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RELATORIO DE ATIVIDADES – 2021 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

 Nome da Entidade: Associação Integrada de Deficientes e Amigos – Ainda 

 Endereço: Rua Boulevard La Loi, 90 Centreville 

 Telefone: (19) 3443-2144 

 

II- FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

 I. Atender pessoas com deficiências físicas, habilitando-as e reabilitando-as, promovendo sua 

integração social e comunitária, nos termos da Lei 8.742, de 7/12/1993, e legislação complementares;  

II. Promover ações que contribuam para assegurar à pessoa com deficiência o pleno exercício de seus 

direitos básicos, inclusive direitos à educação, à saúde, ao   trabalho, ao desporto, ao turismo, ao 

lazer, à previdência social, à assistência social, ao transporte público, ao acesso à edificação de uso 

público, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da 

Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico, bem como dando  

prioridade absoluta à criança e aos adolescentes conforme o Estatuto da Criança e o Adolescente-

ECA; 

III- promover a melhoria na condição de vida da população por meio de contribuir para o acesso as 

políticas sociais de forma a garantir saúde, educação, trabalho e 

moradia de forma universal reduzindo a incidência de novos casos de pessoas com deficiência. 

IV - Ofertar Serviço de Acolhimento Institucional, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade do SUAS, conforme estabelece a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. 

V – Ofertar  serviço para Pessoas com Deficiência e suas Famílias que, devido à situação de 

dependência de terceiros, necessitam de apoio para a realização de cuidados básicos da vida diária, 

como os autocuidados, arrumar-se, vestir-se, comer, fazer higiene pessoal, locomover-se e outras, e 

também de apoios para o desenvolvimento pessoal e social, como levar a vida da forma mais 

independente possível, favorecendo a integração e a participação do indivíduo na família, no seu 

entorno, em grupos sociais, incentivo a inclusão e ao associativismo. 

VI. Promover e buscar, condições de cursos profissionalizantes e outros, para maior e melhor inclusão 

dos deficientes físicos, no mercado de trabalho, e assim, ampliar as alternativas de melhoria sócio 

econômica para os mesmos;  
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VII. Promover as competências das pessoas com deficiência física, visando sua autonomia, segurança 

e dignidade para o exercício da cidadania;  

VIII. Desenvolver ações, conjuntamente, com os órgãos dos Poderes Públicos, e com órgãos da 

sociedade civil, nacional e internacional, na busca de integração dos deficientes físicos no contexto 

sócio - econômico e cultural; 

IX. Desenvolver projetos relacionados ao meio ambiente, esporte, cultura e desenvolvimento 

sustentável visando à melhoria da qualidade de vida de seus usuários e da população em geral;  

X. Estimular, participar, promover, ações preventivas, em conformidade com as legislações 

pertinentes, e com a participação de profissionais, referentes à: planejamento familiar; 

aconselhamento genético; acompanhamento na gravidez; do parto; à nutrição da mulher e da criança; 

à identificação e ao controle da gestante e do feto de alto risco; à imunização; às doenças do 

metabolismo e seu diagnóstico, e, ao acompanhamento de outras doenças causadoras de deficiências 

físicas; 

XI. Desenvolver e apoiar a qualificação e requalificação, de recursos humanos, concernentes à área 

de atendimento às pessoas deficientes físicas, visado a difusão de ações e conhecimentos, bem como 

a troca de experiências, com outros órgãos públicos/ privados, que contribua, para a melhoria e para 

assegurar os direitos quanto ao exercício de cidadania dos deficientes;  

XII. Promover, executar, acompanhar e apoiar levantamentos, estudos e pesquisas, voltadas para as 

questões das pessoas portadoras de deficiências físicas, bem como, documentar e noticiar 

publicamente, os resultados relevantes; 

XIII. Estimular e viabilizar a participação da pessoa com deficiência, em conselhos, comissões e no 

controle do desenvolvimento de políticas pública, por intermédio das entidades representativas;  

XIV. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das Leis e Normas regulamentadoras de acessibilidade, 

garantindo o livre acesso dos deficientes físicos aos edifícios de acesso públicos e vias públicas, e, 

promover as ações e denúncias, necessárias, quando se constatar a falta do cumprimento da Lei;  

XV. Atender, em caráter suplementar, e emergencial a família das pessoas com deficiência física 

com   apoio e auxílio, quando sob riscos circunstanciais, exige a oferta de auxílios em bens materiais;  

XVI. Promover e buscar, junto à outros órgãos competentes, o atendimento especializado, 

concernente à permanência e progressão do ensino de aprendizagem aos portadores de deficiência 

física; 



Associação Integrada de Deficientes e Amigos 

“ AINDA” 
C.N.P.J. 01.636.800/0001-66 

Secretaria da Promoção Social sob nº 53/97 

Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 021 

Declarado de Utilidade Publica Municipal pelo Decreto nº 66/2000 

Declarado de Utilidade Publica Estadual pelo Decreto nº 490/2002 

Declarado de Utilidade Publica Federal pela Portaria nº 2.127/2005 
Conselho Nacional de Assistência Social pela Lei nº 8.742/93 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CCEAS 0310/2007 

 

__________________ainda@ainda.org.br___________________________________________www.ainda.org.br_______________ 

Rua Boulevard La Loi, 90 - Centreville – Fone/Fax: (19) 3443-2144 – CEP 13484-247 - Limeira - SP 

 

XVII. Respeitar as diferenças existentes entre as pessoas, buscar a equidade nas relações e contribuir 

para eliminar todas as formas de preconceitos existentes, desenvolvendo ações de inclusão social, as 

quais possam participar todas as pessoas independentes da sua condição social, gênero, raça, etnia, 

orientação sexual, credo, presença de alguma deficiência ou de qualquer outra espécie; 

 

III- OBJETIVO GERAL 

 

       Proporcionar melhoria na qualidade de vida da pessoa com deficiência física e suas famílias, 

através dos serviços de Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial de Média 

Complexidade. 

 

IV- OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Propiciar momentos de convívio grupal e o desenvolvimento das relações interpessoais, 

fortalecendo as relações de afetividade e de sociabilidade e estimulando o exercício da 

autoestima; 

 Proporcionar espaços de reflexão para fortalecer as ações da família na proteção e 

desenvolvimento das pessoas com deficiência; 

 Despertar aos jovens e adolescentes o interesse ao mundo do trabalho; 

 Identificar as crianças que recebem BPC e estão fora da escola por alguma barreiras de 

acesso a quaisquer políticas públicas e de permanência em atendimento nas mesmas. 

 

V- ORIGEM DOS RECURSOS: 

Subvenções: (x) Municipal (x) Federal 

Doações de sócios-contribuintes 

Doações de Empresas Privadas  

Campanhas e Eventos 

Repasse do FMDCA para projeto aprovado pelo CMDCA 

  

VI- INFRAESTRUTURA 

01-Sala- Serviço Social 

01-Sala – Administração 
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01-Sala - Gerência   

01-Sala – Informática 

01-Sala de Convivência 

01-Sala - Pedagogia 

01-Sala - Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia 

01-Sala – Fisioterapia 

01-Sala – Psicologia 

01-Sala de Reunião 

09- Banheiros (Feminino e Masculino) 

01-Cozinha 

01-Lavanderia 

02-Despensa 

01-Salão (Eventos) 

01-Horta Suspensa  

     * Área externa  

 

 Horário de funcionamento da OSC: De 2ª a 6ª das 07h30 ás 17h30 

 Média de atendidos no último semestre/2021 em todos os serviços: 90 

 Media total no semestre: 90 atendidos 

 

VII- IDENTIFICAÇÃO DE CADA SERVIÇO, PROJETO, PROGRAMA OU BENEFICIO 

SOCIOASSISTENCIAL, INFORMANDO RESPECTIVAMENTE: 

 

As pessoas com deficiência e seus familiares, receberam atendimentos presencial e online 

(frente a pandemia do Covid – 19 que se instalou mundialmente e permaneceu agravada no município 

em 2021) ofertados através dos serviços da política de Assistência Social de forma gratuita. O público 

beneficiário por estes serviços foram crianças, jovens, adultos e idosos, conforme a tipificação dos 

serviços socioassistenciais. 

