RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES - MAIO 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
70% de participação dos usuários do serviço nas oficinas oferecidas na ASIN;
50% de participação dos pais e/ou responsáveis nas atividades/ reuniões / palestras, programadas para o mês ;
Encaminhamentos diversos à rede de proteção, conforme a necessidade dos usuários e suas famílias;
Pesquisa de satisfação para melhoria na qualidade do serviço;
Participação dos usuários nas atividades que valorizem a ações éticas e socioculturais;
Realização de avaliação e inclusão de usuários interessados no serviço.

2| Resultados Alcançados
Os atendidos participaram das atividades/ oficinas oferecidas, em sua maioria, acima de 70%, superando o percentual definido. Os infrequentes estão sendo acompanhados .
A reunião programada para este mês, destinada aos pais/e ou responsáveis atingiu um nível insatisfatório, devido a "GREVE DOS CAMINHONEIROS", ocasionado no cancelamento da
atividade.
Os encaminhamentos foram realizados conforme a necessidade dos usuários, viabilizando o acesso a benefícios disponiveis na rede e serviços de políticas públicas setoriais.
Através dos atendimentos individualizados, as pesquisas vem trazendo um "feedback" satisfatório. Vale ressaltar que a pesquisa continuará sendo aplicada no próximo mês.
As atividades de lazer e socialização promoveram ações ampliando o convívio social entre os usuários, potencialização o poder decisório e sociabilidade em grupo nos diversos locais e
situações.
A busca por inclusão nas atividades/ oficinas é constante, possibilitando o acesso da pessoa com deficiência no serviço oferecido pela ASIN.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Conforme a listagem de presença das oﬁcinas veriﬁcamos que a participação dos usuários, apresentou um ganho no que diz respeito ao desenvolvimento de competencias
psicossociais, habilidades e práticas de vida diária .
No referido mês não foi possível realizar a reunião da Oﬁcina "Cuidando do Cuidador", devido a "GREVE DOS CAMINHONEIROS" , impossibilitando o deslocamento dos responsáveis
até a Instituição .
Veriﬁcamos que os atendimentos realizados aos familiares nos proporcionou o acesso a informações relevantes para melhor atender os usuários durante a permanência na
OSC; orientações e encaminhamentos diversas sobre os serviços disponíveis na rede como cadastros para programas .
Até a presente data realizamos a pesquisa de satisfação e o "feedback" recebidos pelas familias tem demonstrado um auto nível de satisfação.
De acordo com os atendimentos realizados no período, com o objetivo de reinscrever e atualizar os dados dos usuários, realizamos encaminhamentos diversos ,conforme solicitação.
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Descrição

Pontos de

Completude Atenção

1 de 10

Encaminhamentos

14/06/18 09:15

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

#

Atividade

Meta

Etapa

Descrição

1

OFICINA

Índice de

Espaço Digital

A oficina não ocorreu. Enviamos ofício a SASC setor de convênios para adequação no

participação das

Pontos de

Encaminhamentos

Completude Atenção
0,00

plano de trabalho, onde será a oficina será substituida.

famílias igual ou
superior a 50%
2

Reuniões com

Índice de

Programa de

Está atividade está programada para a ultima terça feira do mês, conforme previsto

os pais e/ ou

participação das

apoio ao

no plano de trabalho da ASIN. No eNtanto neste mês não ocorreu A REUNIÃO ,

responsáveis

famílias igual ou

Cuidador

devido a imprevisto ocasionado no país, GREVE DOS CAMINHONEIROS, ocasionado

superior a 50%

0,00

no impedimento dos usuários em comparecer a reunião. Atecipadamente houve
poucas confirmações, com isso, foi necessário o cancelamento da atividade.

