

• Festa Junina – ASIN – Buffet Ápice  30/06- participação dos atendidos, familiares e convidados 

; 

• Apresentações dos grupos de dança “Dancing Day: Up and Down” e “Sindrome do Hip Hop” - 

Centro Poliesportivo Fernando Avelino Lopes- Campo dos Alemães/ Comemoração ao 

aniversário de 250 anos de São José dos Campos – 27/07; 

• Atividade de lazer “happy hour”  – bar Motocafé – 19/08 ; 

• Atividade de lazer – teatro- apresentação do espetáculo “Moana” - Shopping Colinas – 20/08; 

• Atividade noturna de lazer – Show cantor Daniel – 25/08; 

• Assembléia extraordinária ASIN- 17/08 - alteração do Estatuto Social, estendendo o 

atendimento da instituição para outras deficiências intelectuais –Reunião com as entidades 

sociais - Preparatório Olimpíadas Especiais Lions Club – 18/08 e 25/08; 

• Reunião técnica com a equipe multidisciplinar da ASIN-23/08- Discussão sobre as ações 

executadas na instituição; 

• Balada ASIN –Tema: Eletrônica – 01/09 - Atividade de lazer e socialização realizada na 

ASIN; 
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• Oficina de Cinema –  Shopping Centervale - Filme “Emoji” 17/09 (domingo); 

• Atividade lazer - Hotel Tarundu - Campos do Jordão - 20/09; 

• Atividade lazer - Hotel Tarundu - Campos do Jordão- 27/09; 

• Atividade de lazer – “happy hour” - barzinho Kart Center 30/09 (sábado); 

• Reunião técnica com a Equipe Multidisciplinar - Discussão sobre as ações executadas na 

instituição - semanal; 

• Reunião Fundo Social – 18/09/2017 – Divulgação e discussão evento “Dia de Doar”; 

• Reunião SASC e entidades sociais PCD – 01/09 – Orientações com relação as mudanças 

para o termo de convênio, conforme Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 

Civil; 

• Reunião com as entidades sociais - Preparatório Olimpíadas Especiais Lions Club- 12/09; 

• Reunião de pais e/ou responsáveis - INSS, palestra com a assistente social Simone Cristina 

da Silva - 26/09 – orientações com relação a processos para concessão de benefícios do 

INSS; 

• Comemoração dia das crianças – Local: Buffet Be Happy – 05/10 (atendidos Brinquedoteca); 

•  Atividade de lazer “happy hour” – Barzinho Chaparral - 10/10 – Atividade com os atendidos, 

onde irão acompanhar os jogos de futebol da seleção brasileira; 

• Atividade de lazer e cultura - Passeio de trem com os atendidos em Guararema – 22/10 

(domingo); 

• Atividade de lazer e socialização – Passeio com os atendidos no Sítio Pousada Recanto dos 

Pássaros – Paraibuna -  31/10; 

• Balada ASIN – Tema: Heloween – 27/10 - Atividade mensal de lazer e socialização realizada 

na ASIN; 

• Participação nas Olimpíadas especiais – Centro Poliesportivo João do Pulo - 28/10 (sábado);  

• Atividade de lazer - Bela e a Fera Teatro Musical – Univap Centro - 29/10 (domingo); 

• Reunião técnica com a Equipe Multidisciplinar - Discussão sobre as ações executadas na 

instituição semanal; 

• Reunião Equipe técnica grupo PCD ; 
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• Oficina Empregabilidade/ inclusão para o trabalho- visita laborativa- Hotel Mercure e Ibis – 

Jardim Colinas – 17/10; 

• Seminário Camara Municipal de São José dos Campos – Tema: Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil – 20/10;  

• Apresentação do Grupo de Hip Hop – Parque da Cidade, espaço Gaivotas – 21/10 (sábado); 

• Palestra para os pais e/ responsáveis – Tema: questões de saúde relacionadas a pessoa 

com deficiência com a médica especialista geneticista Dra Maria Aparecida Martins Magriñá 

26/10; 

• Evento Camara Municipal de São José dos Campos de reconhecimento ao Celebrante 

trabalho da ASIN em prol à pessoa com deficiência 26/10; 

• Atividade de socialização – participação dos atendidos da ASIN no Evento “Expobeleza”- 04 

e 05/11 – pintura de tela ao vivo e exposição  de artesanato confeccionados na entidade; 