 

 Assistência Social: 

- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV 

   - Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiências, idosas e suas famílias. 
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 6 a 15 anos 

 16 a 29 anos 

 30 a 59 anos 

 Acima de 60 anos 

 

 Saúde / Reabilitação: Terapias individuais e grupais 

 Acima de 6 anos 

 

Vale ressaltar também que em 2021 a OSC executou Projeto Brincando eu Também Aprendo, 

executado através do co-financiamento do FMDCA.  

 

Amplitude de atendimento da OSC em 2021: 

 

Descrição do 

Serviço 

Periodicidade Nº de atendidos Média Mensal de 

atendimento 

mensal 

Projeto Brincando eu 

Também Aprendo  

12 meses 15 15 

 

Os serviços abaixo apresentados têm uma correlação entre si, ambos têm o mesmo público 

alvo, pois identificamos que o processo atendeu diretamente suas necessidades, tornando efetivas as 

premissas que se concentraram na promoção e na melhoria continua da qualidade de vida das 

pessoas com deficiências.    

 

Situações especificas atendidas por este Serviço: 

 Situações de violência física, psicológica ou negligência; 

 Vivências de isolamento social; 

 Habilitação e Reabilitação Social; 

 Deficiência física, mental, motora e ou sensorial.     
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 PROGRAMAS: 

 DA HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO 

 

Teve como principal objetivo promover a qualidade de vida dos deficientes, onde buscou-se 

fortalecer a autoestima, independência e a autonomia do indivíduo, através dos seguintes serviços:  

 

1. SERVIÇO SOCIAL  

2. FISIOTERAPIA 

3. FONOAUDIOLOGIA 

4. PSICOLOGIA 

5. TERAPIA OCUPACIONAL 

6. PEDAGOGIA 
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PROGRAMA BPC NA ESCOLA 

 

Objetivo: garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 

0 a 18 anos, que recebem o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).  
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 Contato com os CRAS, Cadastro Único e redes de apoio para identificar crianças e adolescentes 

com deficiência que encontram-se fora do contexto escola e recebendo BPC Escola; 

 Busca ativa por meio de visitas domiciliares, afim de identificar se as crianças e adolescentes 

estão encontrando barreiras de acesso e permanência nas escolas; 

 Preenchimento do Plano de Atendimento Individua – PDI, para envio ao Ceprosom. 

A OSC realizou busca ativa até o mês de março, visto que em uma das visitas domiciliares 

chegamos a ir na casa de uma família onde a mesma estava esperando profissionais do posto de 

saúde chegar para realizar teste de Covid, pois a filha deficiente estava apresentando sintomas. 

Mediante este caso, informamos o Ceprosom que a OSC por hora suspenderia as visitas no momento. 

Até o momento em busca ativa por meio de visitas domiciliares as famílias, realizadas pela Assistente 

Social e Pedagoga, foi abordado vários tipos de deficiência e foi identificado através do preenchimento 

do questionário respondido pelo responsável, que alguns beneficiários nunca frequentaram escola de 

ensino regular pois a família considera que a criança/adolescente não tem condições de apender; por 

ser discriminado na escola e pela escola não ter um monitor de apoio. Alguns deles somente 

frequentaram Instituições para deficientes ou ainda frequentam pois realizam acompanhamento e 

reabilitação. 

Em alguns casos os responsáveis relataram que as crianças/adolescentes, independente da 

deficiência que apresentam, frequenta a escola de ensino regular e não tem nenhuma barreira de 

acesso, visto que a escola é adaptada para atender o deficiente. 

 

ANALISE DOS RESULTADOS 

 

Em meio a pandemia do Covid-19 instalada mundialmente desde 2020, a equipe readequou os 

serviços e se empenhou ao máximo para que o Programa BPC na Escola não fosse prejudicado.    

Realizamos o levantamento de todos os beneficiários e posteriormente iniciamos a busca ativa 

de forma segura até março/2021, onde a pandemia se agravou no município e foi suspensa a busca 

ativa prezando pela saúde e cuidados com os usuários e equipe. 
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Pode-se observar que as visitas realizadas até o momento, muitas crianças e adolescentes 

estão fora do contexto escolar. Algumas por realmente não ter condições de frequentar a escola 

devido a deficiência ser severa, outras pela família achar que não deve frequentar, temendo 

preconceito e discriminação e por ter escolas que não tem acessibilidade e monitor especializado a 

acompanhar o deficiente. 

A maioria dos beneficiários frequentam e são acompanhados por outras Instituições do 

município e realizam habilitação e reabilitação.  

                    

 

 

SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS 

 

Objetivo: Desenvolver ações voltadas para crianças e adolescentes com deficiência e em 

vulnerabilidade social, convivência e participação comunitária, garantindo o desenvolvimento das 

potencialidades, fortalecendo relações de afetividade e vínculos familiares e comunitários. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
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Foram realizadas atividades online e presencial, seguindo todos os protocolos de segurança 

visando minimizar a vulnerabilidade social dos participantes através de ações lúdicas demonstrando a 

importância do brincar e através delas favorecer a estimulação do aprendizado e do desenvolvimento 

biopsicossocial para crianças e/ou adolescentes com deficiência. Segue abaixo as atividades: 

 Reunião de pais e/ou responsáveis; 

 Apresentação virtual da equipe aos participantes, com intuito de formação de vínculos entre os 

envolvidos no serviço; 

 Atividade para avaliar aspectos motores, cognitivos e fonoarticulatórios das crianças e/ou 

adolescentes e foi enviado ao grupo do whatsapp e Youtube aos 15 participantes. Para essa 

atividade também foi solicitada devolutiva online dos mesmos; 

 Atividade da Páscoa, onde a equipe junto ao “Coelho da Páscoa” foi às residências dos participantes 

para entrega de chocolates. Devido ao lúdico proporcionado pela fantasia do “Coelho da Páscoa”, os 

participantes interagiram de forma positiva e receptiva com a equipe; 

 Visita domiciliar aos usuários; 

  Atividade livre com brinquedos, jogos lúdicos e educativos;  

 Brincadeira da amarelinha de forma convencional e adaptada com aumento do espaço físico de seus 

elementos; 

 Ação do Madero junto ao Limeira Shopping onde os atendidos e suas famílias foram comtemplados 

com um combo (lanche, batata e refrigerante); 

 Atividades corporais associadas às formas geométricas, onde se desenhou no chão 3 quadrados 

verdes, 3 círculos azuis e 3 triângulos amarelos, onde foram dadas instruções para entrar e sair das 

formas, exemplo: “vamos entrar no quadrado”, todos iam para dentro de um dos quadrados 

desenhados e em alguns momentos todos entravam na mesma forma ao mesmo tempo, mas 

sempre, mantendo o distanciamento; 

 Atividade com bolinha de sabão; 

 Atividade de musicoterapia e dança terapia;  

 A empresa Desktop promoveu uma ação social onde compareceu à OSC para realizar a entrega dos 

notebooks que doaram as crianças e adolescente, facilitando as atividades online frente a pandemia;  

 Confecção de instrumentos musicais através da plataforma digital Google Meet, onde as 

profissionais estimularam os participantes a criarem instrumentos musicais com materiais recicláveis 

e de fácil acesso; 
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 Confecção de adereços de festa julina, onde os meninos receberam materiais para montar uma 

gravata com figuras típicas como chapéu de palha, fogueira, balão e bandeiras; e para as meninas 

receberam mini chapéu de palha a ser enfeitado com fitas, laços e pingentes; 

 Festa julina mantendo o distanciamento e mantendo os protocolos de segurança; 

 Atendimentos individuais com objetivo de proporcionar um momento de acolhimento, fortalecimento 

de vínculos e promover orientações pontuais mediante as demandas relatadas pelos responsáveis 

ou pelo próprio atendido; 

 Oficina de massinhas de EVA, estimulando a criatividade, coordenação motora, estimulação visual; 