3

Pesquisa

Satisfação dos

Pesquisa

Considerando o período, iniciamos a pesquisa de satisfação destinada aos pais e/ ou

usuários e família

responsáveis dos usuarios do serviço, nos atendimentos realizados para a

com o serviço

reinscrição. O questionário foi elaborado, conforme o interesse dos usuários para

oferecido

com o serviço oferecido. Com isso, poderemos pensar na possibilidade em melhorar

100,00

o atendimento, caso seja necessário.
4

Atendimentos as Encaminhamentos

Atendimento

No período houve 02 encaminhamentos à rede de proteção, Cras Anhembi para

famílias dos

psicossocial

Cadastro Unico, no entanto realizamos 48 atendimentos para reinscrição e inscrição

à rede de proteção

atendidos

no serviço, pesquisa de satisfação, e orientações diversas acerca dos serviços

inseridos

oferecidos na rede . Vale ressaltar que durante a permanência dos atendidos na OSC,

100,00

são realizadas atendimentos telefonicos para informações e orientações acerca das
situações ocasionadas durante as atividades.
5

Passeio- Circo

Valorizar a ação e

Projeto Social de 10/05/2018 - 19:30 hs - Atividade de lazer e cultura realizada com os atendidos ao

Portugal

reflexão sobre

Inclusão Social

100,00

Circo Portugal no Shopping Colinas.

Não há
percentual

valores éticos de

definido

cidadania e

para está

atividades sócio

atividade.

culturais
6

Passeio ao

Valorizar a ação e

Projeto Social de 15/05/2018 - 16:30 hs - Atividade de socialização e lazer realizada com os atendidos

cinema kinoplex

reflexão sobre

Inclusão Social

valores éticos de

100,00

Não há

ao cinema Kinoplex - Shopping Vale Sul, exibição do filme "Os Vingadores - Guerra

percentual

Infinita".

definido

cidadania e

para está

atividades sócio

atividade.

culturais
7

8

Reinscrições e

100% dos usuários

inscrições de

com documentação Social

Atendimento

No referido mês iniciamos o processo de reinscrição da OSC, para verificar a
documentação necessária, atualizar os dados dos usuários e suas familias, caso seja

usuários

civil

necessário e realizar a pesquisa de satisfação individualizada.

OFICINA

Índice de

Espaço de

participação das

Atividade

famílias igual ou

Intergeracional

100,00

Atividade programada para o semestre.

0,00

A oficina de Yoga desenvolveu o controle de respiração dos atendidos e controle de

70,00

superior a 50%
9

Oficina de Yoga

Índice de presença

Oficina de Yoga

igual ou superior à

postura e equilíbrio.

70%
10 Oficina de

Índice de presença

Atividades

A oficina de treinamento funcional trabalhou exercícios de circuito com os atendidos

Treinamento

igual ou superior à

Esportivas e de

marcando o tempo de execução em cada atividade. Realizamos o treinamento de

Funcional

70%

Treinamento

jogos das olimpíadas que acontecem em Novembro pela prefeitura de São José dos

Funcional

Campos.

Índice de presença

Oficina de

Os atendidos montaram as caixas cortadas na máquina de corte a laser sob

igual ou superior à

Marcenaria

orientação do oficineiro. As caixas de tamanho pequenos serão beneficiadas na

11 Oficina de
Marcenaria

70%
12 Oficina de
Teatro Musical

Inclusão Digital

Índice de presença

Oficina de

O grupo de teatro musical está realizando os ensaios para a nova coreografia de

igual ou superior à

Teatro

apresentação que deve estar finalizada nos próximos meses, esta coreografia irá

14 Oficina de Hip
Hop

Índice de presença

70,00

compor a noite de apresentação da competição de dança da OREE.
Inclusão Digital

Foi iniciado o acesso ao conteúdo de redes sociais (Canais no Youtube) devido a

igual ou superior à

ausência por motivo de doença da oficineira ficou suspensa as atividades até a

70%

contratação de um novo oficineiro.

Índice de presença

70,00

oficina de scrap decor por outros atendidos.

70%
13 Oficina de

70,00

Danças e Ritmos A oficina de dança trabalhou aspectos da coreografia de músicas do “Michael

igual ou superior à

Jackson” desenvolvendo sequência de movimentos baseado no método Laban.

