RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES - MARÇO 2018
De 01/03/2018 a 31/03/2018

Projeto: ASIN - ASSOCIAÇÃO PARA SÍNDROME DE DOWN DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

Participação dos atendidos, usuários do serviço,nas oﬁcinas, igual ou superior à 70 %;
Participação dos cuidadores, pais e/ou responsáveis,nas atividades oferecidas, palestras e oﬁcinas, igual ou superior à 50%;
Encaminhamentos realizados à rede de proteção nos atendimentos realizados no período, usuários acompanhados pela ASIN e inscritos;
Participação dos atendidos, usuários do serviço, nas atividades de socialização e lazer, na ASIN e em outros locias;
Veriﬁcação da documentação civil dos usuários acompanhados pela ASIN e inscritos no período;

2| Resultados Alcançados

O serviço alcançou resultados, sempre buscando a ampliação da autonomia e melhoria da qualidade de vida dos usuários do serviço.
De acordo com a participação dos usuários nas oﬁcinas ocorridas na sede da ASIN, veriﬁcamos o desenvolvimento das suas competências nos ambitos
psicossociais, em habilidades, nas práticas de vida diária e autoestima.
As oﬁcinas de dança trasmitem aos usuários resultados positivos, pois além do aumento na autoestima com repercurssão nas relações familiares, fortalece o
equilíbrio facilitando o desempenho em outras atividades, desperta atribuições para o mundo artístico proporcionado o contato com a sociedade por meio de
apresentações, podendo gerar renda.
A atividades de socialização propiciaram a troca de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade, ampliando o convívio social e o
empoderamento dos usuários, com o poder decisório dos grupos nos diversos locais e situações.
Considerando a participação dos usuários e suas famílias, na programação do Dia Internacional da Sindrome de Down, veriﬁcamos um ganho que diz respeito
a valorização e promoção da pessoa com deﬁciência intelectual, ampliando cada vez mais o universo informativo da sociedade.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

De acordo com a listagem de presença das oﬁcinas, veriﬁcamos que a meta de 70% de participação dos atendidos inscritos, foram atingidas. Ocorreram
ausências, justiﬁcadas por questões de saúde, e assuntos pessoais/ familiares, que estão sendo acompanhadas pela equipe técnica.
A palestra destinada aos cuidadores apresentou um índice de participação baixo, devido a compromissos proﬁssionais e pessoais dos familiares. Estamos
trabalhando no sentido da importância na participação da demanda, considerando serem assuntos de suma importância, destinadas a este público.
A oﬁcina de inclusão digital, destinada aos cuidadores, apresentou pouca adesão, devido a compromissos pessoais e proﬁssionais dos familiares.
Os atendimentos nos setores do serviço social e psicologia forma realizados com exito, e os encaminhamentos conforme a necessidade e solicitação dos
responsáveis dos usuários do serviço.
As atividades de expressão cultural e de inclusão social, em sua maioria, ocorreu com a participação de grande parte dos usuários da ASIN, considerando o
período de comemoração ao Dia Internacional da síndrome de Down, momento de consentivação e gratidão pelo recolhecimento conquistado pela pessoa
com deﬁciência intelectual e suas familias.
Todos apresentaram documentação civil necessária, conforme critérios de atendimento, inclusive os inscritos no período.
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Os encaminhamentos referência x contra referência , para cadastramento SIAS e Cad. Unico serão realizados, conforme o programado.

 Atividades Desenvolvidas
Projeto: ASIN - ASSOCIAÇÃO PARA SÍNDROME DE DOWN DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
#

Atividade

Meta

Etapa

1

Oficina de

Índice de presença Oficina de

Teatro Musical igual ou superior à Teatro

% de

Descrição

Pontos de

Encaminhamentos

Completude Atenção

A oficina de teatro musical trabalhou com aspectos de coordenação motôra global,

70,00

lateralidade, autonomia e disciplina entre os atendidos.

