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RELATDRIO DE ATIVIDADES DO SERVICO DE PROTECKO SOCIAL ESPECIAL
PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E SUAS FAMILLAS, NA MODALIDADE DE

CENTRO DIA.
PERIODO — 01.07.2021 — 31.12.2020

CRISTAIS PAULISTA - SP

l. IDENTIFICACAO DA ENTIDADE EXECUTORA DO SERVICO

lnstituicfioz Associaqio de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Endereeoz Av. Dom Pedro I, 1871 — Jardim Petréglia - Franca - S.P - CEP: 14.409-170
CNPJ: 45.3l6.338.0001-95
Endereeo eletr6nico: gpg1e@apaefranca.org.br/ servicosocia1@apaefranca.org.br
Telefone para contato: (16) 3712-9700 / 3712-9703

Representante Legal: Agenor Gado

Coordenadores: Cleonice Barbosa Cunha.

I1. IDENTIFICACAO DO SERVICO

N" do Termo Colaboraefio: n° 01b/2020 e Termos Aditivos vigente
Vigéncia: 01.01.2020 a 31.12.2020

Nome do Servico: Servieo de Proteqfio Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com
Deficiéncia, Idosas e suas Familias
Modalidade: Centro Dia para Pessoa com Deficiéncia e Unidade Referenciada.
Endereeo de execucéio: Av. Dom Pedro I, 1871 — Jd. Petréglia — Franca - SP
Pfiblico: Preferencialmente pessoas com deficiéncia intelectual e milltipla.

Ciclo etério: jovens e adultos de 18 a 59 anos.
Meta cofinanciada: 01 usuélrio
Periodo/turno: tarde.

Dia e horério de funcionamento: de segunda a sexta-feira — manhfi: das 7h30 £15 13h / Tarde: das
1 lh30 és l7:30h / Integral: das 07h30 zis 17:30h
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III. ATIVIDADES REALIZADAS

Conforme pactuado no Plano de Trabalho apresentado ao municipio as atividades foram

desenvolvidas durante 0 ano de 2020, seguindo 0 que foi planejado e pactuado no plano de
trabalho. lnicialmente até 0 més de marco de forma presencial, com a oferta de atividades

socioeducativas, esportivas, recreativas e alimentaefio confonne 0 periodo de atendimento. Apos 0
més de marco iniciamos as estratégias para 0 atendimento remoto.

Desse modo trabalhamos ao longo do ano confom1e as orientacoes e protocolos de

seguranca da Covid-19, e mantivemos o tele-trabalho como medida de seguranca e prevenoiio,
usando as seguintes altemativas estratégicas para 0 acompanhamento ao usuario e seus familiares:

contato telefonico, videos-chamadas, visitas domiciliares, envio de orientaooes e atividades por

video via WhatsApp e atendimentos presenciais.
Reorganizamos o trabalho remoto no segundo semestre, apos avaliacao com as familias

diminuindo a quantidade de videos que eram postados nos grupos de WhatsApp, otimizando assim

a participaeao das familias na visualizacao dos videos de orientacao e informacao realizados pela
equipe técnica (assistente social, psicologa e terapeuta ocupacional) e dos usuarios nas atividades
propostas e no acompanhamento realizado durante a semana pelas educadoras sociais. A instituioao

investiu em aquisicfio de tablets, chips de telefone, ampliacao da rede de wi-fi, para poder viabilizar

0 atendimento remoto.
Também foi de grande importancia ao trabalho 0 envio do material socioeducativo aos

usuarios, possibilitando assim uma maior paflicipaoao dos mesmos nas atividades propostas
promovendo maior envolvimento e adesfio em cada tema trabalhado com retorno dos usuarios
através de fotos e videos que eram encaminhados a equipe. .

No més de novembro aplicamos a pesquisa de satisfaoao através da platafonna digital, as

familias receberam orientacao dc como acessar para participar da pesquisa, foram devolvidas até a

data estipulada que era 30 de novembro. Utilizamos perguntas curtas e objetivas para facilitar o
processo de participaoao. Os resultados encontram-se mensurados no corpo do relatorio.

3.1 Detalhamento das atividades realizadas:
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O servioo foi executado confomie as garantias afiancadas pela politica de assisténcia social

na perspectiva da promocfio da habilitacao e reabilitaoao da pessoa com deficiéncia e sua inclusao

na vida comunitaria, primando pela Defesa e Garantia de Direitos dos usuarios e familias.
Trabalhamos seguindo as diretrizes pactuadas nos Planos de Trabalho apresentado, sendo

executado conforme as garantias afiancadas pela politica de assisténcia social na perspectiva da
promooao da habilitaoao e reabilitaeao da pessoa com deficiéncia e sua inclusfio na vida
comunitaria, primando pela Defesa e Garantia de Direitos dos usuarios e familias. Em relacao a

clareza dos objetivos do servioo 9l,3% familias apontaram que possuem entendimento dos
objetivos do servioo, o que demonstra um entendimento dos objetivos da assisténcia sociais pelas
familias.

