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RELATORIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO FISICO 
                              
   Mês: março a novembro                 Ano: 2019 
   Entidade: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ 
   Programa Proteção Social: Especial                         Segmento: PPD 
   Processo: Educação 
   Valor recebido no período: R$ 1.597.084.55        Meta executada:  R$ 1.597.084.55         
 

 

 

I – Identificação da Entidade: 

 Mantenedora: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ 

 Endereço: Rua Francisco Manoel de Souza, 880 – Jd. Ch. Bela Vista 

                    CEP 13175-500   Sumaré/SP 

            Tel.: (19) 3873-6085 / (19) 3873-3026 

 Executora –   a mesma 

             Unidades de Prestação de Serviço:  -o- 

 Período de Execução:  11 meses 

 Presidente: Maria Rosa Belinatti Bortolotti 

 Responsável Técnico: Selma Mafra Lemos Mangueira 

 

1) Ciranda da Inclusão 

 

a) Pedagogia 

 

Total de Atendimentos no período: 2706  

 

 

Objetivo: Criar situações de aprendizagens produtivas e significativas onde os 
beneficiários possam amenizar as dificuldades e alcançar o desenvolvimento 
diante das atividades propostas e escolares, aprimorando a socialização, 
concentração e atenção.  
 

Atividades realizadas: Leitura, escrita, interpretação oral e escrita, raciocino lógico 

matemático, jogos pedagógicos e software educativos, alfabeto móvel, músicas, 
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recorte, colegam, pintura, livros, diferentes texturas, estímulos sensorias, discussão de 

temas periódicos e comemorativos, etc. 

  

Monitoramento e Avaliação: São realizadas avaliações trimestrais, PDI anual, 
entrevista com familiares, visitas escolares e fotos, evolução diária em prontuário. 

 

Resultados Alcançados: é possível observar 
avanços significativos na iniciativa para 
realização das atividades propostas, interação e 
expressão. 
Alguns beneficiários conseguiram fazer a junção das 

silabas e formar palavras outros, estão conseguindo 

efetuar contas simples. 

 

 

      
 

 

b) Psicologia 

 

Total de Atendimentos no período: 1468 

 
Objetivo: Oferecer as pessoas com deficiência atendimentos que facilitam e ajudam no 
processo de interação social, desenvolver questões psíquicas e subjetivas dos 
beneficiários, ampliando as capacidades cognitivas, afetivas e simbólicas; contribuir 
para o reconhecimento dos próprios potenciais e limitações.  
 
 
Atividades Realizadas: 

• Atendimentos individuais: Conversas e elaborações a respeito das questões 
familiares, escolares e pessoais trazidas pelo beneficiário; Atividades lúdicas, 



 
  

  

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ 

Rua Francisco Manoel de Souza, 880- Chácaras Bela Vista- Cep 13175-500-Sumaré SP. 

Fone (19) 3873.6085 3873.3026 –E-Mail: captacao@pestalozzisumare.com.br 
 

jogos estruturados; jogos espontâneos, brincadeiras de faz de conta e 
atividades plásticas.   
 

                

Atendimento individual 
 
 
 

• Atendimentos em grupo: Rodas de conversas, jogos e dinâmicas seguindo 
temáticas determinadas previamente através de um cronograma e visam 
oferecer um ambiente seguro no qual os beneficiários possam explorar 
assuntos que sejam pertinentes ao momento e contexto em que se encontram. 

 
 

Foto: Passeio Externo Grupão  

     
 

• Entrevistas Iniciais/Anamnese com os responsáveis pelos beneficiários. 

• Orientações à família e/ou responsáveis. 

• Visitas domiciliares. 

• Discussão de caso em rede. 

• Passeios externos com os beneficiários. 
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Monitoramento e avaliação: Ocorre diariamente através do registro no prontuário de 
atendimento de cada beneficiário, avaliações trimestrais, fotos e PDI. 
 
 
 
Resultados alcançados: 
 

• Percepção e fortalecimento da autoimagem,  

• Favorecimento da autonomia e responsabilidade,  

• Reconhecimento dos potencias e limitações  

• Discriminações de sentimentos aumento da capacidade de comunicação e 
interação social 

• Vivência de vínculo estável e seguro aberto às demandas e  

• Elaboração de parte da história familiar,  

• Fortalecimento dos vínculos familiares e sociais. 
 
