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Razão Social
CNPJ
Endereço Completo

Telefone
E mail
Site
Horário de Funcionamento

Presidente
CPF
RG /Orgão Expeditor
Endereço:
Tel:
E-mail:

Dados Cadastrais
Associação Beneficente Comunidade de Amor Rainha da Paz
04.711.046/0001-70
Estrada Ecoturistica do Suru, 1.833 Suru – Santana de Parnaíba
/ SP
CEP 06509-001
11 4154-5060 / 11 4154-1193
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www.abcrainhadapaz.org.br
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Representante Legal
Walter Barana Nicolosi
906.533.198-00
4566793-7 / SSP
Al.Palmas, 168, Res.06, Santana de Parnaiba –SP cep:06500000
11-99932-3962 / 11 – 4154-5060
walternicolosi@gmail.com
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REGISTROS
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Nº Registro e Emissão
CMDCA Santana de Parnaíba
Nº 007
CMAS Itapevi
Nº 045/2018
Utilidade Publica Municipal
3.126 de 02/02/2009
CEBAS
Nº 71000.084437/2010-16
CNEAS
Concluído 17/11/2017
CRCE
Nº 0881/2014
SEDS/PS
Nº 5865/2007
Alvará de Funcionamento
Nº 449/2017
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OBJETIVO

3

GERAL


Acolher, reabilitar, melhorar a qualidade de vida, resgatar a cidadania e a dignidade
das pessoas com deficiência e de suas famílias em situação de vulnerabilidade
social.

ESPECÍFICOS


Contribuir com a habilitação e a reabilitação através do acesso a tecnologias
assistivas e atendimento especializados.



Promover acesso a benefícios e programas de transferência de renda e outros
serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de
Garantia de Direitos;



Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com
deficiência e seus cuidadores e suas famílias;



Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de
trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos
envolvidos e não somente cuidados de manutenção;



Complementar o trabalho social com a família, prevenindo a ocorrência de
situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária:
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ORIGEM DOS RECURSOS

4

Convênios com órgãos públicos (receitas públicas):
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FUMCAD;
Termo de colaboração com a Prefeitura de Santana de Parnaíba
Termo de colaboração com a Prefeitura de Itapevi

Receitas Próprias e parcerias:
Eventos: Bazares, Chás Beneficentes, Feiras, Festas Juninas, dentre outros;
Créditos da Nota Fiscal Paulista.

Contribuições em numerários, produtos, alimentos e bens:
Contribuições Voluntárias de Pessoa Jurídica;
Contribuições Voluntárias de Pessoa Física.
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INFRAESTRUTURA

Espaços
Recepção
Sala de espera
Sala de Administração
Sala de Captação de Recursos
Sala de Comunicação e Marketing
Sala de Coordenação Técnica
Sala do Serviço Social
Sala de Odontologia
Sala de Reunião
Sala de Informática / TI
Sala de Fonoaudiologia
Sala de Apoio Pedagógico
Sala de Psicologia
Sala de Musicalização
Sala de Artesanato
Sala de Enfermagem
Sala de Atividades
Sala de Terapia Ocupacional
Sala de Fisioterapia
Sala de Nutrição
Sala de Hipoterapia
Sala do Projeto Aula de Inglês
Consultório Médico
Laboratório de Citogenética
Oficina Ortopédica
Piscina aquecida + área de recreação
Baias para cavalos
Galpão
Arquivo de Documentos
Lavanderia
Cozinha
Padaria
Dispensa
Estoque de produtos
Refeitório
Capela
Vestiários exclusivos para os usuários
Banheiros e vestiários

5

Quantidade
2
1
2
2
1
1
2
1
2
3
2
1
2
1
1
1
5
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
2
22
6
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IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

1. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
A Proteção Social Especial de Média Complexidade organiza a oferta de serviços,
programas e projetos de caráter especializado que requerem maior estruturação técnica e
operativa, com competências e atribuições definidas, destinados ao atendimento a
famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos.

1.1. Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiências e suas
famílias.
Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com
deficiência e com dependência, seus cuidadores e suas famílias; Desenvolver ações
especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que contribuem
para a intensificação da dependência; Prevenir o abrigamento e a segregação dos
usuários do serviço, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária; promover
acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços
socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de
Direitos, promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de
trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos
e não somente cuidados de manutenção; acompanhar o deslocamento e viabilizar o
desenvolvimento do usuário e o acesso a serviços básicos, tais como: bancos, mercados,
farmácias, etc., conforme necessidades; prevenir situações de sobrecarga e desgaste de
vínculos

provenientes

da

relação

de

prestação/demanda

de

cuidados

permanentes/prolongados.
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NOME DO SERVIÇO EXECUTADO
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Programa de Habilitação e Reabilitação para pessoas com deficiência e suas famílias
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Nº

02

03

OBJETIVO ESPECÍFICO
Contribuir com a habilitação e a reabilitação através do acesso a tecnologias assistivas e atendimento especializados.