70%

Respeitando a limitação de cada indivíduo. Este mês iniciamos a quadrilha de festa

70,00

90,00

junina que será realizado em nossa festa que ocorrerá no mês de Junho.

2 de 10

14/06/18 09:15

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

Atividade

% de

Meta
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15 Oficina de

Índice de presença

Oficina de

Aplicado jogos teatrais aos atendidos e iniciado na oficina de teatro apresentações

Teatro

igual ou superior à

Teatro

no formato jornalístico, beneficiando os atendidos quanto a sua desenvoltura, falar

70%
16 Oficina de
Taekwondo

Pontos de

Completude Atenção

Encaminhamentos

70,00

em público, argumentações e debates.

Índice de presença

Oficina de Artes

A oficina de Taekwondo iniciada neste ano já é possível observar os participantes

igual ou superior à

Marciais

contando de 01 à 10 em coreano com ensino do oficineiro. A questão da disciplina

70%

70,00

imposta pelo oficineiro já surte efeitos nos atendidos em outras oficinas e no
comportamento com outros atendidos.

17 Oficina de

Índice de presença

Pilates

igual ou superior à

Pilates

A oficina de Pilates está desenvolvendo controle de postura dos atendidos e força

70,00

muscular no tronco para sustentação do corpo de forma ereta evitando lesões.

70%
18 Oficina de Jazz

19 Oficina de

Índice de presença

Danças e Ritmos Foi desenvolvido coreografias de músicas pop que estão em sucesso com

igual ou superior à

movimentos livres corporais, desenvolvidos nos três planos, baixo, médio e alto. A

70%

atividade lúdica de dança favorece a movimentação global do corpo.

Índice de presença

Oficina de

A oficina desenvolveu este mês o bordado em toalhas de rosto. Os atendidos

Tapeçaria de

igual ou superior à

Artesanato

bordaram os nomes em cada toalha. Alguns tiveram mais dificuldades devido a

bordado

70%

70,00

70,00

coordenação motora fina ser bem explorada para realização desta atividade.

20 Oficina de

Índice de presença

Zumba

igual ou superior à

Zumba

A oficina de zumba desenvolveu exercícios de coordenação motora global com vários 80,00
estilos de música tocados na atualidade, as coreografias executadas de forma livre

70%

respeitam a limitação de cada atendido e fortalecem a superação de barreiras de
cada um com a sequência de movimentos executados ao longo da atividade. A
evolução de cada atendido de acordo com a frequência nas atividades.

21 Oficina de

Índice de presença

Desafios Lógicos igual ou superior à
70%

Desafios lógicos

A oficina desenvolveu este mês jogos de encaixe explorando a solução da

e Oficina da

problemática fortalecendo o raciocínio lógico. Alguns atendidos tiveram mais

Memória

facilidades e outros uma dificuldade maior. Quando colocados em duplas o processo

70,00

facilitou a solução da problemática.
22 Oficina de
Memória

23 Oficina de AVD
´S

Índice de presença

Desafios lógicos

Foi realizado exercícios com memória de curta duração. Apresentado fotos de

igual ou superior à

e Oficina da

revistas e após um curto tempo solicitado aos atendidos que descrevessem a foto.

70%

Memória

Foi desenvolvido exercícios de memória de cores, associando com o cotidiano

Índice de presença

Oficina de AVDs

Realizamos exercícios sobre a questão de como comer em lugares públicos.

igual ou superior à

e AIVDs.

