RELATÓRIO MENSAL ABRIL 2018
De 01/05/2018 a 30/05/2018

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

1| Metas Propostas

Índice de participação dos usuários do serviço nas oficinas oferecidas;
Índice de participação das famílias dos usuários na palestra da atividade "Cuidando do cuidador";
Preencher a listagem da vigilância socioassistencial com os dados dos usuários em atendimento, conforme meta estabelecida na parceria;
Despertar a valorização das atividades socioculturais;
Realizar a inclusão de usuários interessados nas oficinas oferecidas no serviço;
Atendimento socio assistencial, conforme a necessidade dos usuários;
Participação dos usuários, nas atividades desenvolvidas na sede da ASIN e em outros locais.

2| Resultados Alcançados

A participação dos usuários nas oﬁcinas inscritas, ocorreu dentro do esperado, igual ou acima de 70%. No entanto alguns usuários apresentam diﬁculdades para frequentar , devido a
questões de saúde e familiares.
A palestra ministrada no período ofereceu informações de extrema relevância as presentes. Sua divulgação ocorreu desde o ínicio do mês abril, através dos diversos meios de
comunicação da OSC, onde conseguimos que parte dos familiares comparecessem.
Demos ínicio ao preenchimento na listagem da vigilância socioassistencial com os dados dos usuários em atendimento, conforme meta estabelecida na parceria. Conforme o prazo de
entrega, será finalizado até o dia 11/05/2018.
A apresentação de palhaçaria realizada para os familiares, mostrou resultados satisfatórios no que diz respeito a auto estima e valorização das ações desenvolvidas.
A participação nas atividades na sede da ASIN e em outros locais, ocorreram de forma planejada de acordo com o perfil e interesse de cada usuário, despertando troca de experiências
e vivências, buscando sempre fortalecer o respeito e auto estima.
Os atendimentos ocorreram conforme a necessidade dos usuários e seus familiares, buscando a garantia de direitos da pessoa com deficiência.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

De acordo com as listagens de presença veriﬁcamos a frequencia dos usuários e o motivo de suas ausências nas oﬁcinas, a qual foram inscritos. Os infrequentes são sempre
acompanhados, avaliando as situações e orientando as familias com relação a importância na participação nas atividades.
As palestras são programadas de acordo com os interesses dos usuários e suas famílias, com isso trabalhamos no sentido de fortalecer a participação de todos.
Os atendimentos dos setores de serviço social e psicologia apresentou desaﬁos com relação aos encaminhamentos solicitados, buscando sempre atender os usuários com maior
eficiência, fortalecendo a rede socioassistencial.
Ressalto que a documentação civil dos usuários está atualizada.
A atividades de expressão cultural e de inclusão social, ocorreu de forma planejada buscando a participação de todos os usuários.

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

#

Atividade

Meta

Etapa

Descrição

1

OFICINA

Índice de

Espaço Digital

A atividade não apresentou adesão no período.

0,00

42,00

Pontos de

Encaminhamentos

Completude Atenção

participação das
famílias igual ou
superior a 50%
2

Palestra : COMO

Índice de

Programa de

24/04/2018- O Bullying é um termo utilizado para descrever atos de violência física

EVITAR E LIDAR

participação das

apoio ao

ou psicológica, intencionais e repetitivas, praticadas por indivíduos ou grupos de

COM O BULLYING

famílias igual ou

Cuidador

indivíduos com o objetivo de causar dor e angústia. Nesta palestra a psicóloga

(E OU

superior a 50%

Carina Roma tratou o assunto, colocando as diferenças entre o bullying e outras

CYBERBULLYNING)”

formas de ofensa, pois o bullying necessita de plateia de outras pessoas para que o
ato seja efetivado. A palestante especificou detalhes desta ação, como acontece e
prevenções para tal. O trabalho foi desenvolvido no sentido de informar e
conscientizar as famílias sobre este mal da atualidade, que poderá atingir a
qualquer pessoa. Carina fez considerações sobre a questão do Cyberbullyining,
onde as ofensas acontecem através da internet, e a questão da Lei, como é vista
nestes casos. Os participantes fizeram perguntas e considerações sobre o assunto,
e citou fatos ocorridos com seus familiares, no caso, nossos usuários.