 

c) Fonoaudiologia 
 
Total de Atendimentos no período: 1847 
 
Objetivo : Proporcionar ao beneficiário o desenvolvimento da comunicação verbal, 
aperfeiçoar Linguagem Oral e Escrita, adequação dos Órgãos Fonoarticulatórios e de 
suas funções, o aprimoramento das Funções Neurovegetativas, Voz e Audição. 
 
 
Atividades Realizadas: Para o desenvolvimento do trabalho fonoaudiológico foram 
realizadas as seguintes atividades: 

 

• Entrevista com familiares e ou responsáveis dos beneficiários; 

• Avaliações iniciais e também para monitoramento de evoluções; 

• Terapia Fonoaudiológica envolvendo os seguintes aspectos: 
1. Adequação das Funções Neurovegetativas (Respiração, Sucção, 

Mastigação e Deglutição), estabelecendo posturas adequadas dos 
Órgãos Fonoarticulatórios e do sistema Motor Oral, aplicação de 
bandagem. 

2. Aquisição e desenvolvimento da Linguagem, envolvendo a oralidade e 
a escrita, utilizando métodos, recursos ludoterapêuticos, multimídia, 
imagens, jogos em geral, revistas, livros infantis e softwares educativos; 

3. Orientações aos familiares e responsáveis sobre os aspectos 
trabalhados em terapia e, conscientização da continuidade do trabalho 
para alcançar objetivos propostos; 

4. Realização de encaminhamentos a outros profissionais, tais como: 
dentistas, ortodontistas, otorrinolaringologistas, para avaliações e 
condutas necessárias a cada caso; 

5. Participação de reuniões de equipe interdisciplinar para 
acompanhamento e discussão de casos. 
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Monitoramento e Avaliação: Através de relatórios, evoluções diárias, avaliações 
trimestrais, fotos, PDI anual e reuniões para discussão de casos. 
 
Resultados alcançados: Durante o ano foi possível observar evolução em relação à 
aquisição da Linguagem Oral e Escrita dos beneficiários, aspectos fonológicos, 
semânticos, discursivos, na construção de narrativas e facilidade em acessar, 
categorizar e organizar o léxico e automatização de vários fonemas na fala espontânea. 
 
 
                 

          
    Treino respiratório e fortalecimento muscular        Exercícios com aromas 
alternando narinas   
 
 

d) Terapia Ocupacional 
 
Total de atendimentos no período: 2162 
 
 
 
Objetivo: Potencializar e manter habilidades cognitivas, motoras, sensoriais e social 
por meio de atividades direcionadas, desenvolvendo e melhorando a autonomia, 
independência e auto confiança.  
 
Atividades Realizadas: Treino de atividades de vida diária e prática (AVD’s e AVP´s); 
Encaixes; Atividades para estimulo de orientação espacial; Esquema corporal; 
Proporcionar momentos de reflexão sobre autoconhecimento através de atividades 
direcionadas; Promover a socialização e a convivência; Culinária; Autocuidado; 
Exercícios físicos para ganho de força muscular, amplitude de movimento de MMSS, 
coordenação motora fina e visuomotora; Estimulação sensorial; Estímulos cognitivos; 
Jogos de lógica, tabuleiro e pedagógicos; Brincadeiras direcionadas e/ou livres; 
Reconhecimento de cores. 
 
Monitoramento e Avaliação: Através de relatórios, evoluções diárias, avaliações 
trimestrais, fotos, PDI anual e reuniões para discussão de casos. 
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Resultados alcançados: Ao longo dos atendimentos, principalmente nos grupos, foi 
possível observar que os beneficiários evoluíram em relação a socialização e 
convivência, começaram a dar suas opiniões e isso agrega em seu dia a dia e 
proporciona qualidade de vida. Outros beneficiários já estão conseguindo fazer 
transferência da cadeira de rodas para o chão, obtiveram ganhos na coordenação 
motora para realizar atividades, principalmente de recorte e amarração do cadarço, 
alguns começaram a utilizar o banheiro e escovar os dentes sozinhos. As evoluções 
como um todo foram positivas tanto em relação ao físico (coordenação motora), 
quanto em relação ao cognitivo.  
  