O planejamento contemplou as necessidades primordiais de nossos usuarios, que com a

continuidade do isolamento social e das medidas de prevenoao ao Corona virus precisaram
permanecer em casa evitando 0 contato com as pessoas, gerando alteraoao na rotina e dificuldade de

realizar as atividades de vida diaria.
Nessa perspectiva desenvolvemos atividades com foco na convivéncia, no fortalecimento

de vinculos e cuidados pessoais com o objetivo de proporcionar a melhoria na qualidade de vida,
acolher as demandas emocionais como também contemplar aooes com 0 objetivo de ampliar as

aquisicoes e capacidades daqueles que percebemos a necessidade do estimulo para retomar uma
rotina saudavel para o seu desenvolvimento pessoal.

Neste sentido, as atividades foram desenvolvidas nas seguintes perspectivas:

Promociio da autonomia e independéncia da pessoa com deficiéncia

As atividades de vida basica foram executadas com os seguintes temas: vida diaria e

autonomia com 0 objetivo de reorganizar a rotina, estabelecer habitos novos, promover a
consciéncia corporal e estabelecer habitos de cuidados pessoa] na instituicao e fora dela.
Desenvolvemos as seguintes atividades: Entretenimento e estimulaciioz com o objetivo de

desenvolver a autonomia e as atividades de vida diaria confeccionamos jogos com objetos que sao
de uso doméstico; Atividades de vida diaria: com o objetivo de planejar uma rotina e estabelecer
habitos saudaveis, trabalhamos as seguintes atividades: ao acordar arrumar a cama, colaborar com
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as tarefas domésticas, recolher roupas, ajudar no cuidado com 0 animal de estimaoao, ajudar no

cuidado com 0 jardim e realizar uma atividade livre; Cozinhando em familia: com o objetivo de
fortalecer os vinculos familiares e promover a autonomia, independéncia e autoestima realizamos

atividades de: organizar a mesa, separar e organizar os talheres, lavar os alimentos e fazer o suco;
Na perspectiva de trabalhar a dimensao instrumental pensando no desenvolvimento

pessoal e social foram executadas aooes com os seguintes temas: Emoooes e valores: com 0
objetivo de trabalhar a autoestima, a afetividade, a empatia resgatando atitudes de cooperaofio e
participacao; Valores Humanos: com o objetivo de conscientizar sobre o respeito entre todos;
Nossos sentimentos e emocfies no periodo de isolamento social: com o objetivo de reconhecer

nosso sentimentos e emoooes fortalecendo nossa auto confianoa, equilibrio emocional, autoestima e
assim melhorar nossas relacoes familiares e sociais; Criatividade e isolamento social: desenvolver

expressoes criativas neste periodo de isolamento promovendo interaoao, expressao aflistica e
estimulando as proprias escolhas; APAE-50 anos: com o objetivo de recordar toda a trajetoria da
APAE desde 1970 e a importancia dos servioos oferecidos a pessoa com deficiéncia; E Primavera:
com o objetivo de trabalhar este tema realizamos pintura em tela para estimular a criatividade e o
conhecimento das belezas da natureza nesta época tao florida, bem como a responsabilidade com a

preservacao do meio ambiente; Artesanato: trabalhar as expressoes artisticas estimulando a

atenoao, concentraoao e a integracao entre o usuario e seus familiares (confeccionaram porta joia,
porta retrato, vaso de flores e pintura em MDF); Diversidade Cultural: com o objetivo de
reconhecer e valorizar a diversidade cultural, a estratégia para executar a atividade foi através da
contacao de historia; Preservaeao do meio ambiente: com 0 objetivo de reconhecer e valorizar a

importancia do meio ambiente e das pequenas aeoes que realizamos no nosso cotidiano; Entfio é
natal: com o objetivo de estimular a criatividade e ressignificar o natal, realizamos atividades de

artesanato resgatando os valores de uniao e fratemidade. No mes de dezembro realizamos um drive
tru para fazer a entrega de um brinde de natal aos usuarios, com o objetivo de proporcionar um
momento mais acolhedor e humanizado neste periodo.

As avaliacoes das familias demonstraram que foi um desafio o acesso dos materiais, 73,9%

disseram que conseguiram acessar as atividades e 4,3% nao conseguiram, 26,1 % responderam que
as vezes foi possivel acessar, podemos inferir que como grande parte dos atendimentos de varias

areas estavam usando aplicativos e meios digitais, nem todos os membros possuem um celular para
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uso individual, o que pode ter dificultado 0 acesso as atividades. Do quantitative de participantes

levantamos quantos efetivamente realizaram as atividades que foram enviadas, sendo que 60,09%
disseram que realizaram.