3

Atendimentos às

Encaminhamentos Atendimento

No período realizado diversos atendimentos, as famílias dos usuários inseridas no

famílias dos

à rede de

serviço, com orientações e informações diversas . O setor de serviço social realizou

percentual

atendidos inseridos proteção

29 atendimentos, 02 inserção , 02 desligamento e 04 encaminhamentos à rede de

definido

e novas inserções

proteção entre outras orientações e informações. Em conjunto com o setor da

para está

psicologia realizamos 03 visitas domiciliares para o acompanhamento dos

atividade.

psicossocial

100,00

Não há

infrequentes, conforme previsto no plano de trabalho. Ressalto que estas situações
são justificadas pelos familiares dos usuários, devido à questões familiares
(conflitos) e saúde.
4

Pesquisa

Satisfação dos

Pesquisa

A pesquisa de satisfação com o público atendido pelo serviço, está em fase de

0,00

elaboração pela equipe técnica e será realizada em conjunto com as reinscrições

realizada

com o serviço

dos usuários, no prazo de 6 meses.

dentro do

oferecido
5

Será

usuários e família

semestre.

Atendimentos das

100% de usuários

Atendimento

Encaminhamentos ao CRAS e CREAS, conforme área de abrangência para

famílias dos

cadastrados no

Social

cadastramento.

0,00

Será
realizado

atendidos inseridos SIAS e CAD. Único

no
período
de 6
meses, no
entanto
alguns
usuários
já
possuem
o SIAS e
CAD.
ÚNICO.

6

Atendimentos às

100% dos

Atendimento

Conforme os atendimentos realizados para novas inserções, a documentação civil é 100,00

famílias dos

usuários com

Social

apresentada. No período foi realizado 01 inscrição.Os usuários já inscritos no

atendidos inseridos documentação

7

8

serviço, as atualizações são realizadas quando necessário.

e novas inserções

civil

Oficina de Teatro

Índice de presença Oficina de

Esta oficina trabalhou com jogos teatrais, jogos de improviso e criatividade,

igual ou superior à Teatro

cooperação em equipe, desenvolvimento de noção de distância entre o público e os

70%

atores.

Oficina de Inclusão

Índice de presença Inclusão Digital

Este mês a oficina de Inclusão Digital trabalhou com jogos de raciocínio lógico, jogos 70,00

Digital

igual ou superior à

da memória concatenando com as oficinas de desafios lógicos e da memória que

70%

acontecem na quarta-feira. Foi desenvolvido também o acesso a redes sociais e

80,00

iniciado conversas com os familiares expandindo o universo da inclusão social.
9

Modelagem em

Índice de presença Oficina Artística

A oficina de modelagem em argila desenvolveu habilidade dos atendidos de

Argila

igual ou superior à

concentração e coordenação motôra fina, criando objetos a partir do cotidiano de

70%

cada um, com objetos que existem em suas respectivas residências.

Índice de presença Oficina Artística

Desenvolvido na oficina de pintura em tela técnica de pintura sobre superfícies

igual ou superior à

diferentes. Trabalhando a harmonia entre desenho e cores. Foi desenolvido

70%

técnicas de profundidade, que será estendido para as próximas oficinas.

10 Pintura em Tela
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Projeto: ASIN - ASSOCIAÇÃO PARA SÍNDROME DE DOWN DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
#

Atividade

11 Mosaico

12 Desenho

Meta

Etapa

% de

Descrição

Pontos de

Completude Atenção

Índice de presença Oficina Artística

Neste período foi trabalhado técnicas de organização, paciência e concentração.

igual ou superior à

Desenvolvido técnicas de colagem em diversos materiais com a união das peças

70%

resultando no desenho escolhido pelo atendido.