 Oficina de confecção de uma peteca, relacionando ao tema: Folclore; 

 Atividade relacionada a “Emoções” com a apresentação de partes do filme “Divertidamente”;  

 Atividade “pote da calma”, onde foi confeccionado o pote da calma com os participantes e teve por 

objetivo desenvolver a coordenação motora fina, identificação de cores, o comportamento de esperar 

a vez e com a utilização do brinquedo depois de pronto, admirar os efeitos dos brilhos na água e 

desenvolver estratégias para se acalmar; 

 Atividade de desenho da família, os participantes receberam uma folha com a moldura de uma casa, 

e foram orientados a desenhar sua família, trabalhando vínculos familiares e afetividade, o 

reconhecimento da família e desenvolvimento da coordenação motora fina; 

  Atividade de culinária e confeitaria em comemoração ao aniversário da OSC e pelo dia da luta da 

pessoa com deficiência, onde enrolaram brigadeiro e decoraram bolos individuais com chantilly de 

cores diferentes;   

 Atividade com se uma atividade com bexigas, que consistiu em encontrar nas bexigas um bilhetinho 

que continha uma tarefa a ser realizada, após o cumprimento da tarefa o participante recebia um 

bilhete com frases/mensagens motivacionais.  

 Atividade de circuito com obstáculos elaborado pelas terapeutas e também no resgate da brincadeira 

da amarelinha, oferecida no início do serviço; 

 Café da manhã diferenciado em comemoração ao dia das crianças e os atendidos ganharam 

presentes que foram doados por um dos parceiros da OSC; 

 Oficina de Slime; 

 Encontro de pais e/ou responsáveis; 

 Oficina de estátua musical com o apoio de recursos audiovisuais, através do aplicativo YouTube, 

onde os participantes escolheram as suas músicas preferidas e assim trabalhou-se o respeito aos 

gostos musicais de cada um, a diversidade musical e o tempo de espera; 
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 Reuniões mensais da equipe; 

 Oficina da mão no gesso.... 

 Piquenique no parque 

 Festinha de encerramento... 

 Atendimentos e intervenções individuais dos participantes e/ou responsáveis de acordo com a 

demanda observada. 

 

         ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

         De maneira geral, os objetivos foram atingidos de forma satisfatória de acordo com necessidade e 

as potencialidades de cada participante. O desempenho das crianças e adolescentes nas atividades 

variou de acordo com as capacidades individuais e de acordo com os temas abordados, exemplos: 

atividades físicas/corporais, atividades com música e atividades que envolvem raciocínio. A equipe 

manteve o objetivo através da adaptação das atividades para atingir a todos os participantes promovendo 

uma inclusão eficaz. 

        A boa aceitação e receptividade do projeto pelos participantes e respectivos pais e/ou responsáveis, 

fez com que houvesse uma ótima interação com a equipe, favorecendo a construção e fortalecimentos 

dos vínculos. 
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SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA JOVENS ADULTOS E 

IDOSOS - 16 A 29 ANOS - 30 A 59 ANOS - ACIMA DE 60 ANOS. 

 

Objetivo: Favorecer o desenvolvimento das atividades intergeracionais, proporcionando momentos de 

convívio grupal e o desenvolvimento das relações interpessoais, fortalecendo as relações de 

afetividade e de sociabilidade e estimulando o exercício da autoestima.  

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 Realizado reunião presencial com os atendidos que já estão no mercado de trabalho, porem 

estavam desligados da OSC. Tal reunião foi ministrada por um atendidos que é voluntário da 

OSC, e a proposta foi de voltarem a participar das atividades da OSC, uma vez que a entidade 

oferecerá cursos voltados para a capacitação profissional; 

 Apresentação inicial e boas vindas, foram retomadas as atividades online com os atendidos 

através do aplicativo Zoom, onde a Pedagoga realizou um quebra gelo com um bate papo sobre 

como eles estavam e o que fizeram nas férias. Após todos falarem e se interagirem, houve a 

apresentação da nova psicóloga Jéssica Freitas, que estará atuando junto aos atendidos neste 

ano; 

 Devido ao atual momento, pandemia COVID-19, o assunto do grupo online foi “Vacinas 

CoronaVac e AstraZeneca, um tema pertinente ao momento para que os atendidos tomassem 

conhecimento sobre as vacinas que estão em estudo para a liberação de seu uso emergencial. 

Os atendidos tiraram as dúvidas sobre as vacinas que estão em análise e relataram seus medos e 

receios em se vacinarem. De acordo com as informações obtidas através de fontes oficiais, eles 

foram orientados como cada vacina estava sendo criada e sua eficácia até o momento e também 

foram orientados a procurar os seus médicos para saberem se fazem parte de grupos prioritários 

e se manterem informados sobre as possíveis a datas de vacinação; 

 O primeiro encontro online com a psicóloga, ela se apresentou e destacou como serão suas 

contribuições nos serviços da AINDA. Em seguida, os participantes também se apresentaram 

mencionando o respectivo nome, qual oficina que participa e o tempo que é atendido na 

instituição. Por último, a psicóloga solicitou aos participantes que mencionassem assuntos 

emocionais que gostariam de trabalhar no grupo, onde foram apontados os temas: Ansiedade; 

Depressão; Medos e Inseguranças e Autoestima; 
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 Através de um bate-papo com o tema “Expectativas para o ano de 2021” os atendidos puderam 

falar sobre suas expectativas em relação ao ano que se inicia, quais seus planos e desejos após 

quase um ano de isolamento social. Os atendidos trouxeram que planejam fazer passeios, 

retomar suas terapias, rever familiares, enfim, retomar a vida que tinham antes do início da 

pandemia; 

 A atividade com a apresentação do tema: Ansiedade em tempos de pandemia em forma de slide. 

No decorrer da apresentação foi proporcionado um espaço em que os participantes puderam 

verbalizar e sanar dúvidas referentes ao assunto; 

 Atividades de como demonstrar afeto e empatia em tempos de pandemia e isolamento social, pois 

com o isolamento social as formas de demonstrar carinho que já são conhecidas de todos 

precisaram ganhar nova forma, e nós tivemos que nos adaptarmos. Através de um bate papo, 

todos tiveram a oportunidade de contar como tem feito as demonstrações de carinho e como 

podem demonstrar empatia. Alguns exemplos dos relatos: “- tenho enviado mensagens por 

WhatsApp todos os dias perguntando como ela está.” “- realizamos chamadas de vídeo e 

conversamos muito.” “- Ah, as vezes eu deixo um alimento na caixa de doações do mercado, mas 

na maioria das vezes eu é que preciso de ajuda.” 

Na sequência falou-se quais outras formas de carinho possíveis e foi feita até a sugestão de                              

enviarem mensagens em formato de cartas; 

 A atividade de incentivo à leitura, onde foi apresentado aos atendidos o livro “O Pequeno Príncipe” 

e sugeriu-se a leitura do mesmo para discussões posteriores. Também foram apresentadas as 

duas versões em filme como sugestão. Conversou-se sobre o conteúdo do livro que traz inúmeras 

reflexões embora seja considerada uma obra para crianças. Foram apontadas frases que são 

muito conhecidas do livro como por exemplo: “Só se vê bem com o coração, o essencial é 

invisível aos olhos.”, “Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas”. Após a leitura 

das frases foram feitas reflexões acerca do tema; 

 Oficina sobre as emoções e como elas podem influenciar no comportamento. A oficina teve como 

objetivo também, reconhecer as próprias emoções e buscar maneiras de lidar com cada uma 

delas. Foi iniciada com um momento de acolhimento e, posteriormente, deu-se seguimento com o 

tema proposto. Através do slide, a psicóloga apresentou as principais emoções e o seus reflexos 

no comportamento de maneira que os participantes puderam relatar suas impressões e vivências 

referentes ao tema; 
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 Oficina com o tema: como anda as minhas relações? A atividade foi realizada em formato de roda 

de conversa, sendo trabalhado os relacionamentos interpessoais, bem como, destacar a 

importância de estabelecer bons relacionamentos. Os participantes tiveram a oportunidade de 

relatar suas principais dificuldades nos relacionamentos, e conforme os relatos, a psicóloga 

realizava apontamentos a fim auxiliá-los a buscarem soluções assertivas mediante aos conflitos; 

 Atividade realizada online da importância de superar as dificuldades geradas pela pandemia. Com 

as regras de isolamento social e as medidas de proteção que precisam ser tomadas para a 

contensão da pandemia, muitas pessoas passaram a ter dificuldades emocionais para lidar com 

todas as mudanças que ocorreram em suas rotinas. Discutiu-se que nunca foi tão importante ser 

resiliente, superar as dificuldades e seguir em frente buscando inovar e reinventar para conviver 

com o novo normal; 

 Aulas de inglês online com os atendidos que mostraram interesse e disponibilidade em participar. 