 
 
                            

 
Treino de coordenação motora 
fina/visuomotora 
         
 
 
                               Integração Sensorial 
 
 

e) Fisioterapia 
 
Total de atendimentos no período: 1351 
 
 
 
Objetivo: Melhorar a amplitude de movimento global; promover ativação muscular 
com objetivo de fortalecimento; melhorar equilíbrio; promover funcionalidade aos 
beneficiários; retardar deformidades e perda de função em casos de degeneração 
muscular.  
 
Atividades realizadas: o setor utiliza de técnicas específicas de fisioterapia como 
cinesioterapia, mobilizações, manuseios, mecanoterapia, assim como materiais 
facilitadores: banquetas, bolas, faixas elásticas, haltere, bandagem terapêutica, 
recursos da integração sensorial.    
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Avaliação e monitoramento: Realizada através de avaliações trimestrais, evoluções 
diárias, fotos, observação, PDI anual e reunião para discussão de casos. 
 
 
Resultados alcançados: Houve melhora no desenvolvimento geral, melhora de 
equilíbrio e marcha para aqueles que deambulam, melhora na funcionalidade e 
transferência para maior parte de beneficiários cadeirantes, aumento de força 
muscular e amplitude de movimento para beneficiários de bom prognostico.  
 

 
 

  
          Fisioterapia aquática  Fisioterapia motora: Descarga de 
peso em MMSS 
 
 

f) Educação Física 
 
 
Total de atendimentos no período: 1708 
 
 
 
Objetivo Geral: 
Proporcionar a prática de atividade física, ampliando e estimulando as capacidades e 
habilidades motoras, respeitando os níveis do desenvolvimento humano, visando 
qualidade de vida, promovendo a reintegração na sociedade e condições adaptativas 
na participação das atividades físicas, esportivas, torneios e competições. 

 
Atividades Desenvolvidas: 

• Anamnese das avaliações biométricas. 

• Avaliações do desenvolvimento por fichas individuais 

• Bocha adaptada e polibate 

• Jogos virtuais – Nintendo Wii. 

• Jogos individuais, coletivos, cooperativos e coordenativos. 

• Atividades sensoriais, psicomotoras e esportivas. 
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• Participação de festivais e campeonatos de futebol. 

• Festa Junina, com apresentação de danças regionais. 

• Participação do torneio de Futsal da APAE de Sumaré 

• Treinamentos específicos extras, para participação nos torneios e 
campeonatos. 

 
Avaliação e Monitoramento: Realizada através de avaliações trimestrais, evoluções 
diárias, fotos, observação, PDI anual e reunião para discussão de casos. 
 
Resultados alcançados: 

Neste ano mantivemos o bom número de beneficiários participando das 

Atividades Competitivas, resultando a eles mais experiência e vivencia nas provas 

realizadas. 

Nas atividades com o Wii Nintendo, utilizado como ferramenta terapêutica no 

setor, podemos relatar que atingimos o objetivo proposto com sucesso. 

Nas atividades de condicionamento físico todos os alunos evoluíram 

melhorando suas capacidades físicas com entusiasmo e empenho na realização dos 

exercícios. 

 

        
                Atividade de Bocha adaptada        Torneio de Futsal da 
APAE Sumaré 
 
 

g) Arteterapia 
 
 
Total de atendimentos no período: 835  
 
 
Objetivo Geral: Desenvolver a expressão livre proporcionando o gosto pela arte 
aumentando a sensibilidade, melhorando a coordenação motora, a produção de 
produtos para comercialização e qualidade de vida. 
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Atividades Desenvolvidas: Vendas e confecções de produtos artesanais, decorações 
festivas, pintura, desenhos livres e releituras de obras, atendimentos grupais com 
discussão e atividades de temas pré-determinados, dinâmicas verbais e expressivas e 
jogos que visam a estimulação social entre os participantes. 
 
Avaliação e Monitoramento: Realizada através de avaliações trimestrais, evoluções 
diárias, fotos, observação, PDI anual e reunião para discussão de casos. 
 
Resultados alcançados: As atividades elaboradas foram satisfatórias para o grupo, 
estimulando a autoestima, coordenação motora, a interação grupal, além de conceitos 
matemáticos e de sequência lógica. 

                                
                                                               Aula grupal de Artes 
        

 
 

h) Musicoterapia 
 
 
Total de atendimentos no período: 438 
 
 
Objetivo Geral: Proporcionar e utilizar a vivência musical como ferramenta no 
desenvolvimento neuropsicomotor, social e interação grupal.  