Índice de presença Oficina Artística

Foi desenvolvido desenho de rosto, trabalhando com perfil de rosto e objetos que

igual ou superior à

compõem a face. Iniciou-se o desenvolvimento do corpo de forma geral.

Encaminhamentos

70,00

70,00

70%
13 Tapete
amarradinho

14 Scrap Decor

Índice de presença Oficina de

A oficina de tapete amarradinho desenvolveu o preenchimento dos desenhos

igual ou superior à Artesanato

marcados no tapete, desenvolvendo movimentos de coordenação motôra fina,

70%

pinça e harmonia entre cores.

Índice de presença Oficina de

Foi trabalhado com apliques em cima das caixinhas, colando e recortando os

igual ou superior à Artesanato

tecidos e miniaturas conforme a caixa e sua temática.

70,00

70,00

70%
15 Confecção em
feltro

16 Pintura em pano
de prato

17 Marcenaria

18 Yoga

19 Capoeira

20 Hip Hop

21 Jazz

22 Taekondo

23 Treinamento
Funcional

Índice de presença Oficina de

A oficina de confecção em feltro realizou atividades de coordenação motôria fina,

igual ou superior à Artesanato

recorte com moldes de feltro e costura de materiais pequenos, trabalhando o

70%

alinhavar e em alguns momentos com uso de cola de silicone.

Índice de presença Oficina de

A oficina trabalhou com técnicas de sombreamento para composição dos

igual ou superior à Artesanato

desenhos. Contorno e marcação do desenho foi desenvolvido também com os

70%

atendidos.

Índice de presença Oficina de

Na oficina de marcenaria os atendidos acompanharam o desenvolvimento da

igual ou superior à Marcenaria

produção de caixas em madeira na máquina de corte a laser, realizando desenhos e

70%

arabescos no design da caixinha.

Índice de presença Oficina de Yoga

A oficina de Yoga trabalhou com técnicas de respiração e relaxamento,

igual ou superior à

movimentos de amplitude de membros supreiores e inferiores e alongamento

70%

compuseram esta oficina.

Índice de presença Capoeira

Na oficina de capoeira desenvolvemos o jogo de capoeira em dupla com orientação

igual ou superior à

do oficineiro, permitindo que seja uma aula lúdica somente como demonsração. Os

70%

atendidos desenvolveram movimentos nos planos baixo, médio e superior.

Índice de presença Danças e Ritmos A oficina de Hip Hop desenvolveu habilidades de coordenação motôra global e
igual ou superior à

trabalho em equipe. Os atendidos iniciaram seus ensaios para apresentações das

70%

Olimpíadas Recreativa Esportiva Especial.

Índice de presença Danças e Ritmos A oficina de Jazz desenvolveu a sincronia entre os atendidos utilizando coreografias
igual ou superior à

de cantores atuais. Contagem de ritmo e espaço foi desenvolvido com os atendidos

70%

para acompanhar a execução dos movimentos

Índice de presença Oficina de Artes

Na oficina de Taekwondo os atendidos aprenderam a contagem em coreano para

igual ou superior à Marciais

execução dos movimentos. Foi desenvolvido movimentos com membros superior e

70%

inferiores, referenciando exercícios de defesa e ataque.

Índice de presença Atividades

No mês de abril foram desenvolvidas atividades físicas com o controle de bola,

igual ou superior à Esportivas e de

jogos em grupos e equilíbrio de forma adaptada para a pessoa com deficiência, com

70%

o objetivo de fortalecer o condicionamento dos participantes.