70%
2

Oficina de

Índice de presença Inclusão Digital

A oficina de informática proporcionou aos atendidos o contato com mídias sociais,

Inclusão

igual ou superior à

explorando o universo da inclusão digital. Todos desenvolveram o acesso ao

Digital

70%

facebook, You Tube e a sites com divulgação das atividades no município de São José

70,00

dos Campos, (Fundação Cultural e site da Prefeitura de São José dos Campos)
3

Oficina de

Índice de presença Oficina de

Na iniciação a pintura kids os atendidos mirins desenvolveram atividades de

Iniciação á

igual ou superior à Iniciação à

colagem, desenho livre com pintura em guache e giz e cera. Aprenderam e se

pintura kids

70%

desenvolveram também nas atividades em dobraduras como barco e chapéu. A

Oficina de

Índice de presença Oficina de

Na marcenaria os atendidos trabalham com a produção de peças em madeira.

Marcenaria

igual ou superior à Marcenaria

Aspectos como, coordenação motôra fina e grossa, sensibilidade no

70%

desenvolvimento da peça, organização de materiais, colagem, trabalho em equipe

Pintura Kids

70,00

atividade artística estimula a expressão de sentimentos dos participantes.
4

80,00

fortalecem os laços entre os atendidos da oficina.
5

Oficina de

Índice de presença Oficina de Yoga

A oficina de Yoga ofereceu aos atendidos momentos de reflexão e equilíbrio.

Yoga

igual ou superior à

Trabalhando com aspectos de concentração e respeito mútuo.

70,00

70%
6

Oficina de

Índice de presença Capoeira

Foi desenvolvido atividade de capoeira estimulando coordenação motôra, equilíbrio

Capoeira

igual ou superior à

e disciplina.

70,00

70%
7

Oficina de Hip

Índice de presença Danças e Ritmos A oficina trabalhou aspectos de equilíbrio, lateralidade, percepção corporal,

Hop

igual ou superior à

orientação espacial. Desenvolveu consciência corporal e musicalidade. A integração

70%

entre os atendidos é observada como um fator positivo no decorrer da atividade,

80,00

aqueles que tem mais habilidade servem de referência para os que tem alguma
dificuldade.
8

9

Oficina de

Índice de presença Oficina de Artes

Foi desenvolvido movimentos característico do Taekwondo, exercícios de membros

Taekondo

igual ou superior à Marciais

superiores e inferiores, rotação de tronco, amplitude de perna e braço. Foi também

70%

realizado um tabalho de disciplina e respeito entre os atendidos dentro da oficina.

Oficina de

Índice de presença Atividades

As atividades de treinamento funcional desenvolveram aspectos físicos entre os

Treinamento

igual ou superior à Esportivas e de

atendidos, cognição, disciplina e trabalho em equipe. As atividades em formato de

Funcional

70%

Treinamento

circuito auxiliam no desenvolvimento motor e treinam a capacidade de equilíbrio de

Funcional

cada atendido.

10 Oficina de
AVD´S

11 Oficina de

Índice de presença Oficina de AVDs

Nesta oficina foi abordado hábitos de higiene pessoal, cada atendido informou seus

igual ou superior à e AIVDs.

hábitos e foi realizado uma sugestão de um hábito de higiene saudável para que

70%

apliquem durante o seu cotidiano.

Índice de presença Brinquedoteca

Os participantes desta atividade tem a liberdade de expressar e vivenciar novas

Brinquedoteca igual ou superior à
70%

70,00

70,00

70,00

70,00

Contamos com

experiências e entendendo que além da nossa liberdade existe o espaço dos

a

colegas que devemos respeitar (regras de convivência e socialização). O grupo neste

comemoração

espaço vivenciou situações e brincadeiras diversas (bolinha de sabão, dança das

de aniversário

cadeiras, fantoche, músicas entre outras brincadeiras). Desenvolvemos algumas

do atendido

atividades dirigidas com jogos para para estimular a capacidade de atenção e

mirim Danilo

concentração e resolução de problemas.

Gobbi com os
demais colegas
da oficina de
brinquedoteca.