• Reunião Fundo Social da Solidariedade – Paço Municipal SJC - 07/11– Assuntos 

relacionados sobre o evento #diadedoar #doasaojose;  

•  Atividade de lazer e cultura - Passeio de trem em Guararema – 11/11(sábado) ; 

• Sessão Pública SASC – Secretaria de Apoio Social ao Cidadã – no CEFE- 17/11- 

Informações para a elaboração do plano de trabalho ; 

• Sessão Pública CMDCA – Conselho Municipal da Criança e Adolescente – no CEFE – 

20/11- Informações para a elaboração do plano de trabalho; 

• Atividade de lazer - Circo de Napoli – estacionamento Carrefour – 24/11 ÀS 20HS; 

• Oficina de Cinema - Kinoplex– Shopping Vale Sul- filme Liga da Justiça - 24/11; 

• Olimpíadas Recreativa Especial – (Participação nas atividades e apresentação do Grupo de 

dança Hip Hop)- Participação dos atendidos nos dias 25 (sábado), 26 (domingo), 27, 28, 

29/11 nas competições de atletismo e apresentação do grupo de dança ¨Síndrome do Hip 

Hop¨. O grupo de dança foi premiado na categoria sincronia e técnica; 

• Reunião de pais e/ou responsáveis – Oficina Brinquedoteca- avaliação psicologia – anual – 

27/11 ; 

• Reunião técnica com a Equipe Multidisciplinar, semanal - Discussão sobre as ações 

executadas na instituição; 
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• Evento de divulgação do #diadedoar- #doasaojose- 26/11 (domingo) - Parque Vicentina 

Aranha – Participação das entidades sociais convidadas para evento ; 

• Apresentação do Grupo de dança ¨Dancing Day¨ no evento da Virada Cultural Inclusiva – 

01/12 – A atividade contou com a participação dos atendidos do grupo de dança no evento, 

interagindo e socializando com a comunidade; 

• Visita Institucional – 07/12 - Tivemos a oportunidade de receber a visita da Secretária de 

Apoio Social ao Cidadão Edna Lúcia de Souza Tralli, assessor da política da pessoa com 

deficiência Ralpho Costa, com o intuito de conhecer as instalações da entidade; 

• Elaboração de Plano de trabalho - SASC- Secretaria de Apoio Social ao Cidadão – 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos- SP e CMDCA- Conselho Municipal da 

Criança e Adolescente, conforme Lei Federal 13.019 / 2014 – Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil; 

• Reunião Técnica ASIN 02(sábado), 04, 05, 06, 07, 08, 09(sábado), 11/12/2017– Preparatório 

para atividades recreativas (atividade de esporte e lazer) à serem desenvolvidas em janeiro 

de 2018 e elaboração dos projetos acima citados. As reuniões foram realizadas de segunda- 

feira à sábado nos horários das 8 às 23 hs;  

• Festa de Confraternização ASIN – Local: Buffet La Fiesta – 13/12/2017 – Atividade 

comemorativa de final de ano, com a participação dos atendidos, familiares e convidados, 

total de 350 pessoas; 

• Oficina Empregabilidade / Inclusão para o Trabalho  14/12/2017 – Visita laborativa com os 

atendidos – Rede de Distribuição empresa Droga quinze. 

 

7 - EQUIPE DE TRABALHO 
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Cargo/Função Qua

ntida

de 

Vínculo Carga 

Horári

a 

mens

al 

Grau de 

escolaridade 

Atividades 

Assistente 
Administrativo 01 CLT 160h Superior 

Efetuar compras e pagamentos, serviços 

bancários, conforme necessidades de sua área 

de atuação; assistir seu superior ou setor na 

organização e administração de eventos e 

informações, marcando e cancelando 

compromissos, visando a melhor fluidez das 

atividades e adequação do tempo; executar 

outras tarefas correlatas, conforme necessidade 

ou critério do seu superior, como Prestação de 

Contas, Planilhas de Custo, auxílio em Projetos, 

encaminhamentos de ofícios e atualização de 

documentos. 

Assistente 
Social 

01 CLT 120h Superior 

Atendimento social individual, familiar e grupal, 

visita domiciliar, visita institucional e 

desenvolvimento de projetos, realizar lista de 

espera, triagem, matricula, rematrícula, 

desligamento, relatório social, evolução de 

prontuário, realizar encaminhamentos à rede, 

participar de reuniões internamente e 

externamente, articulação com a rede; executar 

outras tarefas correlatas, conforme necessidade 

ou a critério de seu superior. 
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Artesão 01 CLT 96h Superior 
cursando 

Desenvolver nas atividades de iniciação a 

pintura, modelagem em argila, mosaico o 

interesse pela arte, contribuir para o 

desenvolvimento da coordenação motora e a 

concentração. 