Treinamento

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

Funcional
24 Desafios Lógicos

25 Memória

26 AVD' s

27 Música - bateria e
percussão

Índice de presença Desafios lógicos

Este mês foi estimulado exercícios de desenvolvimento em equipe para solução de

igual ou superior à e Oficina da

problemas. Trabalhado também com o jogo "PAOLO" para desenvolvimento e

70%

exploração da criatividade.

Memória

70,00

Índice de presença Desafios lógicos

Utilizamos jogos de memória para os exercícios desenvolvidos em sala e montamos 70,00

igual ou superior à e Oficina da

nosso jogo de memória de números favorecendo a construção do jogo e sua

70%

utilização de baixo custo.

Memória

Índice de presença Oficina de AVDs

Reforçamos a questão da higiene, realizamos uma vivência para higienização das

igual ou superior à e AIVDs.

mãos de forma correta. Iniciamos um trabalho de questões de socialização entre os

70%

atendidos durante as oficinas.

Índice de presença Musicalização

A oficina de musicalização trabalhou com espítiro de equipe desenvolvendo as

igual ou superior à

habilidades dos atendidos em conjunto, cada um tocava um instrumento formando

70%

uma banda. Iniciamos este mês com o instrumento de cordas, cavaquinho,

70,00

70,00

trabalhando o dedilhar, concentração e execução na posição dos dedos conforme a
nota musical.
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Projeto: ASIN - ASSOCIAÇÃO PARA SÍNDROME DE DOWN DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
#

Atividade

28 Pilates

Meta

Etapa

% de

Descrição

Pontos de

Completude Atenção

Índice de presença Pilates

Além das atividades na oficina de pilates, realizadas conforme o cronograma da

igual ou superior à

OSC, neste mês foi realizado reunião com os pais para orientação de postura dos

70%

atendidos no dia a dia, informando a forma correta para que seja executada no

Encaminhamentos

70,00

cotidiano.
29 Zumba

30 Inclusão para o
Trabalho

Índice de presença Zumba

A oficina de zumba trabalhou com aspectos de coordenação motôra global. Os

igual ou superior à

atendidos participaram de coreografias livres das músicas de sucesso mais tocadas

70%

trabalhando com a movimentação e lateralidade.

70,00

Índice de presença Empregabilidade Nas atividades com os atendidos realizamos o levantamento dos diversos postos de 100,00
igual ou superior à - inclusão para o trabalho, tipos de empresas (comercial, rural e urbana). Identificamos com o grupo
70%

trabalho

as funções ocupacionais relacionadas, e os pré requisitos necessários para o
desempenho nas funções ocupacionais destas empresas.
O grupo da Empregabilidade conheceu os diversos Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) e suas respectivas funções relacionadas a segurança do trabalhador
(Protetores respiratórios, Protetores auditivos, Protetores membros superiores,
Protetores de membros inferiores).

31 Brinquedoteca

Índice de presença Brinquedoteca

Na oficina de Brinquedoteca os atendidos mirins desenvolveram atividades como

igual ou superior à

brincar de casinha e bonecos (imaginação e faz de conta), fantoches (imaginação e

70%

fantasia), jogo de memória tátil (memória tátil, percepção das diferenças,

70,00

semelhanças, formas e texturas) memória visual (atenção e percepção). E Também
desenvolveram as atividades coletivas, bolinha de sabão, jogos educativos de
encaixe e blocos lógicos.
Através do lúdico os atendidos mirins encontram o equilíbrio entre o real e o
imaginário. Quando brinca experimenta a invenção, descoberta e desenvolve
habilidades motoras. A atividade de brincar é fundamental a sua saúde física,
cognitiva e afetiva.
32 Roda de conversa

Índice de presença Roda de

A técnica nos encontros com os atendidos na Roda de Conversa abordou temas

igual ou superior à Conversa

relacionados ao cotidiano, namoro, abuso e exploração sexual da pessoa com

70%

deficiência (Prevenção e formas de proteção).