12 Oficina de

Índice de presença Roda de

O trabalho desenvolvido com o grupo na roda de conversa centrou se nas regras de

roda de

igual ou superior à Conversa

convivência em sociedade. Conversamos sobre suas vivências na ASIN, sociedade e

conversa

70%

família. Neste espaço oportunizamos a eles expressarem seus sentimentos como

70,00

felicidade, angústias, frustrações e necessidades individuais, buscando desenvolver
o desempenho social, emocional e comportamental das pessoas com DI.
13 Oficina de

Índice de presença Musicalização

O oficineiro desenvolveu exercícios de musicalização com os instrumentos de

Musica -

igual ou superior à

bateria e percussão. Todos os atendidos desenvolveram habilidades de ritmo e

bateria e

70%

tempo musical estimulando a percepção musical.

70,00

percurssão
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Projeto: ASIN - ASSOCIAÇÃO PARA SÍNDROME DE DOWN DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
#

Atividade

14 Oficina de

Meta

Etapa

% de

Descrição

Índice de presença Oficina de

No treinamento funcional os atendidos mirins participaram através de uma vivência

treinamento

igual ou superior à Treinamento

lúdica do circuito recreativo . Os atendidos participaram e gostaram, onde o circuito

funcional Kids

70%

estimulou o desenvolvimento motor e a criatividade.

15 Oficina de

Funcional Kids

Pontos de

Encaminhamentos

Completude Atenção

Índice de presença Empregabilidade A oficina de empregabilidade busca estimular a capacidade produtiva, o

70,00

100,00

A visita a rede

Inclusão para

igual ou superior à - inclusão para o desenvolvimento de competências e a aquisição de condutas sociais básicas. Neste

de hotelaria

o trabalho

70%

processo desenvolvemos as habilidades básicas de gestão para o trabalho

está agendada

(cidadania, disciplina, responsabilidade e relacionamento interpessoal). No referido

para o mês de

mês conversamos com o grupo aspectos referents as habilidades para a função/

abril.

trabalho

cargo da rede hoteleira bem como suas tarefas.
16 Oficina de
pilates

17 Oficina de
zumba

Índice de presença Pilates

Os participantes tem cada vez mais se adequado a oficina de pilates, e os pais e

igual ou superior à

responsáveis demonstram grande satisfação com isso, pois nela trabalha se a

70%

concentração e o equilíbrio corporal, algo desafiador para a pessoa com deficiência.

Índice de presença Zumba

A oficina de zumba trabalhou movimentos globais do corpo de forma livre,

igual ou superior à

respeitando a limitação de cada atendido. De forma lúdica a execução de

70%

movimentos obedece um padrão do oficineiro que desenvolveu as coreografias

70,00

70,00

conforme a limitação dos usuários. A execução dos movimentos principais de perna,
quadril e tronco potencializou atividade física aos atendidos durante sua execução.
Os atendidos demostram grande alegria com esta oficina.
18 Oficina de

Índice de presença Desafios lógicos

Com exercícios aplicados para estimulação de determinar o poder de decisão, os

desafios

igual ou superior à e Oficina da

atendidos participaram de diversos jogos que estimulassem o raciocínio lógico em

lógicos

70%

situações complexas.

19 Oficina da
memória

20 Oficina de

Memória

Índice de presença Desafios lógicos

Foi desenvolvido exercícios para fortalecimento da capacidade de memória,

igual ou superior à e Oficina da

memória curta e longa. Trabalhou-se também a memória cromática com jogos de

70%

estimulação.

Memória

Índice de presença Oficina Artística

A oficina de modelagem em argila explorou a criatividade de cada atendido ao

Modelagem

igual ou superior à

desenvolver suas peças de acordo com sua capacidade. Movimentos circulares e

em argila

70%

desenvolvimento de formas geométricas foram executados no contexto da

70,00

70,00

70,00

composição final.
21 Oficina de

Índice de presença Oficina Artística

Foi desenvolvido na oficina de Pintura em Tela coordenação motôra fina, técnica de

Pintura em

igual ou superior à

combinação de cores complementares e análogas. Prenchimento do desenho com

Tela

70%

cores conforme definição prévia, limitando o espaço dentro a ser pintado com senso

70,00

de estética.
22 Oficina de
Mosaico

Índice de presença Oficina Artística

Os atendidos desenvolveram coordenação motora fina, movimento de pinça,

igual ou superior à

exploração de cores e combinação com o desenho.