 
Atividades Desenvolvidas:  Aulas individuais e grupais de canto, instrumentos e 
ensaios para apresentações demonstrativas e comemorativas na instituição e para 
apresentações externas . 
 
Avaliação e Monitoramento: Realizada através de avaliações trimestrais, evoluções 
diárias, fotos, observação, PDI anual e reunião para discussão de casos. 
 
Resultados alcançados: Os beneficiários apresentaram melhora significativa na 
coordenação motora, percepção harmônica , rítmica, melódica, além da boa interação 
com o grupo e auto-confiança.  
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                      Ensaio para apresentação da Banda Ciranda da Inclusão 
 
 
EVENTOS E ATIVIDADES DIFERENCIADAS:  
 

- Festa de Páscoa com entrega de ovos; 

- Semana de Dia das Mães; 

- Festa Junina da Instituição; 

- Semana da Luta das pessoas com deficiência –Desfile; 

- Semana das crianças 

- 1º Feijoada do Bem Pestalozzi 

- Show de Prêmios Pestalozzi 

- Festa de Natalina para beneficiários e responsável. 

- Participação na apresentação do Panorama da Educação Escpecial/Inclusiva 

do Município de Sumaré. 

- Passeio ao La Coxinha 

- Passeio à sorveteria  

- Piquenique externo 

 - Reunião de pais 

 - Passeio ao Parque aquático 
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2- FOCO NO AUTISMO 

 

Número de Beneficiários: 120 

 

 

 

Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento das pessoas com TEA (Transtorno do 

Espectro Autista), oferecendo oportunidades de desenvolvimento nas áreas da 

interação social, linguagem, comunicação, aprendizagem, atividades de vida diária e 

pratica (AVD-AVP). 

 

1) Ações Desenvolvidas: 

 

A) Psicologia 

Número de atendimentos: 3.174 

 

Objetivo: Atender as demandas trabalhando o desenvolvimento da autonomia, 

interação e socialização; reconhecer e identificar as próprias emoções e das pessoas ao 

seu redor, reconhecer expressões faciais e suas próprias características; proporcionar 

maior autoconhecimento; aumentar o repertório comportamental e verbal; 

estimulação do jogo simbólico e a função no brincar; estimular parte motora para 

proporcionar consciência corporal e contribuir nas questões pedagógicas; auxiliar na 

autonomia em questões voltadas a vida diária e estabelecimento da rotina. 

 

Atividades realizadas: Foram realizadas intervenções de forma lúdica, estimulando a 

criatividade, expressão e linguagem corporal através de jogos de mímica e expressão 

Crianças até 12 

anos incompletos 

Adolescentes/ 

Jovens 

12 a 25 anos 

incompletos 

Adultos 

26 a 59 anos 

Idosos 

60 anos ou mais 

Diretos Indiretos Diretos Indiretos Diretos Indiretos Diretos Indiretos 

86 380 34 120 - - - - 
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corporal; estimulação da socialização através de jogos grupais; reconhecimento e 

identificação de emoções através de imagens, situações e expressões faciais.  

Atendimento psicológico individual com alguns beneficiários para acolhimento 

de demandas psíquicas específicas, realizando também o trabalho de orientação 

familiar junto ao SAF (Projeto de Serviço Atendimento Familiar). 

Desenvolvimento do repertório verbal, trabalhando nomeação de objetos e 

identificação de figuras, reconhecimento do próprio nome e comunicação através de 

gestos. Construção e reconhecimento da identidade, consciência corporal e introdução 

ao conhecimento da puberdade e mudanças físicas acarretadas por conta desse fator.  

Trabalho realizado com alguns beneficiários com demandas específicas, como 

puberdade e mudanças corporais, medos, frustrações, etc. 

Foram realizadas atividades de desenvolvimento de repertórios da vida diária; 

jogos para estimular a atenção, pareamento e a memória; estimulação da 

psicomotricidade, tônus muscular e equilíbrio. Utilização de jogos de raciocínio para 

estimulação cognitiva e o desenvolvimento de estratégias e habilidades para resolução 

de problemas.  

Foram realizadas avaliações de alguns beneficiários do projeto Toque Essencial 

e Ciranda da Inclusão com hipótese diagnóstica de autismo, para alteração e mudança 

de projeto caso necessário.  

 

Monitoramento e avaliação: diário através das atividades que foram realizadas em 

grupo/ individual e com o auxilio terapêutico individual, parcial ou total. 