70,00

A técnica procura estabelecer um canal de comunicação e afetividade com os
atendidos para que possamos discutir os temas abordados com descontração e
liberdade.

33 Iniciação à pintura
Kids

Índice de presença Oficina de

Na iniciação a pintura Kids a atividades artística proporcionou aos atendidos mirins

igual ou superior à Iniciação à

conhecer as variedades de cores através da pintura e também como utilizá-las.

70%

Realizaram atividades com gravuras, dobraduras e colagem. A atividade desenvolve

Pintura Kids

70,00

a coordenação motora e estimula a criatividade.
As atividades foram realizadas com muita diversão e alegria dos atendidos mirins.
34 Treinamento
Funcional Kids

Índice de presença Oficina de

No treinamento funcional Kids os atendidos mirins participaram das atividades

igual ou superior à Treinamento

através de uma vivência lúdica (amarelinha, bambolê, pega pega e circuito

70%

recreativo). Através da brincadeira os atendidos mirins desenvolvem a coordenação

Funcional Kids

70,00

motora, atenção e concentração e a vivência no coletivo.
35 Palhaçaria

Índice de presença Oficina de

Está atividade fez parte do trabalho desenvolvido na oficina de teatro, onde o

igual ou superior à Teatro

artista/ oficineiro trabalhou gestos, ditos ou maneiras de palhaço, modo de agir

70%

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

100,00

nos usuários participantes da oficina. Momento de descontração e alegria para
todos.
36 Apresentação aos

Valorizar a ação e

Projeto Social de 24/04- Os usuários participantes da oficina de teatro- palhaçaria, fizeram uma

familiares- Oficina

reflexão sobre

Inclusão Social

de teatro

valores éticos de

final todos receberam o certificado de conclusão. Momento de socialização,

cidadania e

fortalecimento cultural e lazer aos participantes.

100,00

apresentação aos familiares, com insenações, auxiliados pelo artista /oficineiro. Ao

atividades sócio
culturais
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Projeto: ASIN - ASSOCIAÇÃO PARA SÍNDROME DE DOWN DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
#

Atividade

37 Projeto de inclusão
Social

38 Balada ASIN

% de

Meta

Etapa

Descrição

Valorizar a ação e

Projeto Social de Teia da Rede Pontos de cultura - 13,14 e 15/04 -Evento que conclusivo, parte do

reflexão sobre

Inclusão Social

Encaminhamentos

100,00

convênio firmado entre o Ministério da cultura de São José dos Campos/ Fundação

valores éticos de

Cultural Cassiano Ricardo, com o intuito de possibilitar uma maior interação entre

cidadania e

os pontos de culturas e suas ações. Nestes momentos os usuários participantes da

atividades sócio

ASIN, bailarinos do grupo de dança, ficaram estratégicamente em estandes

culturais

divulgando o projeto.

Valorizar a ação e

Projeto Social de Sede da ASIN - das 19 as 21:30 hs- Momento de socialização, interação e lazer com

reflexão sobre

Inclusão Social

valores éticos de

Pontos de

Completude Atenção

100,00

os atendidos da OSC, no período noturno, considerado como um diferencial da
ASIN, grande parte dos usuários participam.

cidadania e
atividades sócio
culturais
39 Visita Laborativa -

Índice de presença Empregabilidade 05/04 - 13hs - Visita realizada com os usuários da oficina de empregabilidade-

Inclusão para o

igual ou superior à - inclusão para o inclusão para o trabalho, ao rede hotelaria Mondrian Hotel, com o objetivo de

trabalho

70%

trabalho

90,00

conhecimento as áreas de trabalho disponivieis, bem como suas finções, realidade
laboral da empresa.

 Indicadores de Programa
 Indicadores de Projeto
3º Mês | ABR/2018
1 | Banco de dados do prontuário dos usuários
Descrição: Cadastro interno.
Previsto Mensal: 100,00
Realizado no Mês: 100,00 (100,00%) | Realizado
Observações: Todos possuem documentação necessária, conforme procedimentos da OSC.