70,00

70%
23 Oficina de jazz Índice de presença Danças e Ritmos A oficina de Jazz proporcionou aos usuários trabalhar controle de tronco e pernas

24 Oficina de

igual ou superior à

no desenvolvimento dos movimentos. Todos os movimentos executados

70%

potencializaram o fortalecimento muscular e equilíbrio entre os participantes.

Índice de presença Oficina de

A oficina desenvolveu habilidades técnicas de coordenação motôra fina,

pintura em

igual ou superior à Artesanato

concentração, trabalho com cores primárias e contorno entre as figuras.

pano de prato

70%

25 Oficina de

70,00

70,00

Índice de presença Oficina de

Desenvolvimento de artesanato em feltro desenvolveu a criatividade, coordenação

Confecção em

igual ou superior à Artesanato

motôra fina, movimento de pinça, utilização de cores para composição do

feltro

70%

artesanato

Índice de presença Oficina Artística

A atividade de desenho foi realizada explorando um desenho de forma mais técnica. 70,00

igual ou superior à

Os atendidos aprendem como desenhar objetos cilíndricos, formas geométricas em

70%

3D ampliando o campo de visão sob o desenho.

Índice de presença Oficina de

Os atendidos desenvolveram coordenação motôra fina, colagem recorte e pintura,

igual ou superior à Artesanato

beneficiando as caixas de artesanato que eles produzem.

26 Oficina de
desenho

27 Oficina de
Scrap Decor

70,00

70,00

70%
28 Oficina de

Índice de presença Oficina de

Esta oficina propiciou o universo da criatividade e habilidade de coordenação

tapete

igual ou superior à Artesanato

motôra fina com movimento de pinça. Os atendidos criaram seus trabalhos

amarradinho

70%

conforme a orientação do gabarito de cores.

29 Oficina de
espaço digital

Índice de
participação das

Espaço Digital

Está oficina destinada aos familiares atingiu um nível insatisfatório, devido a baixa
adesão.

70,00

0,00

Houve a baixa
adesão, devido

famílias igual ou

aos

superior a 50%

compromissos
profissionais e
pessoais dos
familiares.
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Projeto: ASIN - ASSOCIAÇÃO PARA SÍNDROME DE DOWN DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
#

Atividade

30 Palestra:

Meta

Etapa

Descrição

% de

Pontos de

Completude Atenção

Índice de

Programa de

27/03/2018 - 14 hs - Palestra ministrada pela psicologa Carina Roma , onde abordou

Tecnologia

participação das

apoio ao

questões relacionadas ao uso saudável dos celulares, computadores, televisão e

Saudável -

famílias igual ou

Cuidador

outros, diante do mundo digitalizados disponível as pessoas. Os cuidadores

Uma missão

superior a 50%

Encaminhamentos

35,00

precisam compreender o quanto é importante está dinâmica em nossas casas,

possível, a

considerando também que parte de nossos usuários são jovens e tem o costume de

importância

acessar os meios de comunicação, internet, redes sociais etc. A palestra teve como

do uso dos

objetivo informar os resultados referentes aos estudos atuais a respeito da era

eletrônicos

virtual e propor reflexões para o estabelecimento de uma relação saudável com este
mundo que, apesar de recente, veio pra ficar. A palestrante explicou que em muitos
casos a tecnologia pode se transformar em um vício e provocar o isolamento social.
Nos adolescentes prejuízos nas atividades escolares e nas relações familiares
devido à falta de contato com o mundo real. Segundo a psicologa é imprescindível o
diálogo entre as famílias e ao mesmo tempo colocar os limites. Devemos utilizar a
tecnologia de modo a enriquecer os conhecimentos e ao mesmo tempo se
divertindo.