Foram criados 2 grupos, inclusive com atendidos que já estão no mercado de trabalho. O objetivo 

do curso é desenvolver habilidades da língua estrangeira e capacitá-los para uma maior 

qualificação profissional; 

 Bate papo livre para que houvesse a socialização dos atendidos, dando a oportunidade de 

conversarem sobre o que quisessem, foram trazidos assuntos de seu cotidiano atual como a 

dificuldade que encontram em realizar tarefas simples como ir ao supermercado ou ao posto de 

saúde já que alguns serviços que facilitavam suas vidas foram suspensos. Trouxeram também o 

desejo de voltarem as atividades presenciais e a necessidade em estar com seus amigos; 

 Festividade da Páscoa, onde a equipe entregou na casa de 81 atendidos caixas de bombons 

referente ao feriado da Páscoa. Para as crianças a entrega foi realizada pela equipe juntamente 

com uma voluntária que se vestiu de coelho, todos nos receberam com alegria e cheios de 

gratidão pela ação; 

 Pesquisa online com os atendidos sobre qual a importância do SCFV e qual o significado dos 

encontros para os atendidos. Também foi perguntado aos participantes o que eles acharam dos 

temas trabalhados anteriormente para avaliarmos o conteúdo. As respostas foram positivas e que 

gostam muito de tudo o que é abordado. Os atendidos ainda fizeram os seguintes apontamentos: 

" espero ansiosa para a nossa atividade"; "é o momento em que posso encontrar, mesmo que 

online, meus colegas"; "sinto falta de ir no AINDA"; "gosto de conversar com vocês" entre outras 

falas que apontam a importância de se ter o SCFV; 
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 Trabalho em grupo pela psicóloga sobre “Desenvolvendo a minha autoestima”. O encontro teve 

como objetivo auxiliar os atendidos no desenvolvimento da autoestima, além de oportunizar um 

momento de trocas de vivências pessoais. A psicóloga introduziu no grupo aspectos voltados a 

baixa estima e confiança de si mesmo mediante as conversar realizadas nos encontros anteriores. 

Posteriormente, realizou-se orientações de enfrentamento mediante as queixas expostas. Nesse 

encontro o grupo foi participativo trazendo suas experiências pessoais, sendo possível trabalhar 

com mais dinamismo; 

 Bate papo livre com os atendidos junto a pedagoga onde puderam trazer relatos de suas vidas e 

conversar com seus colegas pontuando como vem se sentindo no período da pandemia e 

isolamento social. Trouxeram suas inseguranças frente ao Covid e da vivencia do "novo normal" 

do qual todos faremos ou já fazemos parte; 

 Atividade e análise do filme Como eu era antes de você, onde os participantes resumiram o filme 

relatando os momentos que mais evidenciaram, assim como, foi possível trazer os pontos 

destacados para suas experiências pessoais. Foi possível perceber que conversar sobre as 

impressões pessoais de um determinado filme favorecem a participação ativa e interesse dos 

atendidos no grupo. Através deste filme, observou-se na fala dos participantes como se sentem e 

lidam em relação ao preconceito, assim como, o grupo apresentou as dificuldades que encontram 

para relacionar-se amorosamente. Dessa forma, foi realizada a escuta, bem como, apontamentos 

de reflexão e orientações. Para o próximo encontro, o grupo escolheu para análise o filme: Sol da 

Meia-Noite; 

 Ação do Madero junto ao Limeira Shopping, onde os atendidos e suas famílias foram 

comtemplados com um combo (lanche, batata e refrigerante; 

 Análise do filme O Sol da Meia-Noite, sobre os preconceitos e discriminações vivenciados no 

âmbito familiar. Diante dos encontros realizados, observou-se que a maioria dos atendidos já 

vivenciaram situações de preconceito no ambiente familiar e todos já tiveram experiências de 

preconceito em algum momento. Ainda foi possível perceber que situações como essa influenciou 

na baixa autoestima e autoconfiança. Dessa forma, entende-se a importância em prosseguir 

proporcionando espaços como estes de escuta e fala, assim como, atividades que favoreçam o 

pensar reflexivo. Para o próximo encontro, será realizada a análise do filme: O Extraordinário; 

 Roda de conversa sobre a Vacinação contra Covid, que mesmo trabalhado anteriormente ainda é 

importante dar ênfase a conscientização dos atendidos e da população em geral. A pedagoga 

iniciou perguntando aos atendidos que estavam online quem já havia tomado a vacina e poucos 
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haviam se vacinado. Alguns estavam encontrando dificuldades em se vacinar por conta da 

documentação exigida para a vacinação e ainda houve aqueles que afirmaram não querer se 

vacinar. Para aqueles que não estavam conseguindo se vacinar, orientou-se buscarem ajuda da 

assistente social sobre como poderiam proceder e aqueles que não queriam se vacinar, 

questionou-se o motivo e foi feito orientações sobre a segurança das vacinas e como é importante 

tomá-las. Também foi falado a respeito de que cada um tem direito a sua opinião e de escolher a 

se vacinar ou não; 

 Oficina com o tema “Lembranças” e teve início com uma história contada pela pedagoga de um 

relato de uma das atividades realizada em um período anterior a pandemia. Em seguida os 

atendidos foram questionados sobre boas lembranças que tinham em relação a OSC em sua vida, 

eles trouxeram histórias dos primeiros anos da OSC e de acontecimentos mais recentes. Falaram 

sobre festas, eventos e histórias do dia a dia da AINDA. Relembraram amigos que já se foram e 

sobre a saudade que tem. Trouxeram suas recordações e histórias nostálgicas, assim puderam 

ver como é importante manter a esperança de um futuro melhor pois já vivenciaram muitas 

dificuldades, mas também bons momentos segundo seus relatos; 

 Oficina com o tema “Sonhos e desejos”. Nesse dia os atendidos participantes foram questionados 

sobre quais são seus sonhos e desejos para quando a pandemia estiver controlada. O que mais 

trouxeram em debate foi a questão de abraçar as pessoas que amam, sair nas ruas sem máscara 

e poder ir para todos os lugares sem restrições de quantidade de pessoas; 

 Atividade com o tema: “Como anda a minha ansiedade?” O encontro foi iniciado com um momento 

de acolhimento e, posteriormente, foi aberto um espaço em que os atendidos puderam relatar 

suas principais angustias vivenciadas no contexto de pandemia. Após esse momento, o grupo 

sugeriu outro filme para discussão e análise. O filme escolhido foi: Meu pé esquerdo. No decorrer 

do encontro os atendidos trouxeram situações que poderiam desencadear ansiedade, dentre elas, 

destacou-se a preocupação da maioria em relação a questões financeiras e inseguranças de 

perderem os benefícios que recebem. Os participantes cooperaram entre si trazendo informações 

pertinentes, assim como, experiências pessoais que puderam auxiliar aqueles que tinham dúvidas 

em relação aos direitos de seus benefícios; 

 Atividade dada para os atendidos assistirem ao episódio "Pensamentos" da série do Netflix 

chamada "Eu e o Universo". Após, discutiu-se sobre como os pensamentos nos influenciam em 

nosso dia a dia e como podemos agir de maneiras diferentes das quais estamos acostumados 

diante de acontecimentos negativos. Atividades que incluem vídeos é bem recebida pelos 



Associação Integrada de Deficientes e Amigos 

“ AINDA” 
C.N.P.J. 01.636.800/0001-66 

Secretaria da Promoção Social sob nº 53/97 

Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 021 

Declarado de Utilidade Publica Municipal pelo Decreto nº 66/2000 

Declarado de Utilidade Publica Estadual pelo Decreto nº 490/2002 

Declarado de Utilidade Publica Federal pela Portaria nº 2.127/2005 
Conselho Nacional de Assistência Social pela Lei nº 8.742/93 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CCEAS 0310/2007 

 

__________________ainda@ainda.org.br___________________________________________www.ainda.org.br_______________ 

Rua Boulevard La Loi, 90 - Centreville – Fone/Fax: (19) 3443-2144 – CEP 13484-247 - Limeira - SP 

 

participantes e supera as expectativas. Mas todas as atividades acabam voltando ao assunto da 

pandemia do Covid-19; 

 Pesquisa com atendidos acerca das atividades presenciais, onde realizou-se uma série de 

perguntas em relação a possibilidade do retorno das atividades em grupo de forma presencial. 