Observamos um consideravel aumento na realizacao das atividades quando 0 material foi

enviado, os dados abaixo buscaram saber se com 0 envio do material no domicilio facilitou a

realizacao das atividades:

13%
0%

El Sim

I N50

1:1 As Vezes
am

O profissional de Terapia Ocupacional acompanhou e orientou as educadoras sociais

durante o trabalho remoto oferecendo todo 0 suporte e apoio as demandas que foram sendo

apresentadas.
Quando necessario realizou contato telefonico com os usuarios e familiares, orientando

sobre adequacao postural e manejo adequado, propos atividades que podeiiam ser realizadas em

casa para colaborar com os usuarios que estavam sentindo falta do atendimento e ficavam com

tempo ocioso precisando ser ocupado com atividades ludicas, recebendo o apoio da familia para a
realizacao das mesmas.

Os acompanhamentos continuaram neste periodo de suspensao das atividades presenciais,
a Terapeuta Ocupacional gravou videos adaptando as atividades propostas e disponibilizou para as
familias, além de realizar tele atendimentos.

A psicologa acompanhou os coletivos e orientou as educadoras sociais nas dificuldades

que foram apresentadas, sendo as demandas mais relevantes as relacionadas a dificuldade de
compreender que precisamos ficar em casa por causa da pandemia e os transtomos de
comportamento gerados por esta situacao, sendo alguns identificados nos atendimentos: crise de
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uso individual, o que pode ter dificultado 0 acesso as atividades. Do quantitative de participantes

levantamos quantos efetivamente realizaram as atividades que foram enviadas, sendo que 60,09%
disseram que realizaram.

Observamos um consideravel aumento na realizacao das atividades quando 0 material foi

enviado, os dados abaixo buscaram saber se com 0 envio do material no domicilio facilitou a

realizacao das atividades:
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O profissional de Terapia Ocupacional acompanhou e orientou as educadoras sociais

durante o trabalho remoto oferecendo todo 0 suporte e apoio as demandas que foram sendo

apresentadas.
Quando necessario realizou contato telefonico com os usuarios e familiares, orientando

sobre adequacao postural e manejo adequado, propos atividades que podeiiam ser realizadas em

casa para colaborar com os usuarios que estavam sentindo falta do atendimento e ficavam com

tempo ocioso precisando ser ocupado com atividades ludicas, recebendo o apoio da familia para a
realizacao das mesmas.

Os acompanhamentos continuaram neste periodo de suspensao das atividades presenciais,
a Terapeuta Ocupacional gravou videos adaptando as atividades propostas e disponibilizou para as
familias, além de realizar tele atendimentos.

A psicologa acompanhou os coletivos e orientou as educadoras sociais nas dificuldades

que foram apresentadas, sendo as demandas mais relevantes as relacionadas a dificuldade de
compreender que precisamos ficar em casa por causa da pandemia e os transtomos de
comportamento gerados por esta situacao, sendo alguns identificados nos atendimentos: crise de
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ansiedade, compulsfio alimentar, nervosismo, agressividade, sintomas depressivos, luto, agitacao,

dificuldade nos relacionamentos familiares, frustracoes, saudade e desejo de retomar para a APAE.
Alguns casos foram encaminhados para atendimento com o psiquiatra devido a gravidade e

necessidade da medicaciio.
Também foram realizados atendimentos presenciais com a familia, por contato telefonico;

sendo as demandas mais relevantes os problemas de relacionamento familiar, dificuldade
financeira, cansaco, esgotamento emocional, sintomas depressivos, ansiedade, sobre carga de

tarefas e irritabilidade, essas demandas foram acolhidas e orientadas a lidar com as situaooes de
conflito apresentadas. No periodo de suspensao das atividades presenciais a psicologa continuou

com 0 acompanhamento por tele atendimento fazendo chamadas de video e participando de
conversas virtuais com grupos de usuarios, visita domiciliar em situacoes de emergéncia,

acompanhamento em consultas médicas, acompanhou e ofereceu suporte aos atendimentos
presenciais e realizou encontros pelo app Google Meet com as cuidadoras que estavam de contrato

suspenso oferecendo apoio e orientacao as angustias e questoes emocionais apresentadas pelas
colaboradoras que temporaiiamente estavam ausentes do servico.

Em relacao a pesquisa muitas familias avaliaram o atendimento de suas demandas pela

equipe técnica e coordenacao como excelente e bom, totalizando 95,6% de avaliacao positiva, o que
demonstra que ha uma percepciio das familias em relacao a acolhida de suas demandas, sejam elas
materiais ou subjetivas.

Atendimento, apoio e orientacao sociofamiliar:
Essa proposta foi executada nas diversas perspectivas do trabalho social, sendo que o

Servico Social tem maior participacao neste trabalho como profissional responsavel pelo
acolhimento inicial, orientando e esclarecendo os usuarios e familiares sobre a proposta de trabalho
do sen/ico.