31 Atendimentos

Encaminhamentos Atendimento

às famílias dos à rede de

No referido mês foram realizados diversos atendimentos nos setores de serviço

100,00

Esta ação é

social e psicologia, com orientações e informações diversos, aos usuários e

executada

familiares. o setor de serviço social realizou o total de 34 atendimentos,03 novas

conforme a

inseridos e

inserções, 03 encaminhamentos à escolas da rede pública, 01 encaminhamento a

necessidade e

novas

Unidade Básica de Saúde e 01 a Defensoria Pública. Dentre os atendimentos, o setor

procura dos

inserções

de psicologia realizou 03 avaliações para inserção na OSC e 01 encaminhamento a

usuários e

Unidade Básica de Saúde.

seus

atendidos

psicossocial

proteção

familiares.
32 Atendimento
Social

100% dos

Atendimento

Realizada atendimento para inserção de novos usuários nas atividades da

usuários com

Social

instituição, 03 inserções. Todos apresentaram documentação necessária ,conforme

inscrições

os critérios.

realizadas,

documentação

100,00

civil

Conforme as

excluímos 02
usuários por
falta de
interesse.

33 Atendimentos

100% de usuários

Atendimento

Encaminhamentos ao CRAS e CREAS , conforme área de abrangência para

das famílias

cadastrados no

Social

cadastramento.

dos atendidos

SIAS e CAD. Único

0,00

Será realizado
dentro do
semestre.

inseridos
34 Projeto de

Valorizar a ação e

Inclusão social reflexão sobre

Projeto Social de 16/03/2018 - das 19 as 21 hs - Passeio com o grupo de atendidos a feira noturna e
Inclusão Social

valores éticos de

100,00

Não

shopping Vale Sul. A atividade trouxe aos atendidos momentos de conhecimento a

percentual

novos espaços culturais.

definido de

cidadania e

participantes.

atividades sócio
culturais
35 Comemoração Valorizar a ação e
do Dia

reflexão sobre

internacional

Projeto Social de 20/03/2018 - das 13 às 16 hs - Passeio com os atendidos da ASIN ao YEX boliche ,
Inclusão Social

100,00

Não há

localizado no Vale sul shopping. Evento que fez parte da programação em

percentual

valores éticos de

comemoração ao Dia Internacional da síndrome de Down , oportunizando um

definido de

da síndrome

cidadania e

momento de confraternização entre os participantes. Todos os usuários foram

participantes.

de Down

atividades sócio

convidados.

culturais
36 Comemoração Valorizar a ação e

Projeto Social de 21/03/2018 - 10 hs - Passeata realizada no centro comercial de São José dos Campos 100,00

Não há

Inclusão Social

, com a participação e convite à todos os atendidos e seus familiares em

percentual

valores éticos de

comemoração e manifesto, promovendo a concentização da população sobre esse

definido para

da síndrome

cidadania e

dia de grande importância para a pessoa com deficiência intelectual . Contamos com

está atividade.

de Down

atividades sócio

a participação da assessoria de impressa e assessoria da pessoa com deficiência da

do Dia

reflexão sobre

internacional

culturais
37 Comemoração Valorizar a ação e

prefeitura municipal de São José dos Campos.
Projeto Social de 23/03/2018 - das 19 às 21:30 hs - Atividade de socialização entre os usuários na sede 100,00

Este evento

Inclusão Social

da ASIN, onde convidamos todos a participar, em comemoração do Dia Internacional

tem previsão

do Dia

reflexão sobre

internacional

valores éticos de

da síndrome de Down.Contamos com a participação de amigos, irmãos, primos e

de ocorrer

da síndrome

cidadania e

outros convidados dos atendidos, abrindo nosso espaço para que todos possam

uma vez por

de Down -

atividades sócio

interagir de forma igualitária.

mês, sendo

Balada na

culturais

um diferencial

sede da ASIN

da instituição.
Não há
percentual
definido de
participantes.