Discutiu-se também sobre a importância de seguir os protocolos de segurança e manter o 

distanciamento social. A atividade fluiu positivamente e desejam o retorno das atividades de forma 

presencial; 

 Oficina de artesanato onde a pedagoga ministrou uma mini aula de artesanato, dando dicas de 

como criar acessórios de baixo custo para que se caracterizassem para a ocasião. Foram dadas 

dicas de como fazer uma tiara ou uma gravata com materiais que poderiam ter em casa. Ex.: 

folhetos de supermercado, folhas brancas que poderiam ser coloridas, tecido, etc. Todos os 

atendidos gostaram das propostas e conseguiram fazer os acessórios; 

 Drive-thru julino na OSC, a qual estava toda enfeitada com bandeirinhas e demais decoração 

julina para que os atendidos pudesse passar de carro ou com o porta a porta e retirar um kit com 

guloseimas, bem como tirar fotos em nosso painel julino, proporcionando a eles um momento de 

descontração com a equipe da OSC; 

 Oficina através da apresentação de slide, apresentado as principais emoções e como estas 

podem afetar o comportamento. No momento da apresentação, os atendidos mencionavam algum 

apontamento ou questionava algo sobre o tema. Por último, foi aberto para discussão e 

orientações. A oficina teve como objetivo também, reconhecer as próprias emoções e buscar 

maneiras de lidar com cada uma delas.   Vale mencionar que esse tema já foi trabalhado com o 

grupo no outro trimestre, no entanto, notou-se a importância em retomar trazendo novos 

conteúdos. Os atendidos participaram ativamente relatando questões pessoais e tirando dúvidas. 

Dessa forma, entende-se que a atividade foi produtiva proporcionando o autoconhecimento e 

controle das emoções; 

 Roda de conversa para que os atendidos falassem como tem se sentido e se suas emoções estão 

influenciando em sua saúde. Além dos relatos dos atendidos a profissional também trouxe 

histórias reais sobre o tema. Os relatos dos atendidos presentes no grupo mostraram que a 

proposta foi muito positiva, pois muitos acreditavam que algumas reações ocorriam apenas com 

eles, ao ouvirem os demais sentiram-se aliviados por verificar que tem muitas outras pessoas 

passando pela mesma situação. Os medos e anseios são parecidos em relação à pandemia do 

covid-19; 
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 Atividade acerca do respeito da importância de estabelecer laços familiares consistentes, assim 

como, aproveitou o assunto para dar seguimento com o bate papo iniciado na semana passada a 

respeito das vivências com a figura paterna. Dessa forma, os atendidos tiveram um espaço em 

que puderam relatar suas experiências com o pai ou outra pessoa que ocupou esse lugar e de 

que maneira essa relação pode ter influencias nos dias atuais. A maioria dos atendidos quiseram 

relatar sobre suas vivências com a figura paterna;  

 Oficina lúdica, onde fizeram um desenho de uma paisagem que tenha árvores e pássaros, com 

objetivo demonstrar os pontos de vista diferentes de cada pessoa. Após os atendidos terminarem 

de desenhar, um a um, foram mostrando seus desenhos e contando algo sobre o que haviam 

desenhado. Todos os atendidos desenharam paisagens muito diferentes umas das outras. Alguns 

desenharam casas, outros desenharam flores e até cachoeiras. Houve até desenhos que não 

continham nada do que foi sugerido desenhar-se. Todos os atendidos fizeram os desenhos, 

mesmo que alguns desenharam algo um pouco diferente da proposta; 

 Atividade sobre: “Ressignificar”, com objetivo de proporcionar um momento de reflexão sobre o 

autoconhecimento, auxiliar os atendidos a identificarem como as marcas do passado influenciam 

nos dias atuais e ajuda-los a encontrarem maneiras saudáveis de lidarem com tais conflitos. A 

psicóloga explicou o significado dessa palavra por meio de slides e imagens que ajudaram na 

compreensão, ressaltou sobre quais formas que pode-se aplicar no dia a dia, além de abrir um 

espaço para discussão sobre o tema. Os atendidos participaram ativamente da oficina através da 

demonstração de interesse e compartilhando suas opiniões e vivências relacionadas ao tema. Foi 

observado em outros encontros a necessidade de se trabalhar com o grupo a importância do 

perdão e de trazer um novo significado para suas dores e vivências que geraram traumas e 

conflitos. A técnica destacou também algumas possibilidades de se desprender do passado e 

permitir-se viver atualmente sem carregar mágoas e conflitos pessoais. Sendo assim, entende-se 

a necessidade em continuar trabalhando temas como esse favorecendo o autoconhecimento, 

gerenciamento das emoções e relações mais saudáveis consigo mesmo e com os outros; 

 Atividade sobre o livro “As 5 linguagens do amor”. Onde a pedagoga deu início a atividade 

conversando sobre o que faz a pessoa se sentir bem, (perguntando individualmente para cada 

atendido), alguns atendidos pontuaram que gostam de passear, conversar com amigos, costurar, 

desenhar, entre outras coisas. Após esses apontamentos a pedagoga falou sobre o livro “As 5 

linguagens do amor” que traz as formas como as pessoas se sentem amadas, a autora faz uma 

analogia de que somos como um veículo em que o tanque precisa ser abastecido e o combustível 
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é o amor, mas que as formas de enchermos esse tanque varia de pessoa para pessoa. A autora 

traz ainda que existem 5 formas pelas quais as pessoas podem se sentirem amadas, assim, a 

pedagoga foi trazendo aos atendidos quais são essas maneiras de se sentirem abastecidos em 

tempos de pandemia;  

 Atividade sobre o autoconhecimento, o desenvolvimento da autonomia e os benefícios de 

protagonizar minha própria história. O encontro foi aberto com um momento de receptividade e 

acolhimento em que os mesmos receberam a oportunidade de compartilhar como foi sua semana 

e, posteriormente, a psicóloga introduziu o tema e conceito de protagonismo. Em grupos 

anteriores observou-se que a maioria dos atendidos encontram dificuldade em possuir opinião e 

escolha própria podendo depender em alguns momentos de familiares e/ou amigos para 

decidirem em situações que possuem condições para tal. Dessa forma, foi trabalhado nesse 

encontro possibilidades de escolhas e o desenvolvimento da autoconfiança. Os atendidos 

demonstraram interesse e participação no assunto favorecendo o desempenho do objetivo; 

 Atividade Lúdica com apresentação em slide em que cada slide havia imagens realistas. As 

imagens apresentadas foram: um homem (idoso); imagem de uma praia; uma mulher dançando 

na chuva; um piano; um deserto e uma pessoa cabisbaixa. Para cada slide havia um número 

representando a imagem, então a psicóloga apresentou as imagens aos atendidos e solicitou que 

marcassem qual imagem houve mais identificação para cada. Em seguida, os atendidos relataram 

qual imagem mais chamou a atenção para e explicaram os motivos. O Objetivo desse encontro foi 

proporcionar a ampliação do conhecimento de si mesmo e suas principais características, assim 

como, promover a participação de todos com maior espontaneidade. Foi possível perceber que os 

participantes trouxeram questões além da imagem, mas que de um certo modo, falaram sobre si 

mesmo, sobre suas próprias características. Através dos apontamentos dos mesmos, foi possível 

trabalhar as características pessoais favorecendo para o desenvolvimento do autoconhecimento e 

a percepção de si mesmo; 