Trabalhamos a questão da higiene bucal observando o local que deve ser

70%
24 Oficina de
Musicalização

Índice de presença

70,00

70,00

acondicionado a pasta de dente, a escova etc.
Musicalização

A oficina de musicalização trabalhou com instrumentos de percussão realizando a

igual ou superior à

sequência de batidas nos instrumentos de forma rítmica conciliando com o tempo

70%

musical conforme orientado pelo oficineiro. Os atendidos realizaram a oficina em

70,00

grupo onde cada um tocou um tipo de instrumento. Foi desenvolvido habilidade de
coordenação motora, tempo, organização e disciplina.
25 Oficina de
Capoeira

26 Oficina de

Índice de presença

Capoeira

A oficina de capoeira trabalhou a movimentação de pernas e braços conforme os

igual ou superior à

exercícios da Capoeira. Orientado pelo oficineiro os atendidos tocam os

70%

instrumentos que produzem o ritmo musical para o jogar a Capoeira.

Índice de presença

Oficina de

A oficina de confecção em feltro realizou diversos trabalhos pequenos neste mês.

Confecção em

igual ou superior à

Artesanato

Como resultado os atendidos puderam levar para sua casa os objetos

feltro

70%

70,00

70,00

confeccionados, foi feito um porta moedas pelos próprios atendidos sob orientação
da oficineira.

27 Oficina de Scrap
Decor

Índice de presença

Oficina de

Os atendidos lixaram as peças e pintaram com a tinta adequada de cada cor. As

igual ou superior à

Artesanato

sobras de materiais cortados na oficina de marcenaria servirá de aplique em cima

70%

70,00

das caixas como acessório para decoração. Movimentos precisos de pinça e colagem
auxiliam os atendidos na coordenação motora fina, concentração e a criatividade é
explorada conforme a pré definição da cor aplicada em cada caixa assim como seus
acessórios.

28 Oficina de

Índice de presença

pintura em pano igual ou superior à
de prato
29 Oficina de
Desenho

Oficina de

Os atendidos realizaram pintura em pano de prato conforme orientação da

Artesanato

oficineira. Os atendidos nesta oficina desenvolvem as habilidades de coordenação

70%
Índice de presença

70,00

motora fina, concentração e criatividade.
Oficina Artística

A oficina de desenho trabalhou com exercícios de silhueta no desenho, perspectiva e

igual ou superior à

membros do corpo humano. Potencializou habilidade de coordenação motôra fina,

70%

preensão e contorno.
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30 Oficina de

Índice de presença

Oficina de

A oficina este mês desenvolveu habilidades da coordenação motora fina, movimento

Tapete

igual ou superior à

Artesanato

de pinça e composição de cores. Alguns artesanatos serão finalizados até o próximo

amarradinho

70%

31 Oficina de

Índice de presença

Pintura

igual ou superior à

avançada

70%

32 Oficina de
Pintura em Tela

Índice de presença

Pontos de

Completude Atenção

Encaminhamentos

70,00

mês conforme a evolução de cada atendido.
Oficina Artística

Este mês foi trabalhado estudo da técnica de pintura aguada. Trabalhado

70,00

coordenação motora fina e concentração com os atendidos.

Oficina Artística

igual ou superior à

Realizado exercícios de contorno, noção do campo espacial, estudo de cores

70,00

aplicados em papel canson.

70%
33 Oficina de
Mosaico

34 Oficina de

Índice de presença

Oficina Artística

A oficina de mosaico deste mês realizou a restauração de algumas peças para

igual ou superior à

finalizar com mosaico será feito processo de lixamento trabalhando com os

70%

atendidos movimentos circulares de coordenação motora grossa.

Índice de presença

Oficina Artística

Os atendidos desenvolveram peças em argila e aplicaram pintura, técnicas

Modelagem em

igual ou superior à

desenvolvidas em conjunto com a oficina de iniciação em pintura, experimentando a

Argila

70%

pintura em diferentes superfícies e materiais.

35 Oficina de

Índice de presença

Empregabilidade A Oficina de Empregabilidade busca estimular a capacidade produtiva, o

Empregabilidade igual ou superior à

- inclusão para o desenvolvimento de competências e a aquisição de condutas sociais básicas.