O assistente social manteve um ritmo intenso de trabalho, pois a pandemia permaneceu e

com ela os agravamentos com relacao a situacao economica, as dificuldades intrafamiliares e a
desassisténcia as suas demandas sociais. Com a permanéncia das atividades essenciais houve uma
proeura intensa das familias de orientacao e apoio para as mais diversas situacoes, precisando da
intervencao do assistente social na efetivacao de direitos e articulacoes com: a rede
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ansiedade, compulsfio alimentar, nervosismo, agressividade, sintomas depressivos, luto, agitacao,

dificuldade nos relacionamentos familiares, frustracoes, saudade e desejo de retomar para a APAE.
Alguns casos foram encaminhados para atendimento com o psiquiatra devido a gravidade e

necessidade da medicaciio.
Também foram realizados atendimentos presenciais com a familia, por contato telefonico;

sendo as demandas mais relevantes os problemas de relacionamento familiar, dificuldade
financeira, cansaco, esgotamento emocional, sintomas depressivos, ansiedade, sobre carga de

tarefas e irritabilidade, essas demandas foram acolhidas e orientadas a lidar com as situaooes de
conflito apresentadas. No periodo de suspensao das atividades presenciais a psicologa continuou

com 0 acompanhamento por tele atendimento fazendo chamadas de video e participando de
conversas virtuais com grupos de usuarios, visita domiciliar em situacoes de emergéncia,

acompanhamento em consultas médicas, acompanhou e ofereceu suporte aos atendimentos
presenciais e realizou encontros pelo app Google Meet com as cuidadoras que estavam de contrato

suspenso oferecendo apoio e orientacao as angustias e questoes emocionais apresentadas pelas
colaboradoras que temporaiiamente estavam ausentes do servico.

Em relacao a pesquisa muitas familias avaliaram o atendimento de suas demandas pela

equipe técnica e coordenacao como excelente e bom, totalizando 95,6% de avaliacao positiva, o que
demonstra que ha uma percepciio das familias em relacao a acolhida de suas demandas, sejam elas
materiais ou subjetivas.

Atendimento, apoio e orientacao sociofamiliar:
Essa proposta foi executada nas diversas perspectivas do trabalho social, sendo que o

Servico Social tem maior participacao neste trabalho como profissional responsavel pelo
acolhimento inicial, orientando e esclarecendo os usuarios e familiares sobre a proposta de trabalho
do sen/ico.

O assistente social manteve um ritmo intenso de trabalho, pois a pandemia permaneceu e

com ela os agravamentos com relacao a situacao economica, as dificuldades intrafamiliares e a
desassisténcia as suas demandas sociais. Com a permanéncia das atividades essenciais houve uma
proeura intensa das familias de orientacao e apoio para as mais diversas situacoes, precisando da
intervencao do assistente social na efetivacao de direitos e articulacoes com: a rede

 
Av. Dom Pedro l, ri" 1871 - Jd. Pelroglio CEP:14.409-170 - PABX:{16]3712-9700
www.upuefrc|nco.org.br - opoe@c|puefronco.org.br
wwwiclcebook/apaefcnco - lnslc:grom@c|pc|efroncc|



Associagfio de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

X - _

Mantenedora do Escola do Educagiio Especial “Joiio Maria Vianney”
CEBAS - Certificado de Assist. Social - protoc n° 235874.0027853/2020 h = I

CNES - Cadastro Nclcional de Estabeleci-rnento de Saiide n° 2035901
CNPJ. N° 4-5.316.338/0001-95 — lnscrigcio estadual: isenta FRANCA-SP

socioassistencial, com o sistema socio juridico, de saude para tentar solucionar os questionamentos
e as dificuldades dessas familias.

O atendimento foi realizado através do grupo de WhatsApp com as familias, que facilitou

muito a comunicacao e 0 acompanhamento as demandas e necessidades dos usuarios e de suas
familias. Por meio desse canal, realizamos as postagens sobre informacoes dos servicos da

instituicao e da rede publica, orientacoes e noticias sobre a Covid-19 e videos de orientacfio e
infonnacfio organizados pela equipe técnica.

Percebemos um retomo positivo das familias com relacao ao grupo de Wl1astApp que

possibilitou 0 fortalecimento do vinculo entre o sewico e as familias criando esse canal de

comunicacao e acolhimento a suas necessidades.
Registramos um numdro consideravel das seguintes demandas:

0 Solicitacao de cesta basica, leite e fralda;

0 Auxilio a agendamentos de consultas médicas, receitas, laudos, consultas
odontologicas e com a nutricionista (para usuarios que eram acompanhados);

0 Contato com o poder Judiciario (equipe do setor técnico psicossocial);

0 Encaminhamento ao Ministério Publico de situacao de desprotecao;
Em relacfio a percepcao das familias sobre o acolhimento da equipe 9l,3% das familias

relataram que se sentem acolhidas pela equipe técnica e pela coordenaoao, consideramos que esse
indice representa a qualidade do vinculo com a equipe, uma vez que, desde que 0 servico foi

implantado a equipe é praticamente a mesma.