 

Resultados alcançados: percepção e fortalecimento da autoimagem, reconhecimento 

de potenciais e limitações; discriminações de sentimentos; aumento da capacidade de 

comunicação e interação. 

 

B) Pedagogia 

 Numero de atendimentos: 3.527 
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Objetivo: auxiliar no processo de ensino aprendizagem propondo recursos e técnicas 

que estimulem o aprendizado investindo no potencial (habilidades) de cada criança 

com TEA, com foco no desenvolvimento cognitivo e na interação social. 

 

Atividades realizadas: Leitura e escrita; completar palavras com vogais; atividades de 

ligar as vogais; escrita do  nome das figuras; atividades para colorir; pinturas; recorte e 

colagem;  pintura a dedo; caça- palavras; atividades  de matemática: números e 

quantidade, as quatros operações simples, situações problemas, alfabeto leitura e 

escrita; atividades de esquema corporal: noções de parte do corpo com utilização de 

jogos;  massinha de modelar, sequencia lógica, quebra - cabeça, jogos de raciocínio- 

lógico. 

Nas atividades em grupo foram realizadas proposta trazidas por eles, temas da 

atualidade, brincar compartilhado, sala integração sensorial e socialização com os 

colegas e terapeutas. Foram realizadas avaliações de beneficiários de outros projetos 

para possível inserção no Projeto Foco no Autismo.      

 

Monitoramento e avaliação: diário através das atividades que foram propostas e  

realizadas em grupo/ individual e com o auxilio pedagógico individual, parcial ou total. 

 

Resultados alcançados: Alguns dos beneficiários conseguiram relatar e/ou escrever 

sobre os textos trabalhados , contando histórias e lendo sílabas simples e formando 

palavras e  realizaram as atividades   simples das quatro operações matemáticas e 

situações -problemas. De um modo geral os pais relataram a melhora significativa do 

beneficiário na comunicação, no brincar, e na interação social.  

 

C) Fonoaudiologia 

Numero de atendimentos: 3.150 

 

Objetivo: desenvolver a comunicação geral, e em especial, o desenvolvimento da 

linguagem receptiva e expressiva, oral, gestual e escrita, utilizando a linguagem de 

maneira funcional interagindo com o ambiente assim como o fortalecimento dos 

órgãos fonoarticulatórios. 
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Atividades desenvolvidas: Promoção da saúde, prevenção, avaliação e diagnóstico, 

orientação, terapia (habilitação e reabilitação) e aperfeiçoamento dos aspectos 

fonoaudiológicos da função auditiva periférica e central, da função vestibular, da 

linguagem oral e escrita, da voz, da fluência, da articulação da fala e dos sistemas 

miofuncional, orofacial, cervical e de deglutição. Utilização do “método das 

boquinhas”, atividades de leitura e escrita adaptas, comunicação alternativa, softwares 

de planejamento e processamento auditivo-visual.  

 

Monitoramento e avaliação: diário através das atividades que foram realizadas em 

grupo/ individual e com o auxilio terapêutico individual, parcial ou total. 

 

Resultados Alcançados: foram observados avanço na memorização dos sons, com as 

atividades de leitura e escrita adaptas. Foi possível também perceber melhor 

desempenho dos beneficiários com  ganho nas expressões e interações sociais. 

 

D) Terapia Ocupacional 

Numero de atendimentos 1.918 

 

Obs: Durante ano de 2019 houve três desligamentos de profissional de terapia 

ocupacional, comprometendo a quantidade de atendimentos.  

 

Objetivo: Facilitar o processo de desenvolvimento por meio da estimulação 

neuropsicomotora, coordenação motora fina, bimanual e visomotora, a percepção 

visual, a atenção, concentração e socialização, através das atividades lúdicas 

propostas, aprimorando as habilidades necessárias para execução das atividades de 

vida diária e de vida prática, para ganho de autonomia, estimular a interação, 

convivência e discussão de temas em grupos. Proporcionar estímulos táteis, visuais, 

auditivos, olfatórios, vestibulares e proprioceptivos, incentivando a consciência 

corporal e regulação / integração sensorial. 
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Atividades realizadas: Anamnese com os pais; atividades desenvolvidas através de 

atendimentos grupais e individuais, questionário do Perfil sensorial com os pais; 

pintura com a mão, massa de modelar e acessórios de cozinha; desenhos e recortes, 

situações problemas, sequencia lógica, quebra – cabeças, brinquedos diversos que 

possibilitam criatividade e imaginação. Atividade com frutas, estimulando alimentação, 

aromas, texturas, sabores; uso de bola de reabilitação, Sala de Integração Sensorial, 

blocos de montar, jogos de encaixe e de empilhar, enigmas, debates, músicas, 

fantoches, instrumentos musicais, alinhavos, treino de laço no cadarço, treino para 

abotoar e manipular zíper, treino para escovar os dentes e para ter independência nas 

atividades de higiene. 