- Inclusão para o 70%

trabalho

Trabalho

70,00

70,00

90,00

Nas atividades com os atendidos realizamos o levantamento das tarefas e funções
realizadas pela Corporação de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Quais os trabalhos que a Corporação executa, sua missão e valores
(responsabilidade, comprometimento, prontidão, disciplina, coragem, solidariedade,
patriotismo entre outros) e também os diversos equipamentos de segurança e
transporte (viaturas) que utilizam no cotidiano.
Identificamos com o grupo as funções ocupacionais relacionadas, e os pré requisitos
necessários para o desempenho das funções ocupacionais da Corporação dos
Bombeiros.

36 Oficina
Brinquedoteca

Índice de presença

Brinquedoteca

Na oficina de Brinquedoteca os atendidos mirins tem a liberdade de expressar e

igual ou superior à

vivenciar novas experiências e entendendo que além da nossa liberdade existe o

70%

espaço dos colegas que devemos respeitar (regras de convivência e socialização).

70,00

As brincadeiras em grupo (fantoches, casinha, piscina de bolinha) proporcionaram
aos atendidos mirins envolvimentos em situações imaginárias, onde cada um pode
exercer papéis diferentes de sua realidade, além de estarem submetidos a regras de
comportamento e convivência (limites, tolerância, respeito entre outras).
Os atendidos desenvolveram atividades com jogos de encaixe, memória (animais e
frutas), memoria tátil e caixa de sensações.
A diversão e brincadeiras dos atendidos mirins esteve a todo vapor no mês de Maio.
Os atendidos foram passear no Parque de Diversão do Shopping Vale Sul.
37 Passeio ao

Valorizar a ação e

Projeto Social de Atividade de socialização e lazer com os atendidos mirins da Oficina de

parque

reflexão sobre

Inclusão Social

eletrônico

valores éticos de

Shopping Vale

cidadania e

Sul

atividades sócio

100,00

Brinquedoteca ao parque eletronico do Shopping Vale Sul, onde as crianças puderam
brincar e se divertir muito.

culturais
38 Oficina de Roda

Índice de presença

Roda de

As atividades realizadas com os grupos na roda conversa temas relacionados ao

de Conversa

igual ou superior à

Conversa

cotidiano (vacina da gripe X medo, higiene intima (masculino e feminino).

70%

70,00

Conversamos com o grupo as dificuldades de relacionamento que se apresentam
quando convivemos em grupo (ciúmes, raiva, competição ...entre outros). Os
atendidos expressaram e compartilharam seus sentimentos com os colegas.
Os atendidos encontram-se em várias fases de transição (adolescência, vida adulta e
envelhecimento) e a expressão de sentimentos auxilia no processo de convivência
coletiva.

39 Oficina de

Índice de presença

Oficina de

Na iniciação a pintura Kids os atendidos mirins desenvolveram atividades de

Iniciação à

igual ou superior à

Iniciação à

colagem, desenho livre com pintura em guache. A diversão foi total nas atividades em

pintura Kids

70%

Pintura Kids

dobraduras (barco e chapéu). Os atendidos também aprenderam a técnica do

70,00

Mosaico em EVA.
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#

Atividade

40 Oficina de

Meta

Etapa

Descrição

% de

Pontos de

Completude Atenção

Índice de presença

Oficina de

No treinamento funcional a atividade física para os atendidos mirins possibilita

Treinamento

igual ou superior à

Treinamento

desafios corporais, ações cognitivas, afetivas e motoras de maneira conjunta. Os

Funcional Kids

70%

Funcional Kids

atendidos participaram e gostaram das atividades (circuito recreativo, amarelinha,

Encaminhamentos

70,00

bambolê, pega pega e roda roda).
41 Atendimento
realizados pelo

Encaminhamentos

Atendimento

O setor de psicologia realizou atendimentos individuais com os usuários e com os

à rede de proteção

psicossocial

familiares.

setor da

100,00

Avaliação inicial para processo de inserção na OSC (02). Contatos telefônicos internos

psicologia

e externos. Foi encaminhado 01 atendido ao UPA – Saúde Mental (medicação).
Reunião com a equipe técnica e gestora.
A técnica acompanhou a evolução dos atendidos em suas respectivas Oficinas.