Promocao de apoio as familias na tarefa de cuidar
A familia tem exercido um papel fundamental nesse processo de pandemia sendo exigido

toda a assisténcia e oferta de cuidados que antes era comparlilhada com o servico, que tem como
um dos objetivos diminuir a sobrecarga familiar, ressaltando assim a relevancia do nosso servico
neste periodo tao desafiador e complexo da pandemia. E apesar das novas formas de atendimento 0
acompanhamento realizado no segundo semestre apresentou grande relevancia, proporcionando
maior acolhimento, encaminhamento das demandas e 0 apoio nas dificuldades apresentadas com

relacao ao cuidado e aos direitos. Percebemos que a familia também foi se integrando na proposta

online (atendimento remoto) e apesar das dificuldades apresentadas de se adequaram as novas
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socioassistencial, com o sistema socio juridico, de saude para tentar solucionar os questionamentos
e as dificuldades dessas familias.

O atendimento foi realizado através do grupo de WhatsApp com as familias, que facilitou

muito a comunicacao e 0 acompanhamento as demandas e necessidades dos usuarios e de suas
familias. Por meio desse canal, realizamos as postagens sobre informacoes dos servicos da

instituicao e da rede publica, orientacoes e noticias sobre a Covid-19 e videos de orientacfio e
infonnacfio organizados pela equipe técnica.

Percebemos um retomo positivo das familias com relacao ao grupo de Wl1astApp que

possibilitou 0 fortalecimento do vinculo entre o sewico e as familias criando esse canal de

comunicacao e acolhimento a suas necessidades.
Registramos um numdro consideravel das seguintes demandas:

0 Solicitacao de cesta basica, leite e fralda;

0 Auxilio a agendamentos de consultas médicas, receitas, laudos, consultas
odontologicas e com a nutricionista (para usuarios que eram acompanhados);

0 Contato com o poder Judiciario (equipe do setor técnico psicossocial);

0 Encaminhamento ao Ministério Publico de situacao de desprotecao;
Em relacfio a percepcao das familias sobre o acolhimento da equipe 9l,3% das familias

relataram que se sentem acolhidas pela equipe técnica e pela coordenaoao, consideramos que esse
indice representa a qualidade do vinculo com a equipe, uma vez que, desde que 0 servico foi

implantado a equipe é praticamente a mesma.

Promocao de apoio as familias na tarefa de cuidar
A familia tem exercido um papel fundamental nesse processo de pandemia sendo exigido

toda a assisténcia e oferta de cuidados que antes era comparlilhada com o servico, que tem como
um dos objetivos diminuir a sobrecarga familiar, ressaltando assim a relevancia do nosso servico
neste periodo tao desafiador e complexo da pandemia. E apesar das novas formas de atendimento 0
acompanhamento realizado no segundo semestre apresentou grande relevancia, proporcionando
maior acolhimento, encaminhamento das demandas e 0 apoio nas dificuldades apresentadas com

relacao ao cuidado e aos direitos. Percebemos que a familia também foi se integrando na proposta

online (atendimento remoto) e apesar das dificuldades apresentadas de se adequaram as novas
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fomias de se relacionar e de se apropriar da tecnologia que passou a facilitar nossa comunicacao, a

pesquisa demonstra essa afirrnacao, onde 95,7% das familias avaliaram como excelente e bom 0
atendimento remoto, 4,3 %avaliaram como regular.

A equipe ofereceu suporte através dos contatos online e presenciais orientando as

demandas de cuidado e necessidades especificas de saude emocional onde os atendidos e seus
familiares precisaram de orientacao por situaooes de tiisteza, cansaco, sobrecarga e desgaste

emocional.
A situacao economica das familias atendidas, também permaneceu muito prejudicada e

cada vez mais temos presenciado a auséncia de politicas publicas, deixando essas familias
desassistidas de suas necessidades basicas. A instituicao realizou um trabalho junto a comunidade
arrecadando alimentos e foi ofertado cestas basicas e produtos de higiene para atender a demanda

das familias mais vulneraveis.