Coordenador 
das Oficinas 

01 SASC 112h Superior 

Coordenação das oficinas; proporcionar  

autonomia; inclusão social; desenvolver ações 

de socialização; potencializar aspectos motores 

e cognitivos nas atividades; desenvolver 

atividades lúdicas, propor desafios lógicos, 

participar da elaboração de projetos; executar 

outras tarefas correlatas, conforme necessidade 

ou a critério de seu superior. 

Diretora Geral 01 CLT 160h Superior 

Supervisão geral; praticar todos os atos de 

direção e administração; contratação e demissão 

de funcionários; responsável pela elaboração da 

prestação de contas mensal e anualmente; fluxo 

de caixa; fechamento mensal das receitas e 

receitas; desenvolvimento anual do cronograma 

de desembolso; aprovação da elaboração da 

programação anual das atividades; responsável 

pelas contas bancárias da entidade e contas a 

pagar; assinar cheques e realizar transferências 

online; convocar reuniões técnicas; e 

responsável por toda a documentação referente 

ao funcionamento da entidade. 

Instrutor de 
Capoeira  CLT 12h Ensino Médio 

Desenvolver a oficina de capoeira com os 

atendidos, através das técnicas e movimentos da 

capoeira, estimulando a coordenação motora, 

buscando a interação entre os participantes. 
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Instrutor de 
dança - Hip 

Hop 
 CLT 80h Ensino Médio 

Desenvolver grupo de usuários para fins de 

oficinas e capacitação; montar agenda de 

atividades externas e internas; elaborar 

coreografias para apresentação de espetáculo 

do grupo de dança em eventos; promover 

ensaios; buscar a interação de todos os usuários 

na dança; executar outras tarefas correlatas, 

conforme necessidade ou a critério de seu 

superior. 

Instrutor de 
Informática 01 CLT 120h 

Superior 
Cursando 

Uso da nomenclatura básica; uso adequado do 

mouse e teclado; uso de diferentes softwares, 

aplicativos e sites para complementar as 

atividades; uso de lúdicas como forma de 

aprendizagem; utilização das tecnologias de 

informação e comunicação nas atividades 

cotidianas; desenvolver habilidades para 

organizar informações, levantar hipóteses e 

pensar estrategicamente; desenvolver percepção 

visual e auditiva, a coordenação motora e 

memorização; propiciar o uso adequado e com 

responsabilidade da internet, navegando em 

sites para aprendizagem, comunicação e 

convívio social. 

Instrutor de 
Karatê 

01 RPA 8h Ensino Médio 

Trabalhar com os atendidos a melhoria da auto-

imagem, a linguagem, a comunicação, a 

expressão, etc. Com o objetivo interpretativo 

será trabalhado o desenvolvimento cognitivo, 

através de regras, estratégias e 

questionamentos. 

Instrutor de 
aulas de 
Zumba 

01 RPA 9h Ensino Médio 

Atividade que envolve dança, através da 

expressão corporal de forma lúdica e livre, 

acompanhando os diversos ritmos. 
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Instrutora de 
Yoga 01 RPA 16h Superior 

Movimentos adaptados do yoga, com focos nos 

exercícios de alongamento e concentração. 

Instrutor de 
Pilates 01 RPA 16h Superior 

Oficina que envolve movimentos que trabalham 

a concentração e o reequilíbrio corporal, a 

reeducação postural. 

Instrutor de 
Música  SASC 20h Ensino Médio 

Ritmos musicais e em especial dos instrumentos 

de bateria e teclado 

Instrutora de 
Treinamento 

Funcional 
 SASC 24h Superior 

Máximo de independência possível, respeitando 

sempre as suas limitações, em contrapartida é 

possível os manter sempre estimulados para que 

consigam vencer os seus obstáculos. 