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%) | Realizado
Observações: Participação dentro do previsto .

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%) | Realizado
Observações: Os usuários participaram das atividades de socialização, conforme o planejado e desejo de cada participante.

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 Realizado
Observações: Será realizado dentro do semestre, conforme plano de trabalho da OSC.

5 | Quantidade de encaminhamentos conforme necessidade
Descrição: Números e encaminhamentos realizados nos atendimentos dos setores do serviço social e psicologia, conforme a necessidade.
Previsto Mensal: 0,00
Realizado no Mês: 100,00 (0,00%) | Realizado
Observações: Não há percentual definido para está atividade. Realizado 05 encaminhamentos.

6 | Quantidade de “feedback” recebidos pela família e usuários
Descrição: Pesquisa realizada com usuários sobre o serviço oferecido.
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Previsto Mensal: 0,00
Realizado no Mês: 0,00 (0,00%) | Realizado
Observações: Ocorrerá no prazo de 6 meses, conforme previsto no plano de trabalho.

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: 40,00 (80,00%) | Realizado
Observações: As famílias participaram da palestra realizada no período.

 Galeria de Fotos

Mosaico

Apresentação - palhaçaria
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Jazz

Hip hop

Visita laborativa- inclusão para o trabalho
Zumba

AVD'S

Tapete amarradinho
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YOGA

 Outros Documentos
Nome

Observações

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

Meta

Etapa

Descrição

1 Apresentação do

Projeto

Valorizar a ação e reflexão sobre

04/05 - 10 HS - Os bailarinos do grupo de dança da oficina de hip hop, irão se apresentar na Escola Municipal de Ensino

Grupo de dança -

Social de

valores éticos de cidadania e

Fundamental Sebastiana Cobra, bairro Jardim das Industrias. Está atividade faz parte da programação do evento de uma

HIP HOP

Inclusão

atividades sócio culturais

ação contra o Bullying.

Valorizar a ação e reflexão sobre

10/05 - 10 hs - Atividade de lazer e socialização, programado com os usuários da oficina de brinquedoteca ao parque

valores éticos de cidadania e

eletrônico do shopping Vale Sul.

Social
2 Passeio - Parque

Projeto

eletrônico Vale Sul Social de
Inclusão

atividades sócio culturais

Social
3 Passeio ao circo
Portugal

Projeto

Valorizar a ação e reflexão sobre

10/05 - 19:30 hs - Atividade de lazer e cultura programado com os usuários interessados na atividade, ao circo Portugal

Social de

valores éticos de cidadania e

localizado no Shopping Colinas.

Inclusão

atividades sócio culturais

Social
4 Cinema

Projeto

Valorizar a ação e reflexão sobre

15/05 - 13:30 as 16:30 hs - Entreterimento garantido para os usuários de idades variadas, onde se trabalhará a socialização

Social de

valores éticos de cidadania e

com outras pessoas e prática de vida diária.

Inclusão

atividades sócio culturais

Social
5 Apresentação Hip
Hop

Projeto

Valorizar a ação e reflexão sobre

19/05 - 10 hs - Apresentação com os usuários do grupo de hip hop, evento programado na Praça Doutor João Mendes da

Social de

valores éticos de cidadania e

ação "por uma infância segura e feliz". O evento será realizado para o grupo de 150 pessoas , sendo adolescentes e

Inclusão

atividades sócio culturais

comunidade. Ressaltamos que o grupo de dança participa deste evento à 4 anos.

30/05 - Participação do grupo de hip hop no 29º Festidança, enquanto convidados do evento.

Social
6 Apresentação de

Projeto

Valorizar a ação e reflexão sobre

dança - hip hop -

Social de

valores éticos de cidadania e

29º Festidança

Inclusão

atividades sócio culturais

Social
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