Principais resultados obtidos:

0 Promooao ao direito a seguranca alimentar;

0 Valorizacao da pessoa com deficiéncia no que se refere potencializacao da autonomia,
realizada através do atendimento online;

0 Fortalecimento dos vinculos familiares e das redes de apoio (através das atividades
desenvolvidas com a familia);

I Promocao de acessos a beneficios e programas sociais;

0 Diminuicao na sobrecarga do cuidador familiar apoiando e compartilhando os cuidados da
pessoa com deficiéncia (com o atendimento presencial);

0 Promocao de estratégias de acompanhamento e de atendimento dos usuarios com fragilidade
nos vinculos familiares;

0 Publicizacao de infomiaooes sobre servioos, programas, beneficios eventuais e demais
legislaooes especificas para o contexto de pandemia (videos e jomal on line);

0 Fomecimento de cesta de alimentos, leite, kit de higiene e mobiliarios as mais com

maior vulnerabilidade.
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fomias de se relacionar e de se apropriar da tecnologia que passou a facilitar nossa comunicacao, a

pesquisa demonstra essa afirrnacao, onde 95,7% das familias avaliaram como excelente e bom 0
atendimento remoto, 4,3 %avaliaram como regular.

A equipe ofereceu suporte através dos contatos online e presenciais orientando as

demandas de cuidado e necessidades especificas de saude emocional onde os atendidos e seus
familiares precisaram de orientacao por situaooes de tiisteza, cansaco, sobrecarga e desgaste

emocional.
A situacao economica das familias atendidas, também permaneceu muito prejudicada e

cada vez mais temos presenciado a auséncia de politicas publicas, deixando essas familias
desassistidas de suas necessidades basicas. A instituicao realizou um trabalho junto a comunidade
arrecadando alimentos e foi ofertado cestas basicas e produtos de higiene para atender a demanda

das familias mais vulneraveis.

Principais resultados obtidos:

0 Promooao ao direito a seguranca alimentar;

0 Valorizacao da pessoa com deficiéncia no que se refere potencializacao da autonomia,
realizada através do atendimento online;

0 Fortalecimento dos vinculos familiares e das redes de apoio (através das atividades
desenvolvidas com a familia);

I Promocao de acessos a beneficios e programas sociais;

0 Diminuicao na sobrecarga do cuidador familiar apoiando e compartilhando os cuidados da
pessoa com deficiéncia (com o atendimento presencial);

0 Promocao de estratégias de acompanhamento e de atendimento dos usuarios com fragilidade
nos vinculos familiares;

0 Publicizacao de infomiaooes sobre servioos, programas, beneficios eventuais e demais
legislaooes especificas para o contexto de pandemia (videos e jomal on line);

0 Fomecimento de cesta de alimentos, leite, kit de higiene e mobiliarios as mais com

maior vulnerabilidade.
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3.2 lnformacoes complementares

Realizamos reunioes online e presenciais com a equipe e coordenacao para a construcao

do planejamento de trabalho com as mudanoas que foram necessarias com o retomo do atendimento
presencial emergencial e as escalas de trabalho priorizando as medidas de prevencao e o
atendimento seguro oferecendo aos colaboradores seguranca e possibilidades de trabalho para

executarem o servico.
A instituioao continuou 0 trabalho educativo de prevencao ao Corona virus divulgando

informacoes sobre a pandemia e reforcando as medidas de preveneao junto aos colaboradores e
também as familias que necessitaram de atendimento presencial, realizando uma rotina desde a
entrada, com medicao de temperatura e higienizacfio das maos, disponibilizando alcool em gel em

todos os espacos de atendimentos individuals e coletivos.
Houve um trabalho de escuta e acolhimento aos colaboradores que por varios momentos

expressaram medo, inseguranoa e duvidas com a retomada dos atendimentos e as situacoes que
eram expostos por atendermos um grupo de risco e mais vulneraveis a exposicao do virus.

Realizamos doze reunioes de equipe por video e cinco presenciais (tomando todos os

cuidados e orientacoes da OMS) onde abordamos questoes relevantes para o momento atual,
reorganizamos a proposta de trabalho, discutimos a continuidade do tele trabalho e 0 compromisso

da responsabilidade e aproveitamento das horas trabalhadas em home office, construcao de novas

escalas de trabalho presencial para realizar os contatos telefonicos, adequacao do planejamento
dentre outros assuntos.

Participamos das seguintes capacitacoes:

0 Jomada da Pessoa com Deficiéncia/APAE Franca com as seguintes palestras:

“Dependencia, cuidados e protecao social para as pessoas com deficiéncia e suas familias” — Doutor
Edgilson Tavares de Araujo; “Manejo de comportamento” — Meca Andrade; “Abordagem das

multiplas deficiéncias, fatores de risco, identificaoéio e lratamentos precoces” — Dr. Jordan da Silva

Miyasaka;

O Capacitaqfio Técnica do Programa Assessorar para Fortalecer com Carlos Ferrari: “A
Assisténcia Social e a Arte: edificando pontes e desconstruindo muros no Sistema Unico da
Assisténcia Social”; “A Assisténcia Social e as multiplas estratégicas para contar uma historia”;
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3.2 lnformacoes complementares