Produtora de 
artes 01 CLT 80h Superior 

Desenvolver grupo de atendidos para fins de 

oficinas e capacitação; montar agenda de 

atividades externas e internas; elaborar 

cronogramas para visitas em locais culturais, 

espaço de artes, espetáculos e musicais; 

propiciar o conhecimento da realidade da 

vivência através das artes 

Psicóloga 01 SASC 96h Superior 

Pesquisas de identificação de demandas; 

entrevista e acompanhamentos das famílias e 

usuários e oficinas; atividade de roda de 

conversa com os atendidos; organizar e realizar 

em conjunto com o serviço social reuniões para 

pais e/ ou responsáveis; visitas domiciliar, 

institucional e hospitalar, elaboração de 

relatórios dos usuários e família; participação na 

elaboração dos projetos pertinentes ao seu 

departamento. 
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Serviços Gerais 01 CLT 160h Fundamental 

Preparar refeições e lanches; limpeza e 

conservação; controlar armazenamento de 

materiais utilizados na área de atuação; 

desenvolver suas atividades observando as 

normas e procedimentos de higiene e 

biossegurança e /ou segurança do trabalho; 

zelar pela guarda e conservação, higiene dos 

equipamentos e local do trabalho; executar o 

descarte de resíduos e materiais provenientes do 

seu local de trabalho; executar outras tarefas 

correlatas, conforme necessidade ou a critério de 

seu superior. 

Serviço de 
Higienização  

01 CLT 176h Fundamental 
incompleto 

Limpeza e conservação de todo a unidade; 

controlar uso e armazenamento de materiais 

utilizados na área de atuação; desenvolver suas 

atividades observando as normas e 

procedimentos de higiene e biossegurança e /ou 

segurança do trabalho; zelar pela guarda e 

conservação, higiene dos equipamentos e local 

do trabalho; executar o descarte de resíduos e 

materiais provenientes do seu local de trabalho,; 

executar outras tarefas correlatas, conforme 

necessidade ou a critério de seu superior. 
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Recepcionista  SASC 160h Ensino Médio 

Controlar a entrada e saída de usuários, 

visitantes e equipamentos; auxiliar na localização 

nos distintos setores da unidade; responsável 

pela guarda e controle de chaves da unidade; 

elaborar relatórios ou outro instrumento pra 

registro das atividades; controlar e sugerir 

compras pertinentes a sua área de atuação, 

prestar informações; efetuar registro de ligações 

recebidas e efetuadas, manter seu local de 

trabalho organizado e conservado, bem como os 

equipamentos pertinentes a sua área de 

atuação; executar outras tarefas correlatas, 

conforme necessidade ou a critério de seu 

superior. 

 

8 – INFRAESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO  

A sede da ASIN é própria e esta localizada na região 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 
Gaveteiro 3 gavetas 
Mural de Aviso para as Atividades 
Armário para chaves 
Cadeira escritório estofada vermelha 
Armário 2 portas 4 gavetas arquivo 

Materiais de escritório em geral 
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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 
Teclado Clone preto 
Telefone Siemens preto  
Ar condicionado branco Samsung 

Materiais de escritório 

Sala 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 

Sala Coordenador das 
Oficinas 

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 

Material de Oficina e Escritório 



 

 

Associação para Síndrome de Down 

de São José dos Campos 

 

30 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

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 

 

Ar condicionado Samsung branco 
Tv LCD Panasonic 
Telefone Stracta 

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 
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 

Gêneros alimentícios uso diário 

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 
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” 

Madeira cortada para acabamento 
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Maleta com 120 peças 
Maleta com 105 peças 
10 pistolas cola quente 
03Grampeador de pressão 
02Ventilador de Parede 
Armário Bege grande com 2 portas 

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 
Chiller WJ- 5200 
Compressor de ar-Aco 
Armário grande bege com 2 portas 
Armário embutido branco com 6 portas 

Chapas de madeira 

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 Stage Lighting 
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 
Armário c/ prateleiras para papéis 

Material de escritório e  outros 

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 

Material de música 
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Bateria completa Nagano  
Tambor pequeno 
Tambor médio 
Tambor grande 
02 Ventilador de parede 
Teclado Yamaha 
Caixa de som Doner 
10 cadeiras  

Closet Feminino 
 

Armário  2 portas 
Banco de plástico branco 
Arara de madeira grande 
Arara de Aço inox 
Cabideiro de ferro 

Figurino dança e teatro 

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 Capoerira 
 

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  
Rádio portátil Multilaser 
Cadeira estofada azul 
17 cadeiras  

Material de artes em tela 

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 
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9 - FONTE(S) DE RECURSO(S) 

ESFERA ORIGEM VALOR 

MUNICIPAL ESTADUAL 

E FEDERAL 
Fundo de Assistência R$ 450.288,98 

PRIVADA 

(contra partida) 