 Exposição de fotos de aniversário “25 Anos da AINDA” no Limeira Shopping e Shopping Pátio. Os 

atendidos puderam visitar a exposição junto à seus familiares; 

 Dinâmica em que cada participante recebeu o nome de um atendido que estava presente no 

encontro. Sendo assim, a partir do nome recebido cada atendido escreveu no privado do 

whatsapp as principais qualidades dessa pessoa, e posteriormente, a psicóloga apresentou para 

os demais do grupo as qualidades de cada um. A atividade foi bem divertida e houve participação 

de todos. Observou-se que alguns atendidos ficaram surpresos com as qualidades recebidas, 
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relataram que não esperam tais qualidades. Com isso, foi possível trabalhar a importância que 

cada atendido tem para os demais do grupo, além de ressaltar as qualidades que possuem; 

 Roda de conversa sobre a retomada das atividades presencias. Foram trazidas informações de 

como será realizado o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de acordo com as 

necessidades do atual momento (retomada das atividades pós pandemia). Como a divisão dos 

grupos e a necessidade de se intercalar os dias para não exceder a capacidade máxima que a 

necessidade do distanciamento traz. Também foi colocada a exigência de estar vacinado com as 

duas dozes de alguma das vacinas referentes ao Covid -19 e não ter contato físico ao se 

cumprimentarem ou em qualquer outra situação. Nesse dia o presidente da OSC fez parte dessa 

roda de conversa e trouxe alguns apontamentos reforçando a importância de todos seguirem as 

regras da OSC. Os atendidos demonstraram boa vontade em cumprir as regras e compreensão 

da necessidades e importância das mesmas; 

 Atividade com a empresa “Pucci Pilates” que proporcionou na OSC um aulão de pilates em 

homenagem ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. O objetivo, além de 

relaxamento, descontração e interação, foi trazer aos atendidos que existem muitas atividades 

das quais ele podem fazer parte, no caso, o Pilates, que é uma excelente atividade de 

autocuidado. Todos puderam participar de acordo com suas capacidades/limitações e a atividade 

foi muito produtiva. A atividade foi produtiva e trouxe grande satisfação aos que participaram da 

atividade, tanto que os atendidos solicitaram que a atividade pudesse ocorrer mais vezes; 

 Atividade sobre a “A importância de saber ouvir”, que traz em seu contexto que as pessoas 

perderam o hábito de ouvir o outro e que muitas vezes não é dada a atenção necessária ao se 

escutar a opinião do outro, na maioria das vezes a pessoa já está na defensiva e não consegue 

entender o que a outra pessoa está dizendo. Fala também sobre a importância da empatia em 

relação a escuta, e traz que temos muitos cursos ensinando a oratória, mas que precisamos de 

cursos de escutatória para que os mal-entendidos sejam cada vez menos recorrentes pela falta de 

se ouvir o outro; 

 Mais uma vez teve ação do Madero junto ao Limeira Shopping que o atendidos e suas famílias 

puderam comer um combo fornecido pela empresa (lanche, refrigerante e batata frita). Essa ação 

é muito importante para o fortalecimento de vínculos familiares e sociais; 

 Festa de aniversário da OSC aos atendidos (seguindo os protocolos de segurança). Ganhamos 

decoração de bexigas e bolo gelado e servimos salgadinhos, pão de queijo e refrigerante aos 
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trinta participantes que estavam presentes, proporcionando um momento de confraternização e 

socialização; 

 Oficina para a expressão da gratidão. Aleatoriamente, cada atendido expressou um motivo de ser 

grato, realizando a leitura da história da dinâmica: “Quem eu sou faz a diferença”. Terminando a 

leitura seguiu-se para a efetuação da atividade prática. Cada atendido foi convidado a elaborar e 

decorar 2 fitas azuis ou mais, caso desejassem. Os atendidos foram orientados a pensarem no 

momento da elaboração em pessoas que fazem a diferença para eles, podendo ser atendidos 

e/ou profissionais da entidade, assim como, pessoas de seu convívio pessoal. Posteriormente, 

quando as fitas estiverem prontas irão entrega-las as pessoas escolhidas e expressarem os 

motivos que tais pessoas fazem a diferença para eles.  

 Oficina de artesanato com desenhos no tecido que será pintado e costurado para a confecção da 

colcha, alguns atendidos conseguiram concluir o desenho, outros ainda irão concluir. Na próxima 

semana será dado início a pintura dos tecidos; 

 Atividade sobre o tema: “Identidade Familiar”. Foi mencionado sobre os diferentes tipos de 

configurações de família e a importância de conhecermos nossa genealogia para o 

desenvolvimento do autoconhecimento e autoestima. Dessa forma, foi solicitado aos participantes 

que escrevem numa folha de papel os nomes de seus pais, nomes dos avós maternos e paternos, 

assim como, nomes dos bisavós maternos e paternos. Por último, foi promovido uma roda de 

conversa sobre a atividade, levantando-se alguns pontos para reflexão sobre a relevância em 

conhecer a nossa história familiar. A psicóloga solicitou aos presentes que trouxessem para a 

próxima semana uma foto revelada ou fotos digitais de pessoas que representam a família a fim 

de ser apresentada no grupo; 

 Atividade de pintura dos “retalhos” de suas histórias nos tecidos. Alguns optaram por utilizar 

moldes para desenhar/pintar. Durante a realização da pintura vão sendo resgatadas as 

lembranças de momentos vividos e a esperança de que seja possível retomar os antigos moldes 

do grupo do serviço de convivência, mas com mais maturidade e segurança em relação a saúde. 

Os atendidos participaram ativamente da atividade demonstrando interesse em relatar suas 

memórias e criar uma recordação concreta das mesmas (colcha de retalhos); 

 Oficina Sensorial, onde foi iniciado com um momento de apresentação da Terapeuta Ocupacional. 

Depois a T.O. abordou sobre a visão com 3 propostas de atividades disponibilizadas em telão: 

encontrar objetos escondidos, identificar a figura não correspondente ao grupo semântico e 

figuras de ilusão de óptica, para despertar a atenção e rastreio visual. Posteriormente foi 
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trabalhado o sentido da audição. Foram apresentados 11 sons do cotidiano e da natureza 

(chuveiro, descarga, carro, porta, relógio, chaves, vassoura, grilo, liquidificador, vento e martelo), 

para que identificassem somente utilizando a audição. Em seguida, foi o olfato. Alguns atendidos 

foram vendados e receberam algo para cheirar. Novamente foram escolhidos materiais que 

remetem ao cotidiano e natureza, como pó de café, alecrim, erva doce, manjericão e mexerica. 

Também foram vendados outros atendidos para identificarem alimentos pelo paladar. Foram 

selecionadas diferentes texturas e sabores: leite em pó, achocolatado em pó, gelatina e água. No 

final, foi passada um caixa de estereognosia, para que os atendidos encontrassem e 

identificassem objetos pelo tato. Foram selecionados: chaves, colher, luvas, garrafa de plástico e 

caneta, além de outros objetos sensoriais espalhados, como penas e esponjas, para aumentar a 

complexidade da exploração tátil. A dinâmica foi encerrada com uma reflexão sobre a importância 

desses 5 sentidos no cotidiano e quais as suas influências nas Atividades de Vida Diária. Além 

das falas da Terapeuta Ocupacional e Assistente Social, todos foram estimulados a expressarem 

suas opiniões, por meio de linguagem oral ou gestual; 

 Roda de conversa fazendo uma retrospectiva do ano de 2021 e pediu para que os atendidos 

pontuassem os pontos positivos e negativos em relação ao ano. Houveram relatos mediante a 

dificuldade do isolamento social, do uso da tecnologia, do medo e da insegurança trazida pela 

pandemia. Também houveram relatos em relação a importância do estabelecimento e 

fortalecimento das relações familiares que estavam “perdidas” ou distantes antes da pandemia. 