42 Apresentação

Valorizar a ação e

Projeto Social de 19/05/2018 - 10 hs - Atividade física que envolve incentivo social e cultural, onde os

do Grupo de

reflexão sobre

Inclusão Social

dança - HIP HOP

valores éticos de

ensaiada na Oficina de Danças e Ritmos - HIP HOP na Pça Doutor João Mendes . A

cidadania e

participação dos dançarinos, sempre trás satisfação e um nível de autoestima

atividades sócio

relevancia aos usuários .

100,00

participantes, dançarinos do grupo de HIP HOP , apresentaram a coreografia

culturais
43 Campanha de
Vacinação 2018

Valorizar a ação e

Projeto Social de No referido mês realizamos um trabalho de ação e consentização com as familias e

reflexão sobre

Inclusão Social

valores éticos de

100,00

os usuários, sobre a campanha nacional de vacinação, onde enviamos comunicados
e acompanhamos o atendidos interessados à UBS local para serem vacinados.

cidadania e
atividades sócio
culturais
44 Apresentação

Valorizar a ação e

Projeto Social de 04/05/2018 - 10 hs- Atividade física que envolve incentivo social e cultural, onde os

do Grupo de

reflexão sobre

Inclusão Social

dança - HIP HOP

valores éticos de

ensaiada na Oficina de Danças e Ritmos - HIP HOP na escola Municipal de Ensino

cidadania e

Fundamental Sebastiana Cobra em SJC- SP . A participação dos dançarinos, sempre

atividades sócio

trás satisfação e um nível de autoestima relevancia aos usuários .

100,00

participantes, dançarinos do grupo de HIP HOP , apresentaram a coreografia

culturais

 Indicadores de Programa
 Indicadores de Projeto
4º Mês | MAI/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: Os reinscritos e inscritos no período apresentaram documentação necessária. Realizada 01 inscrição.

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: As atividades/ oficinas foram realizadas com sucesso e a participação dos atendidos em sua maioria ocorreu dentro do previsto, com percentual 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%) | Realizado
Observações: A participação dos atendidos nas atividades e eventos programados no período, foi satisfatório, considerando o interesse dos participantes.

4 | 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
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Observações: O setor do Serviço Social realizou 02 encaminhamentos à rede de proteção e 48 atendimentos diversos. Não há percentual definido para está atividade. O setor de psicologia
realizou 01 encaminhamento a Unidade de Saúde Mental .

5 | Quantidade de “feedback” recebidos pela família e usuários
Descrição: Pesquisa realizada com usuários sobre o serviço oferecido.
Previsto Mensal: 0,00
Realizado no Mês: 100,00 (0,00%) | Realizado
Observações: No referido mês, demos início à pesquisa de satisfação com as famílias dos usuários do serviço, com aplicação de questionário interno individualizado.

6 | 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: 0,00 (0,00%) | Não Realizado
Observações: O público destinado para está atividade justificou a ausência, devido a GREVE DOS CAMINHONEIROS,ocasionado a suspensão da reunião agendada para o referido mês.

 Galeria de Fotos

AÇÃO REGIONAL - CENTRO DA JUVENTUDE
Avd´s

TAEKWONDO

MUSICALIZAÇÃO - BATERIA
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PASSEIO - CINEMA

PASSEIO - CIRCO

PASSEIO - BRINQUEDOTECA

APRESENTAÇÃO GRUPO DE DANÇA HIP HOP

PINTURA EM TELA

PINTURA EM PANO DE PRATO
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PILATES

INICIAÇÃO A PINTURA

CONFECÇÃO EM FELTRO

ENSAIO GRUPO DE HIP HOP

DESAFIOS LÓGICOS

CAPOEIRA
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OFICINA DE ARGILA

 Outros Documentos
Nome

Observações

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

Meta

1 Palestra :

Programa Índice de participação

18/06/2018 - Palestra com a psicologa Carina Roma com o tema: O poder do respeito - aprendendo a valorizar o "nós" em meio a tantos "eu