Empresas R$1.000,00 

Organizações sem fins lucartivos- 

JECRIM – Juizado Especial Criminal 
R$ 2.712,40 

Fórum (1ª Vara Criminal) R$ 900,00 

Pessoas Físicas e próprios R$ 43.526,00 

 

10 - RESULTADOS ALCANÇADOS 

A ASIN atinge sua meta, atendendo crianças, adolescentes, adultos e suas famílias no 

cumprimento em atender o número de 120 usuários, conforme plano de trabalho para o exercício de 

Pátio  Externo Bancos  
Mesa de Ping Pong 

 

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 Geral 
 

05 Armários de ferro c/ prateleiras 
Ventilador de Parede 
Armário de Ferro sem porta 

Materiais em geral e equipamentos para 
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 
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2017, no entanto com a contrapartida da entidade atingimos o total de 124 pessoas com deficiência 

intelectual e suas famílias. 

Promovendo habilitação e reabilitação a essas pessoas, podemos observar um aumento na 

autonomia e independência, inclusão social, fortalecendo os aspectos no desenvolvimento do dia a 

dia e fortalecendo os vínculos entre os três pilares, usuário, família e sociedade. O acesso a garantia 

de direitos da pessoa com deficiência, desenvolveu aspectos no que diz respeito aos direitos 

básicos, igualdade, liberdade, dignidade e cidadania. 

De acordo com o acompanhamento social realizado prestando atendimento, orientação, e 

encaminhamentos no âmbito da assistência social, os atendidos e suas famílias puderam superar 

situações de vulnerabilidade e de risco social e pessoal, viabilizando o acesso a benefícios, 

programas de transferência de renda, serviços de políticas públicas setoriais. O acesso à benefícios 

e serviços socioassistenciais, ampliou e valorizou as ações e reflexões sobre os valores éticos de 

cidadania e atividades sócio culturais . 

As atividades culturais, artísticas e esportivas favoreceram aos atendidos vivenciarem 

diferentes habilidades explorando suas maiores potencialidades, proporcionando a todos a inclusão 

social através das atividades oferecidas, um trabalho positivo, quebrando paradigmas ao inserir 

essas pessoas na sociedade, e criando um espaço de convivência social. 

As atividades de socialização e esportivas desenvolvidas na entidade proporcionaram aos 

atendidos autorrealização, autoestima e reconhecimento de seu valor como pessoa de direito. Com 

as oficinas artísticas foi possível fazer do aprendizado, um meio como geração de renda e 

reconhecimento no mercado de trabalho. 

Ao longo do tempo foram realizadas diversas atividades de lazer externas à entidade, 

possibilitando aos atendidos vida social em restaurantes, bares, cinema, baladas, festas, shows e 

outros, fortalecendo assim a matricialidade familiar. Ampliou se o convívio social entre os usuários, 

famílias, o empoderamento dos usuários, potencializando o poder decisório e sociabilidade em 

grupo nos diversos locais e situações. 

Com a realização das apresentações a comunidade dos grupos de dança “Síndrome do Hip 

Hop” e “Dancing Day: Up and Down”, foi possível oportunizar aos participantes e ao público 

experiências de manifestações artísticas, culturais, ocasionado a valorização da autoestima, 
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desenvolvimento de novas sociabilidades, visando a inclusão social, buscando a melhoria na 

qualidade de vida. 

Com isso, os objetivos foram atingidos em sua totalidade, alcançados resultados 

surpreendentes por meio da ampliação do convívio social da pessoa com deficiência, prevenindo a 

ocorrência de risco social e fortalecendo o convívio familiar e comunitário. A presença e a 

participação dos atendidos nas oficinas, percebeu se no dia a dia o desenvolvimento da autoestima, 

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. Também foram 

observados avanços na qualidade de vida, principalmente no âmbito social, aprimorando as praticas 

de vida diária. 

Com o universo informacional dos atendidos e suas famílias ampliado, podemos desenvolver 

a capacidade ética, para reger as próprias ações e tomadas de decisão por um sistema de princípios 

e valores. 

São José dos Campos, _______/_______/______. 

 

 

 

                _______________________________                                                                     ______________________________ 

       Assistente Social    Diretora 

 

 

 

 
 

_____________________________ 
     Presidente    
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OFICINAS NA ASIN – 2017 
 

EMPREGABILIDADE/ INCLUSÃO PARA O TRABALHO – VISITAS LABORATIVAS 
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