38 Pesquisa de
satisfação

Satisfação dos
usuários e família

Pesquisa

Questionário pela ASIN, e disponibilizado aos familiares dos usuários que acessam o 0,00

Ocorrerá após

serviço, para avaliar a satisfação.

seis meses de

com o serviço

execução do

oferecido

serviço.
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Projeto: ASIN - ASSOCIAÇÃO PARA SÍNDROME DE DOWN DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
#

Atividade

39 Teatro

Meta

Etapa

% de

Descrição

Índice de presença Oficina de

Durante esta oficina foi trabalhado a autonomia e independência dos atendidos,

igual ou superior à Teatro

explorando aspectos de falar em público, postura, elevação da autoestima e tom de

70%

voz empregado de acordo com o ambiente e distância.

40 Comemoração Valorizar a ação e
do Dia

reflexão sobre

internacional

Projeto Social de 21/03/2018- 12:30 hs - Entrevista link Vanguarda - TV Vanguarda - Realizada na sede
Inclusão Social

Pontos de

Encaminhamentos

Completude Atenção
70,00

100,00

Não há

da ASIN com exibição de dança do grupo da oficina de Hip Hop e entrevista com o

percentual

valores éticos de

Coordenador das oficinas, colocando a importância do trabalho realizado pela OSC e

definido para

da síndrome

cidadania e

conscientização sobre o Dia Internacional da síndrome de Down.

está atividade.

de Down

atividades sócio
culturais

41 Projeto de

Valorizar a ação e

inclusão social reflexão sobre

Projeto Social de 03/03 - 8 às 17 hs - Atividade de lazer, cultura e socialização realizada com grupo de
Inclusão Social

100,00

Não há

atendidos da ASIN, ao Centro de Treinamento do Corinthians - Parque São Jorge,

percentual

valores éticos de

onde os participantes puderam conhecer o acervo histórico do time em um

definido para

cidadania e

momento de alegria e descontração.

está atividade.

atividades sócio
culturais
42 Comemoração Valorizar a ação e
do Dia

reflexão sobre

internacional

valores éticos de

da Mulher

cidadania e

Projeto Social de 08/03 - Nesta data realizamos uma oficina de zumba, especialmente as mulheres e
Inclusão Social

100,00

Não há

meninas, usuárias do serviço da ASIN, em comemoração ao Dias internacional da

percentual

Mulher.

definido para
está atividade.

atividades sócio
culturais
43 Oficinas

Índice de

Espaço de

participação das

Atividade

famílias igual ou

Intergeracional

Ocorrerá no período de 6 meses.

0,00

superior a 50%

 Indicadores de Programa
 Indicadores de Projeto
2º Mês | MAR/2018
1 | Banco de dados do prontuário dos usuários
Descrição: Cadastro interno.
Previsto Mensal: 100,00
Realizado no Mês: 100,00 (100,00%) | Atingiu a Meta
Observações: Todos possuem documentação necessária.

2 | Dias de atendimento x Faltas dos usuários
Descrição: De acordo com as listagens de presença, realizar o controle da participação dos usuários nas oficinas.
Previsto Mensal: 70,00
Realizado no Mês: 70,00 (100,00%) | Atingiu a Meta
Observações: De acordo com as listagens de presença, conforme a escolha dos atendidos nas diversas oficinas oferecidas, verificamos um índice de participação satisfatório.

3 | Número de atividades de expressão social, cultural e de inclusão social
Descrição: Atividades programadas mensalmente pelo coordenador das oficinas, como passeios à bares, shows, eventos à locais públicos e privados etc.
Previsto Mensal: 0,00
Realizado no Mês: 100,00 (0,00%) | Atingiu a Meta
Observações: Considerando as atividades de socialização realizadas na sede da ASIN e em outros locais, verificamos que os usuários participaram conforme esperado.

4 | Número de encaminhamentos, referência X contra referência
Descrição: Encaminhamentos realizados ao CREAS e CRAS, conforme área de abrangência.
Previsto Mensal: 100,00
Realizado no Mês: 0,00 (0,00%) | Não Atingiu a Meta
Observações: Será realizado dentro do semestre. Ressaltamos que parte dos usuários inscritos, possuem cadastro SIAS e Cad. Único .