Oficina

de apoio

das famílias igual ou

´s" - Atividade programada mensalmente - O objetivo da palestra é promover a reflexão de que respeitar é tão importante quanto

Cuidando do

ao

superior a 50%

empoderar se. Saber conquistar e preservar a individualidade é vital para o desenvolvimento. Ressaltamos que está palestra estava

Cuidador

Cuidador

2 Apresentação Projeto

Etapa

Descrição

programada para o dia 29/05/2018, e devido a imprevisto já justificado neste relatório, foi remanejada.
Valorizar a ação e

08/06/2018- 19:30 hs - Apresentação do grupo de dança no 29 º FESTIDANÇA , no Teatro Municipal de SJC- SP - Shopping Centro . Evento

do Grupo de

Social de

reflexão sobre valores

anual onde os usuários, dançarinos do grupo participam trazendo grande nível de auto estima e satisfação.

dança - HIP

Inclusão

éticos de cidadania e

HOP

Social

atividades sócio
culturais

3 Apresentação Projeto

Valorizar a ação e

do Grupo de

Social de

reflexão sobre valores

dança - HIP

Inclusão

éticos de cidadania e

HOP

Social

atividades sócio

10/06/2018 - 10 hs - Apresentação do grupo de dança na Fligh Eventos, bairro Santana. Atividade física de incentivo social e cultural.

culturais
4 Barzinho dia

Projeto

Valorizar a ação e

11/06/2018- 19 hs às 21 hs - Atividade comemorativa de socialização e lazer que envolve passeio com os usuários para comemorar o dia

dos

Social de

reflexão sobre valores

dos namorados.

Namorados

Inclusão

éticos de cidadania e

Social

atividades sócio
culturais

5 Caminhada

Valorizar a ação e

13/06/2018 - 13:30 hs às 16:00 hs - Atividade física de socialização e lazer com os atendidos da ASIN, onde irão caminhar e realizar um

no Parque da Social de

Projeto

reflexão sobre valores

lanche comunitário entre os participantes.

Cidade

Inclusão

éticos de cidadania e

Social

atividades sócio
culturais

6 Apresentação Projeto

Valorizar a ação e

21/06/2018 - 10 hs às 11 hs - Apresentação de dança do grupo de HIP HOP na Escola Prof º Elídia Tedesco de Oliveira. Atividade física de

do Grupo de

Social de

reflexão sobre valores

incentivo social e cultural.

dança - HIP

Inclusão

éticos de cidadania e

HOP

Social

atividades sócio
culturais

7 Festa Junina
ASIN

Projeto

Valorizar a ação e

22/06/2018 - 19 hs às 23 hs - Atividade de socialização e lazer entre as familias e os usuários do serviço, promovendo integração e

Social de

reflexão sobre valores

autoestima à todos.

Inclusão

éticos de cidadania e

Social

atividades sócio
culturais

8 Pesquisa

Pesquisa

Satisfação dos

A pesquisa continuará sendo realizada com o objetivo de atingir a todos os usuários do serviço e seus familiares.

usuários e família com
o serviço oferecido
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Projeto: ASIN - ASSOCIAÇÃO PARA SÍNDROME DE DOWN DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
# Atividade

Meta

Etapa

Descrição

9 Participação

Projeto

Valorizar a ação e

06/06/2018 - 8:30 hs às 11:30 hs - Centro da Juventude - Ação Regional em Comemoração ao dia 12 de junho - Dia Internacional do Combate

na Ação

Social de

reflexão sobre valores

ao Trabalho Infantil - Evento de socialização com a participação dos atendidos da ASIN, e os demais do Serviço de fortalecimento de

Regional -

Inclusão

éticos de cidadania e

vínculos .

PETI

Social

atividades sócio
culturais

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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