Em seguida, foi entregue aos atendidos um pedaço de papel contendo o logotipo comemorativo 

dos 25 anos da OSC e pediu-se que os atendidos escrevessem no verso palavras ou frases de 

desejos para o ano de 2022, esse papel foi colocado em uma bola de arvore de natal, que foi 

decorada com fitas de cetim para depois ser penduradas pelos atendidos em suas casas, como 

uma maneira de manifestar seus desejos e esperanças para o ano vindouro; 

 Confraternização de encerramento do ano letivo no Limeira Shopping com uma ação do Madero 

lanches; 

 Atendimento quinzenal de uma médica Dermatologista voluntária que atende à demanda de 

nossos atendidos e suas famílias que não possuem planos médicos e necessitam de algum 

acompanhamento específico; 

 Reuniões de equipe técnica mensal para discussões de casos e elaboração de todo o conteúdo 

descrito; 
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 Encontro de famílias, onde foi trabalhado as inseguranças. Foi aplicado uma dinâmica pela 

psicóloga e em cima da dinâmica abriu-se uma roda de conversa e bate-papo. Os participantes do 

encontro interagiram uns com os outros e agradeceram pelo tema abordado; 

 Durante todo o ano também foram doados cestas básicas, fraldas e leite aos atendidos e suas 

famílias em maior vulnerabilidade social; 

 Visitas domiciliares constantes também foram atividades realizadas pela equipe psicossocial, com 

o intuito de conhecer melhor a realidade social de cada atendido, afim de garantir o acesso aos 

direitos e potencializar os vínculos e as habilidades existentes; 

 Concomitante à essas atividades, foram agendados atendimentos individuais presencial e/ou 

online para os atendidos que necessitam de atendimento com as demais profissionais atuantes na 

OSC. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Boa adesão nas atividades online, bem como a interação entre profissionais-participantes; 

 Boa aceitação e receptividade das atividades pelos participantes e respectivos pais e/ou 

responsáveis; 

 Familiares interagindo com a equipe, favorecendo a construção e fortalecimentos dos vínculos; 

 Os atendidos tiveram participação ativa em todos os encontros online, contribuindo para o 

fortalecimento da convivência e vínculo entre os profissionais e os próprios atendidos; 

 O esclarecimentos de dúvidas em relação ao Covid-19, a conscientização dos atendidos sobre a 

vacinação e a importância de se vacinarem; 

 Devido a coleta de informações nos grupos de SCFV sobre a importância do serviço à eles, 

ainda foi realizado uma pesquisa de satisfação online ontem obtivemos cerca de 90% de 

retorno que o SCFV é satisfatório e que os temas abordados são ótimos; 

 Mudanças notórias de comportamento e melhoria da autoestima dos atendidos; 

 Interação dos atendidos nos diversos temas abordados pelas profissionais onde expressaram 

suas experiências;   

 Trocas de experiências satisfatórias entre os participantes de modo que puderam acolher uns aos 

outros, assim como, apoiá-los com palavras de incentivo; 
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 Famílias em vulnerabilidades sociais tendo seus direitos garantidos, recebendo produtos 

alimentícios, bem como de higiene e limpeza, que garantem a necessidade básica nesse 

momento de pandemia; 

 As visitas domiciliares que através de um olhar no âmbito familiar e condições sociais, 

promoveram bem –estar, proteção e prevenção dos atendidos e suas famílias; 

 A equipe engajada e planejando as atividades em formato remoto e/ou presencial, para que 

todos os serviços oferecidos pela OSC acontecessem de forma adequada e sem prejuízo para 

os atendidos; 

 Atendimentos individuais presenciais com todas as profissionais da equipe técnica foram 

mantidos presencial; 

 Contatos constantes com empresas para encaminhamentos dos atendidos que estão em busca 

de um emprego. 

 

 

 

 



Associação Integrada de Deficientes e Amigos 

“ AINDA” 
C.N.P.J. 01.636.800/0001-66 

Secretaria da Promoção Social sob nº 53/97 

Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 021 

Declarado de Utilidade Publica Municipal pelo Decreto nº 66/2000 

Declarado de Utilidade Publica Estadual pelo Decreto nº 490/2002 

Declarado de Utilidade Publica Federal pela Portaria nº 2.127/2005 
Conselho Nacional de Assistência Social pela Lei nº 8.742/93 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CCEAS 0310/2007 

 

__________________ainda@ainda.org.br___________________________________________www.ainda.org.br_______________ 

Rua Boulevard La Loi, 90 - Centreville – Fone/Fax: (19) 3443-2144 – CEP 13484-247 - Limeira - SP 

 

 

Atividades online 
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Serviço de Convivencia presencial 

 

   

Ação Madero 



Associação Integrada de Deficientes e Amigos 

“ AINDA” 
C.N.P.J. 01.636.800/0001-66 

Secretaria da Promoção Social sob nº 53/97 

Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 021 

Declarado de Utilidade Publica Municipal pelo Decreto nº 66/2000 

Declarado de Utilidade Publica Estadual pelo Decreto nº 490/2002 

Declarado de Utilidade Publica Federal pela Portaria nº 2.127/2005 
Conselho Nacional de Assistência Social pela Lei nº 8.742/93 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CCEAS 0310/2007 

 

__________________ainda@ainda.org.br___________________________________________www.ainda.org.br_______________ 

Rua Boulevard La Loi, 90 - Centreville – Fone/Fax: (19) 3443-2144 – CEP 13484-247 - Limeira - SP 

 

   

                        Entrega bombons da Páscoa                                      Aulas de Inglês online 

 

 

Encontro de Famílias 
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Aulão de Pilates 

 

   

Drive Thru Julino 
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Visitas domiciliares 

 

 

Exposição 25 anos da OSC 
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Festa aniversário da AINDA 

 

Confraternização do ano letivo 
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Reunião de equipe 

          SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, 

IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. 

 

Objetivo: Ofertar atendimento a famílias e pessoas com deficiência e idosos com algum grau de 

dependência que tiveram suas limitações agravadas por violações de direito comprometendo sua 

autonomia. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 Realizado visitas domiciliares com a equipe psicossocial, de forma segura, utilizando os EPI’s 

necessários afim de minimizar os efeitos negativos do isolamento social e verificar situações de 

vulnerabilidade das famílias; identificação do território e seu contexto social; 

 Realizado atendimentos individuais presenciais e online com a equipe psicossocial de modo a 

garantir espaço de acolhimento, escuta qualificada, orientação, promoção do convívio e 

organização da vida cotidiana dos atendidos e familiares; 

 Em abril fomos até a residência dos atendidos onde houve a entrega de caixas de bombons 

referente ao feriado da Páscoa e todos nos receberam com alegria e cheios de gratidão pela 

ação; 

 Nos dias 18, 19 e 20 de agosto e 22, 23 e 28 de setembro houve uma ação do Madero junto ao 

Limeira Shopping junto e os atendidos e suas famílias foram comtemplados com um combo 

(lanche, batata e refrigerante). Durante esses dias os atendidos e suas famílias foram até o 

Madero onde puderam se socializar; 



Associação Integrada de Deficientes e Amigos 

“ AINDA” 
C.N.P.J. 01.636.800/0001-66 

Secretaria da Promoção Social sob nº 53/97 

Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 021 

Declarado de Utilidade Publica Municipal pelo Decreto nº 66/2000 

Declarado de Utilidade Publica Estadual pelo Decreto nº 490/2002 

Declarado de Utilidade Publica Federal pela Portaria nº 2.127/2005 
Conselho Nacional de Assistência Social pela Lei nº 8.742/93 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CCEAS 0310/2007 

 

__________________ainda@ainda.org.br___________________________________________www.ainda.org.br_______________ 

Rua Boulevard La Loi, 90 - Centreville – Fone/Fax: (19) 3443-2144 – CEP 13484-247 - Limeira - SP 

 

 Confraternização de final de ano no Limeira Shopping/ Madero lanches; 

 Durante todo o trimestre também foram doados cestas básicas, fraldas e leite aos atendidos e 

suas famílias em maior vulnerabilidade social; 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os atendimentos individuais foram mantidos de forma online, afim de garantir o espaço de escuta e 

acolhimento dos atendidos e familiares. 