5 | Quantidade de encaminhamentos conforme necessidade
Descrição: Números e encaminhamentos realizados nos atendimentos dos setores do serviço social e psicologia, conforme a necessidade.
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Previsto Mensal: 0,00
Realizado no Mês: 100,00 (0,00%) | Atingiu a Meta
Observações: Realizado 06 encaminhamentos diversos.

6 | Quantidade de “feedback” recebidos pela família e usuários
Descrição: Pesquisa realizada com usuários sobre o serviço oferecido.
Previsto Mensal: 0,00
Realizado no Mês: 0,00 (0,00%) | Atingiu a Meta
Observações: Ocorrerá dentro do período de seis meses.

7 | Reuniões sócio educativas x Faltas dos familiares
Descrição: Palestras, oficinas, reuniões e eventos / cronograma organizado com assuntos direcionados aos cuidadores ( responsáveis e/ ou representante familiar )
Previsto Mensal: 50,00
Realizado no Mês: 35,00 (70,00%) | Atingiu a Meta
Observações: Os familiares ausentes justificaram por questões profissionais (trabalho) e pessoais.

 Galeria de Fotos

Visita C.T. Corinthians
Inclusão para o trabalho - empregabilidade

Visita C.T. Conrinthians

Dia Internacional da síndrome de Down - Boliche
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Cuidando do cuidador - Palestra

Dia internacional da síndrome de Down - passeata

Dia internacional da síndrome de Down - passeata
Pilates

Musicalização

Desenho
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Marcenaria

Danças e ritmos- hip hop

Capoeira

Memória

Pintura avançada

 Outros Documentos
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Nome

Observações

 Próximas Atividades
Projeto: ASIN - ASSOCIAÇÃO PARA SÍNDROME DE DOWN DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
# Atividade

Meta

1 Palestra : COMO

Programa Índice de participação

24/04/2018 - 14 hs - O Bullying é um termo utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais e

EVITAR E LIDAR COM

de apoio

das famílias igual ou

repetidos, praticados por um indivíduo ou grupo de indivíduos causando dor e angústia. Nesta palestra a psicóloga irá explicar

O BULLYING (E OU

ao

superior a 50%

como isso acontece e com evitar, conscientizando à todos sobre este mal.

CYBERBULLYNING)”

Cuidador
Projeto

Valorizar a ação e

Teia da Rede Pontos de cultura– 13,14 e 15/04/2018 - 18 às 22 hs- Evento que concluíra o Convênio firmado entre o Ministério da

Social de

reflexão sobre valores

Cultura de São José dos Campos/ Fundação Cultural Cassiano Ricardo, com o intuito de possibilitar uma maior interação entre os

Inclusão

éticos de cidadania e

pontos de culturas e suas ações. Nestes momentos os usuários participantes da ASIN, bailarinos dos grupos de dança, ficaram

Social

atividades sócio culturais estratégicamente em estandes divulgando o projeto.

Projeto

Valorizar a ação e

Cinema Kinoplex - shopping Vale Sul - 23 e 24/04 - das 13 as 16 hs - Entretenimento garantido para os usuários de idades

Social de

reflexão sobre valores

variadas, onde se trabalhará a socialização com outras pessoas e prática de vida diária.

Inclusão

éticos de cidadania e

Social

atividades sócio culturais

Projeto

Valorizar a ação e

Sede da ASIN - DAS 19 as 21:30 hs - Momento de interação e lazer com os atendidos da ASIN , no período noturno. Convidaremos

Social de

reflexão sobre valores

a todos a participarem desta atividade, considerada como um diferencial oferecido aos nossos usuários.

Inclusão

éticos de cidadania e

Social

atividades sócio culturais

2 Projeto de inclusão
Social

3 Projeto de inclusão
Social

4 Balada ASIN

Etapa

Descrição

Patrícia Perla dos Santos

Antônio Guimarães Andrade

Responsável Técnico

Responsável pela Entidade

CPF 273617378-38

CPF 787.772.678- 34

RG 27649375-8

RG 9.148.987-8
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