 

Monitoramento e avaliação: Diário através das atividades que foram realizadas em 

grupo/ individual e com o auxilio terapêutico individual, parcial ou total. 

 

Resultados alcançados: ampliação da possibilidade de novas vivências corporais e 

sensoriais, melhora gradativa da atenção, participação, iniciativa, motivação , 

coordenação motora, integração sensorial, maior independência e autonomia nas 

atividades de vida diária e vida prática. 

 

 

E) Educação Física 

 

Numero de atendimentos: 2.332 

 

 

Objetivo Geral: Proporcionar a prática de atividade física, ampliando o impacto das 

pratica esportivas, estimulando as capacidades e habilidades motoras, respeitando os 

níveis do desenvolvimento humano, visando qualidade de vida, promovendo a 

reintegração na sociedade e condições adaptativas na participação das atividades 

físicas, esportivas, torneios e competições. 

 

Objetivos específicos: 
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Desenvolver o gosto e o prazer pela prática de atividade física; Desenvolver o 

conhecimento sobre o corpo e seus cuidados; Desenvolver noções de saúde e higiene, 

postura e nutrição; Desenvolver raciocínio lógico e objetivo através dos jogos; 

Desenvolver noções esportivas; Adquirir noções de regras e aceitação de resultados; 

Adaptar a uma ou mais modalidade esportiva; Acompanhar peso e crescimento; 

Favorecer a integração social; Estimular a criatividade; Participar de jogos adaptados 

 

Atividades Desenvolvidas: 

Anamnese das avaliações biométricas; Avaliações do desenvolvimento por fichas 

individuais; Jogos virtuais (Nintendo Wii); jogos individuais, coletivos, cooperativos e 

coordenativos; atividades sensoriais, psicomotoras e esportivas; participação de 

festivais e campeonatos de natação, futebol e atletismo; participação das seletivas da 

fase regional do circuito caixa paraolímpico do estado de São Paulo; articipação das 

Seletivas da fase regional do JESSP atletismo e Bocha e na fase final do Nacional de 

atletismo; participação das Seletivas da 1º fase dos jogos regionais em Santa Barbara 

d´Oeste, na modalidade de atletismo e na fase final dos Jogos Abertos em São Carlos; 

participação do torneio de Futsal da APAE de Sumaré;  treinamentos específicos extras, 

para participação nos torneios e campeonatos 

 

Monitoramento e avaliação: 

Avaliações biométricas: peso, altura, pressão arterial; Atividades para 

condicionamento físico; Atividades cognitivas; Atividades de reabilitação através de 

jogos virtuais Nintendo Wii- reabilitação; Visitas escolares e reuniões em equipe para o 

acompanhamento e monitoramento do desenvolvimento; Noções de saúde, higiene, 

postura e nutrição; Atividades de iniciação aos fundamentos esportivos através de 

jogos; Iniciação esportiva (atletismo (peso, dardo, disco, corridas e saltos), natação 

(quatro estilos), futsal, badminton, poli-Bach); Participação em torneios e 

campeonatos. 

 

Resultados alcançados: 

A participação em jogos como, paraolimpíadas escolares nas fases regionais e 

nacionais, Jogos regionais e abertos do estado de São Paulo e Fase regional do circuito 
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Caixa ,foram eventos de grande importância com ótimos resultados, coroando o 

trabalho no decorrer do período, totalizando o envolvimento de atletas entre 

atletismo e Bocha. 

Os grandes destaques nos resultados foram para a atleta Geisiane Gomes do 

Projeto Ciranda da Inclusão, que ficou com terceiro lugar no ranking Nacional dos 

Jogos Escolares (Medalha de Bronze) na corrida dos 800 metros, e para o atleta 

Gustavo Castro que ficou com duas medalhas de prata (Lançamentos Dardo e 

arremesso do peso) e uma medalha de bronze no Lançamento do disco nos Jogos 

Abertos do Estado de São Paulo.  