Realizamos reunioes online e presenciais com a equipe e coordenacao para a construcao

do planejamento de trabalho com as mudanoas que foram necessarias com o retomo do atendimento
presencial emergencial e as escalas de trabalho priorizando as medidas de prevencao e o
atendimento seguro oferecendo aos colaboradores seguranca e possibilidades de trabalho para

executarem o servico.
A instituioao continuou 0 trabalho educativo de prevencao ao Corona virus divulgando

informacoes sobre a pandemia e reforcando as medidas de preveneao junto aos colaboradores e
também as familias que necessitaram de atendimento presencial, realizando uma rotina desde a
entrada, com medicao de temperatura e higienizacfio das maos, disponibilizando alcool em gel em

todos os espacos de atendimentos individuals e coletivos.
Houve um trabalho de escuta e acolhimento aos colaboradores que por varios momentos

expressaram medo, inseguranoa e duvidas com a retomada dos atendimentos e as situacoes que
eram expostos por atendermos um grupo de risco e mais vulneraveis a exposicao do virus.

Realizamos doze reunioes de equipe por video e cinco presenciais (tomando todos os

cuidados e orientacoes da OMS) onde abordamos questoes relevantes para o momento atual,
reorganizamos a proposta de trabalho, discutimos a continuidade do tele trabalho e 0 compromisso

da responsabilidade e aproveitamento das horas trabalhadas em home office, construcao de novas

escalas de trabalho presencial para realizar os contatos telefonicos, adequacao do planejamento
dentre outros assuntos.

Participamos das seguintes capacitacoes:

0 Jomada da Pessoa com Deficiéncia/APAE Franca com as seguintes palestras:

“Dependencia, cuidados e protecao social para as pessoas com deficiéncia e suas familias” — Doutor
Edgilson Tavares de Araujo; “Manejo de comportamento” — Meca Andrade; “Abordagem das

multiplas deficiéncias, fatores de risco, identificaoéio e lratamentos precoces” — Dr. Jordan da Silva

Miyasaka;

O Capacitaqfio Técnica do Programa Assessorar para Fortalecer com Carlos Ferrari: “A
Assisténcia Social e a Arte: edificando pontes e desconstruindo muros no Sistema Unico da
Assisténcia Social”; “A Assisténcia Social e as multiplas estratégicas para contar uma historia”;
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0 Formacao da roda de conversa sobre “Masculinidades”.

0 Discussao sobre o decreto n°l0.502 de 30 de janeiro de 2020 sobre a Educacao

Especial com a Federacao Estadual das APAES.

3.3 Recursos Humanos envolvidos

Nao houve alteracao dos recursos humanos. Em relacao aos cuidadores, uma cuidadora

saiu da suspensao do contrato de trabalho, e retomou para dar suporte nas demandas emergenciais.
Toda a equipe técnica de educadores, psicologo, terapeuta ocupacional, pessoal de

manutencao, de apoio e administrativo também sairam da suspensiio parcial do contrato de trabalho

e retomo com a carga horaria integral. A coordenadora do servioo, as assistentes sociais e o
motorista ja estavam em atendimento integral desde o més de abril, considerando a intensa demanda

de trabalho desses profissionais.

Avaliaciio do servico desenvolvido no semestre

Avaliamos que a execucao do sewico previsto para o semestre aconteceu conforme o

Plano de Trabalho, continuamos vivendo um cenario desafiador, com muitas incertezas que tem
mobilizado os servicos a se reinventarem para manterem os atendimentos, monitorar e acompanhar
os usuarios e suas familias em suas demandas.

Atendemos a meta pactuada no Plano de Trabalho com a ofena de atendimento de
habilitacao e reabilitacao da pessoa com deficiéncia e sua inclusao na vida comunitaria para 01

usuario no Centro Dia para pessoa com deficiéncia, no periodo da tarde, do municipio de Cristais
Paulista-SP no decorrer do ano de 2020.

Primamos pelo trabalho em conjunto e apesar dos desafios temos aprendido a manter o

distanciamento social e primar pela escuta e acolhimento das necessidades, principalmente
emocionais, que foram se agravando pelo prolongamento da pandemia que gerou nas pessoas um
cansaoo e esgotamento de uma situacao que nao vislumbramos mudanca, a nao ser pela oferta da
vacina para todos.
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Nao houve alteracao dos recursos humanos. Em relacao aos cuidadores, uma cuidadora

saiu da suspensao do contrato de trabalho, e retomou para dar suporte nas demandas emergenciais.
Toda a equipe técnica de educadores, psicologo, terapeuta ocupacional, pessoal de

manutencao, de apoio e administrativo também sairam da suspensiio parcial do contrato de trabalho

e retomo com a carga horaria integral. A coordenadora do servioo, as assistentes sociais e o
motorista ja estavam em atendimento integral desde o més de abril, considerando a intensa demanda

de trabalho desses profissionais.