As visitas domiciliares permitiu uma proximidade com as famílias e facilitou a aproximação dos 

profissionais (Psicóloga e Assistente Social) à realidade dos atendidos, conhecer as condições em que 

vivem as famílias e entender os aspectos do cotidiano das relações familiares dos envolvidos, aspectos 

esses que geralmente escapam das entrevistas e atendimentos no espaço institucional.  

A OSC atendeu casos encaminhados do CREAS, que por ter uma pessoa com deficiência na 

família, começamos a acompanhar em conjunto. E também mediante a realização das visitas, 

identificamos mais casos de atendidos que são da Proteção Especial de Média Complexidade. Casos 

esses, em que os atendidos e familiares encontram-se em situação de risco pessoal e social, por violação 

de direitos.  

Diante de todos esses casos, e mediante acompanhar de perto com as visitas, pudemos intervir 

com mais eficácia, informando e orientando os caminhos que os atendidos possam buscar para acessar 

os seus direitos. Realizamos contatos telefônicos e encaminhamentos à rede de apoio e estamos 

acompanhando e monitorando os atendidos, contribuindo para a sua autonomia e melhoria na qualidade 

de vida, sempre buscando a garantia de direitos. 

 

  

              Atendimento Individual                                                Ação Madero 
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        Entrega de Bombons – Páscoa                                Visitas domiciliares 

 

Encontro de Famílias 

 

Confraternização do ano letivo 

 

DIFICULTADORES DA AÇÃO 

 Ansiedade dos atendidos para o retorno das atividades presenciais na OSC; 
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 Não participação/adesão de vários atendidos no grupo por ser online; 

 Apesar de os materiais sugeridos em algumas atividades serem de baixo custo, alguns atendidos 

relataram não ter acesso a coisas comuns como por exemplo cola escolar; 

 Problemas de conexão com a internet em alguns dias; 

 A dificuldade de alguns atendidos em identificar as suas próprias necessidades; 

 Isolamento social, fase vermelha e emergencial no início do ano que acarretou a diminuição das 

visitas domiciliares; 

 Atendidos resistentes aos atendimentos e atividades online; 

 Pandemia COVID -19 como um todo. 

FACILITADORES DA AÇÃO 

 

 Interesse dos atendidos aos temas propostos pela psicóloga e pedagoga; 

 Participação ativa nos grupos quando voltou a ser presencial; 

 Estreitamento de vínculo das profissionais e os atendidos; 

 Entrosamento e empatia do grupo. 

 Famílias com vínculos mais fortalecidos. 

 Visitas domiciliares que permite uma maior aproximação dos profissionais com a realidade de vida 

e dinâmica das famílias; 

 Atendidos empregados em vagas PCD’s, através de encaminhamentos da entidade. 

 

AVANÇOS E DESAFIOS 

Proposta de superação 

 Constantes adaptações para melhora das atividades online; 

 Incentivar o convívio através de aplicativos de reunião, conversas por vídeo, entre outras 

formas de contato remoto, para que não percam os vínculos com familiares, amigos e 

sociedade em geral;  

 Inovar com frequência as atividades online para que os atendidos se motivem a participarem 

de modo online; 

 Buscar meios e recursos para oferecer os materiais propostos para as atividades; 

 Constantes adaptações para melhora das atividades; 

 Trazer atividades que auxiliem os atendidos a estabilizarem suas emoções e relaxarem; 
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 Oferecer mais atividades que proporcionem a compreensão das diferenças entre cada 

personalidade; 

 Incentivar os atendidos a buscarem formas de se sentirem bem (auto-estima); 

 Continuar trazendo temas que despertem a curiosidade dos atendidos; 

 Vínculos sociais e familiares mais fortalecidos 

 Maior apoio da família no seu papel de proteção, cuidados e autonomia; 

 Realização semanal de visitas domiciliares, uma vez que são imprescindíveis no 

direcionamento que um caso precisa (atendidos pedem mais visitas domiciliares); 

 A volta de 100% dos grupos com atendidos no mês de outubro; 

 Todas as salas de atendimentos com ar condicionado, proporcionando melhoria nos 

atendimentos. 

  

 EVENTOS  

 

         Tendo como parceiros as Secretarias Municipais, Clubes da Cidade e Empresas, a AINDA 

promoveu esse ano os eventos descritos abaixo, visando arrecadação de fundos e divulgação da 

entidade: 

 Paella Caipira e Vegetariana (março - sistema de drive-thru); 

 Lanche de Pernil (agosto e novembro – sistema drive-thru); 

 Pedal AINDA (agosto); 

 Bella Ajuda (agosto – venda de pizza da Bella Capri); 

 Bolo Sorvete (venda do produto pela Sander Sorveteria); 

 Lançamento da Jóia Inclusiva (novembro – venda da Jóia); 

 15º AINDA Tennis Open (outubro à novembro). 

 

PROJETOS 

 

PROJETO CMDCA: 

          Através do cofinanciamento do FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente) foi desenvolvido o Projeto: 

 

BRINCANDO EU TAMBÉM APRENDO 
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Objetivo: Promover ações lúdicas demonstrando a importância do brincar e através delas favorecer a 

estimulação do aprendizado e do desenvolvimento biopsicossocial para crianças e/ou adolescentes com 

deficiência. 

 

ESTATISTICA DE ATENDIMENTO -2021 MÉDIA ANUAL 

 

DA REABILITAÇÃO 

Atendimentos de Fisioterapia  312 

Atendimentos de Psicologia 216 

Atendimentos de Terapia Ocupacional 240 

Atendimentos de Fonoaudiologia 252 

Atendimentos do Setor do Serviço Social/ Psicossocial 1.200 

 

SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 

SCFV – 06 À 15 130 

SCFV – 16 À 29 84 

SCFV – 30 À 59 420 

SCFV – acima de 60 anos 120 

BPC na Escola 150 

SERVIÇO DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL – MEDIA COMPLEXIDADE 

Atendimentos individuais e visitas psicossociais 265 

 

PROJETOS / 2021 

CMDCA – Brincando Eu Também Aprendo 180 

 

EVENTOS 

Paella AINDA 220 

Lanche de Pernil 750 

5.157 300 

Bella Ajuda 100 
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Bolo Sorvete 116 

Lançamento Jóia Inclusiva 26 

AINDA Tennis Open 76 

  

TOTAL DE ATENDIMENTOS 5.157 

A) Público Alvo 

         Pessoas com deficiência física. 

 

B) Capacidade de atendimento 

         90 Pessoas 

       Recursos Humanos Envolvidos 

 01 Gerente de Serviço Social  01 Fonoaudióloga 

 01 Auxiliar de Limpeza  01 Terapeuta Ocupacional 

 01 Gerente Administrativo  01 Fisioterapeuta 

 01 Psicóloga  01 Analista Financeiro 

 01 Pedagoga ------------------------------------------------------------------- 

C) Abrangência Territorial  

         Município de Limeira 

 

D) Demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão 

utilizadas em todas as etapas do plano: elaboração, execução, avaliação e monitoramento. 

         Pode-se afirmar que existe a participação dos usuários nas decisões efetiva da organização e de 

forma plena. Umas das estratégias utilizadas para o bom funcionamento dos serviços foram pesquisas 

que questionaram e avaliaram o desempenho da OSC e da equipe, pois funcionou como termômetro 

das ações; esta ferramenta foi aplicada semestralmente. Através dos dados levantados detectamos 

que os objetivos foram e estão sendo alcançados, e esta tarefa deve ser continua para melhoria e 

qualidades dos nossos serviços à população.  
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Tabulação da pesquisa de satisfação dos usuários 
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