Nas atividades com o Wii Nintendo, o objetivo proposto foi atingido com 

sucesso, sendo desenvolvido como ferramenta para atingir objetivos traçados. 

Nas atividades de condicionamento físico todos os alunos evoluíram 

melhorando suas capacidades físicas com entusiasmo e empenho na realização dos 

exercícios.  

 

F) Visita escolar (Pedagogia) 

Número de atendimentos: 430 

 

 

Objetivo: possibilitar e fortalecer o desenvolvimento pedagógico educacional 

na Inclusão Social, visando trabalhar currículo adaptado respeitando o ritmo e 

tempo de aprendizagem de cada indivíduo; Proporcionar ações pedagógicas 

auxiliando na reconstrução de conceitos; Auxiliar nas adaptações de 

acessibilidade no âmbito escolar monitorado por uma equipe multidisciplinar 

para cada necessidade fazendo da inclusão uma realidade; Acolher as 

famílias e auxiliar nas tomadas de decisões em relação as angustia e 

preocupações no âmbito escolar, fortalecendo o vínculo família e gestão. 

Atividades desenvolvidas: As visitas foram realizadas semanalmente, 

sendo possível identificar e amenizar as dificuldades encontradas pela 

equipe gestora e acompanhar a presença e o rendimento do aluno 
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facilitando sua inclusão. 

Monitoramento e avaliação: Diário através das visitas e orientações que foram 

realizadas a responsável pelo beneficiário dentro do ambiente escolar e o resultado 

da intervenção realizada.  

Resultados alcançados: Foram visitadas 137 escolas da rede: municipal, 

estadual e particular do município, onde foram discutidos os casos dos 340 

alunos participantes do Projeto Ciranda da Inclusão, Foco no Autismo e 

Toque Essencial sendo 300 presenciais e 40 resolvidas por telefone. 

 

Reuniões de equipe: A Equipe Terapêutica que executa o projeto Foco no Autismo se 

reuniu periodicamente para avaliação e discussão de assuntos referente ao 

desenvolvimento dos beneficiários, organização dos atendimentos, pontuações; 

devolutivas; discussão de casos e pautas diversas. As reuniões aconteceram todas as 

quartas e quintas-feiras por uma hora durante todo ano de 2019.  

 

 

Desenvolvimento do Projeto: Durante o ano de 2019 houve participações em reuniões 

extra (CAPS I e escolas); congressos;  simpósios sobre autismo (Unicamp); passeios 

com os beneficiários teatro seminário de Sumaré, passeio sensorial no Parque 

Taquaral, passeio parque Aquático,  além das atividades anuais realizadas pela 

Instituição, como páscoa, dia das mães, festa junina, show de prêmios , dia da pessoa 

com deficiência, dias das crianças, festa de natal e encerramento de fim de ano. 

 

REUNIÃO EQUIPE  
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ATENDIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 

ATENDIMENTO DE PSICOLOGIA 

 

ATENDIMENTO DE PEDAGOGIA 

 

ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO 

  

 

ATENDIMENTO EDUCAÇÃO FÍSICA  
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ATIVIDADES COM EQUIPE INTERDISCIPLINAR 

 

ATIVIDADES PROJETO HORTA  

 

REUNIÃO DE PAIS 

 

PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS 
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Projeto: Mãos Inclusivas em Ação 
 
3. Número de Beneficiários: 40 

 

Crianças 
até 12 anos 
incompletos 

Adolescentes/Jovens 
12 a 25 anos 
incompletos 

Adultos 
26 a 59 

Idosos 
60 anos ou mais 

Diretos Indiretos Diretos Indiretos Diretos Indiretos Diretos Indiretos 

0 0 21 84 19 76 0 0 

 
1. Objetivo Geral: Oferecer oficinas direcionadas possibilitando que a pessoa com 

deficiência possa ser estimulada e preparada para inserção no mercado de trabalho, 

potencializando suas habilidades, através de equipe multidisciplinar composta por: 

pedagogia, psicologia e terapia ocupacional. 

 
2.1 Ações desenvolvidas: 

 
a) Psicologia 

 
Número de Atendimentos: 3.976 
 
Objetivo: oferecer às pessoas com deficiência e/ou seus familiares atendimento psicológico 
adequado com ênfase nos aspectos emocionais, cognitivos, comportamentais, orientações e 
aceitação, junto com a família e indivíduo. Em grupo orienta e aplica dinâmicas que facilita e 
ajuda no processo de interação social, submissão, auto aceitação e demais assuntos. 
 