Avaliaciio do servico desenvolvido no semestre

Avaliamos que a execucao do sewico previsto para o semestre aconteceu conforme o

Plano de Trabalho, continuamos vivendo um cenario desafiador, com muitas incertezas que tem
mobilizado os servicos a se reinventarem para manterem os atendimentos, monitorar e acompanhar
os usuarios e suas familias em suas demandas.

Atendemos a meta pactuada no Plano de Trabalho com a ofena de atendimento de
habilitacao e reabilitacao da pessoa com deficiéncia e sua inclusao na vida comunitaria para 01

usuario no Centro Dia para pessoa com deficiéncia, no periodo da tarde, do municipio de Cristais
Paulista-SP no decorrer do ano de 2020.

Primamos pelo trabalho em conjunto e apesar dos desafios temos aprendido a manter o

distanciamento social e primar pela escuta e acolhimento das necessidades, principalmente
emocionais, que foram se agravando pelo prolongamento da pandemia que gerou nas pessoas um
cansaoo e esgotamento de uma situacao que nao vislumbramos mudanca, a nao ser pela oferta da
vacina para todos.
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cansaoo e esgotamento de uma situaoao que nao vislumbramos mudanoa, a nao ser pela oferta da
vacina para todos.

A equipe trabalhou de maneira satisfatoria com os recursos que foram disponibilizados,

garantiu as familias e aos atendidos um espaco de escuta, acolhimento e possibilidades efetivas,
para garantir seus direitos e contribuir para atenuar as desvantagens sociais vivenciadas nesse

periodo.
Fortalecemos 0 trabalho com as familias e nos reaproximamos, mesmo distantes,

promovendo trabalhos educativos de orientaqzao, ludicos e recreativos minimizando o impacto do
isolamento social, colaborando para a qualidade de vida dos atendidos e de sua familia. Buscamos

em todas as acoes primar pela proteeao social da pessoa com deficiéncia, pela convivéncia e
fortalecimento do vinculo familiar trabalhando para a superacao das barreiras que impedem ou

dificultam sua participacao na vida economica, social e cultural, em igualdade de oportunidades
especialmente nesse momento de desassisténcia das politicas publicas.

8
Presidente APAE de Franca

Gestao 2020 - 2022

Franca, 22 janeiro de 2021.

/'\'T\.v
Viviane Cris ' a . Vaz Cleonice Barbosa Cunha

CRE 28 CRESS n° 30.110
Coord. — Area assisténcia social Coord. do Centro Dia

 
Av. Dom Pedro I, n“ 1871 - Jd. Pelroglio CEP: 14.409-170 - PABX: [16}3712-9700

. el . .br- oe@|:| oefronccno .brwwwupo roncu org up p rg
wtwafucebook/opoefooco - 1nslugrom@upoefmnco

Associagfio de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franco

’ J

Nlantenedora do Escola do Educagfio Especial ".1050 Maria Vionney”
CEBAS — Certificado cle Assist. Social - protoc. n° 235874.0027853/2020 ' i " ‘

CNES — Codastro Nacional de Estobelecimento de Safide n° 2035901
CNPJ. N° 45.316338/0001-95 - lnscrigéio estaduol: isenta FRANCA-SP

cansaoo e esgotamento de uma situaoao que nao vislumbramos mudanoa, a nao ser pela oferta da
vacina para todos.

A equipe trabalhou de maneira satisfatoria com os recursos que foram disponibilizados,

garantiu as familias e aos atendidos um espaco de escuta, acolhimento e possibilidades efetivas,
para garantir seus direitos e contribuir para atenuar as desvantagens sociais vivenciadas nesse

periodo.
Fortalecemos 0 trabalho com as familias e nos reaproximamos, mesmo distantes,

promovendo trabalhos educativos de orientaqzao, ludicos e recreativos minimizando o impacto do
isolamento social, colaborando para a qualidade de vida dos atendidos e de sua familia. Buscamos

em todas as acoes primar pela proteeao social da pessoa com deficiéncia, pela convivéncia e
fortalecimento do vinculo familiar trabalhando para a superacao das barreiras que impedem ou

dificultam sua participacao na vida economica, social e cultural, em igualdade de oportunidades
especialmente nesse momento de desassisténcia das politicas publicas.

8
Presidente APAE de Franca

Gestao 2020 - 2022

Franca, 22 janeiro de 2021.

/'\'T\.v
Viviane Cris ' a . Vaz Cleonice Barbosa Cunha

CRE 28 CRESS n° 30.110
Coord. — Area assisténcia social Coord. do Centro Dia

 
Av. Dom Pedro I, n“ 1871 - Jd. Pelroglio CEP: 14.409-170 - PABX: [16}3712-9700

. el . .br- oe@|:| oefronccno .brwwwupo roncu org up p rg
wtwafucebook/opoefooco - 1nslugrom@upoefmnco