Atividades realizadas: Ocorrem através de bate papo, desenhos, reflexão, uso de 
dramatizações, leituras de histórias, jogos, brincadeiras e palestras informativas. Neste mês 
foram desenvolvidas atividades voltadas para acolhimento, integração, reflexão, levantamento 
de expectativa e temas para serem desenvolvidos ao longo do semestre. 
 
Monitoramento e Avaliação: O monitoramento será realizado através dos registros dos 
atendimentos individual e grupal, lista de presença e avaliações que serão realizadas 
trimestralmente no decorrer do ano e permanecerá arquivado no prontuário de cada paciente. 
Os registros e avaliações serão registrados e arquivados respeitando sempre o código de ética 
da profissão. 
 
Resultados Alcançados: Os usuários interagiram durante os atendimentos, se manifestaram e 
apresentaram reflexão de acordo com suas potencialidades. Os resultados foram satisfatórios 
frente aos objetivos propostos. 
 
 

b) Terapia Ocupacional 
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Número de Atendimentos: 4.679 
 
Objetivo: orientar e possibilitar as Oficinas Pedagógicas e de Preparação para o Mercado de 
Trabalho identificando as potencialidades laborativas, desenvolvimento e avaliação de 
habilidades que possibilitem a inclusão ou recolocação no mercado de trabalho, assegurando 
direitos sociais, criando condições para promover sua autonomia, inclusão social, participação 
efetiva na sociedade e direito de cidadania. Avaliar e orientar as atividades de Vida prática e 
principalmente diária. Orientar a confecção de papel e criação de produtos; 
 
Atividades realizadas: Confecção de papel reciclado, bijuterias; atividades de alinhavo, AVD e 
AVP. 
 
Monitoramento e Avaliação: O monitoramento é realizado através da interação entre 
beneficiário e terapeutas, analisando o limite de cada um. Avaliação feita diariamente 
observando a evolução de cada indivíduo. 
 
Resultados Alcançados: Ganho de autonomia e melhoria na qualidade de vida, e melhora na 
destreza e coordenação motora. 
 
 

c) Pedagogia 
 
Número de Atendimentos: 3.733 
 
Objetivo: utilizar diferentes linguagens: verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e 
corporal como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias e pensamentos; facilitar 
a inclusão e adaptação do indivíduo com deficiência posicionando-se de forma crítica, 
responsável e construtiva no meio em que vive. 
 
Atividades realizadas: Dinâmicas, arte culinária, leitura, interpretação oral, roda de conversa, 
artesanato com materiais recicláveis, produção de lista, bolsinha de caixa de leite, lápis 
decorado, borboleta de tecido imã de geladeira, nome e plaquinha decorada com nome 
desenho e escrita, musicalização, jogos pedagógicos, pintura com tinta, recorte e colagem. 
 
Monitoramento e Avaliação: O monitoramento é realizado individualmente e em grupo, com 
ajuda e participação da pedagoga. Avaliação feita diariamente observando a evolução de cada 
indivíduo. 
 
Resultados Alcançados: Melhora na socialização, comunicação, interesse e prazer em 

participar da oficina. 
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V – Recursos (em R$) Consolidado –  ( Recebido desde a 1.ª Parcela até a presente data) 

      

Recebidos: R$ 1.371.422,00          Gastos: R$ 1.597.084,55                   

Saldo Anterior: R$ 224.332,63                                        Cheq. em Transito:  R$ 0,00  

Depósito Desp. Banc.: R$ 350,00                                    Saldo Acumulado: R$ 0,00 

Rendimento: R$ 979,92 
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Declaração 
 
 
 
 
 
 
Declaramos outrossim, que assumimos a responsabilidade pela veracidade das 
informações, das quais damos plena quitação, para nada mais declarar a qualquer 
tempo ou título, do valor acima, efetivamente creditado em nossa conta corrente. 
   
   
    
 
 
           
 
Sumaré, 30 de novembro de 2019. 
 
 
 
 
 
      

Maria Rosa Belinatti Bortolotti                                                                                               

 
 
 
 
                     Selma Mafra Lemos Mangueira 

               Presidente                                    Coordenadora 

  
 