ATIVIDADE

Psicologia
Atendimento
Individual
 Resgate da Autoestima e
incentivo a autonomia dos
usuários.
 Exercícios
de
desenvolvimento do cognitivo.
 Desenvolver
ações
terapêuticas
e
sócioeducacionais

Fonoaudiologia - Atendimento
Individual

Estímulos de fala e
linguagem através de exercícios e
ou manipulações passivas.

Orientação
enquanto
aguardam vaga para atendimento,

RESULTADOS ALCANÇADOS



Prevenção de agravos psíquicos, que possam desencadear e agravar a saúde mental.



Contribuição para resgate, integridade e a melhoria de qualidade de vida.


Estimulação cognitiva com objetivo em desenvolver e potencializar as funções cerebrais,
beneficiando seu lado intelectual, seu físico e sua afetividade, através de jogos, exercícios,
técnicas, atividades e outros recursos, aproveitando suas capacidades de aprendizagem e
adaptação ao seu meio, de uma forma mais simples, rápida e intensa.


ATENDIMENTOS

544

Contribuição para a construção de contextos inclusivos.


A ação da área é preventiva e proporciona à criança em situação de risco e à criança
com deficiência as experiências necessárias, que garantam o desenvolvimento máximo de
seu potencial.

Evoluções de fala;

Linguagem;

Estímulo e uso de comunicação alternativa;

Melhora no controle de sialorréia (baba);

Estabilidade dos quadros de saúde das crianças que mantem dieta exclusiva por via
oral, e evoluções nutricionais.

O uso de bandagem terapêutica, exercícios de trato vocal semi ocluído através de tubo

1238

9
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ou que necessitam apenas de
gerenciamento das orientações já
administradas.

Elaboração e adaptação
de
comunicação
alternativa,
orientação
de
treino
de
alimentação
com
manobras
posturais e adaptações,
Nutrição

Identificar portadores de
patologias
e
deficiências
associadas à nutrição, para o
atendimento
nutricional
adequado;

Elaborar o diagnóstico
nutricional, com base nos dados
clínicos,
bioquímicos,
antropométricos e dietéticos;

Elaborar
a
prescrição
dietética,
com
base
no
diagnóstico
nutricional,
adequando-a a evolução do
estado nutricional do assistido;

Prescrever
suplementos
nutricionais, bem como alimentos
para
fins
especiais,
em
conformidade com a legislação
vigente, sempre que necessário;

Orientar o assistido e/ou
familiares/ responsáveis, quanto

de silicone em água e Respiron, favoreceram de forma significativa nos atendidos;

Postura; mobilização;

Fonação e sensibilidade de estruturas orofaciais e cervicais que contribuem para melhor
aceitação alimentar, fala, proteção de vias aéreas superiores e controle oral;

A análise acústica da deglutição, acompanhamento das refeições, integração com
demais setores, reuniões de pais, contribuíram para melhor adesão de familiares cuidadores e
colaboradores às orientações.


Melhora com relação à aceitação alimentar e alteração da consistência dos alimentos
quando necessário.

Melhora da ingestão hídrica, inclusive nos casos de introdução de espessantes,
favorecendo os casos de constipação;


853

10
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às
técnicas
higiênicas
e
dietéticas, relativas ao plano de
dieta estabelecido;

Promover
educação
alimentar e nutricional;

Interagir com a equipe
multiprofissional nas ações de
assistência
e
orientação,
desenvolvidas, em especial na
prevenção, tratamento e controle;

Acompanhamento
e
orientação nas refeições dos
assistidos.
Enfermagem

Acompanhamento
em
consulta;

Cuidado com a higiene;

Monitoramento do estado
de saúde dos usuários;

Orientação
com
os
familiares sobre cuidados com a
saúde e higiene;

Interação com a equipe
multiprofissional nas ações de
assistência
e
orientação,
desenvolvidas, em especial na
prevenção, tratamento e controle;

Prática de educação em
saúde


Melhora da compreensão dos familiares sobre a importância do cuidado de higiene com
o usuário;

Entendimento sobre a medicação prescrita pelo médico e a importância de
administração no horário correto;

Melhor controle do estado de saúde dos usuários na entrada e na saída da instituição;

9.692

11
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Fisioterapia - Hippoterapia

Montaria Dupla: Quando
a criança ainda necessita adquirir
o controle de tronco necessitando
da montaria do fisioterapeuta.
Neste atendimento objetiva-se
aquisição ou otimização do
controle de tronco.

Montaria
Individual:
Quando a criança já adquiriu
controle de tronco suficiente para
manter-se
sentada
sozinha.
Neste atendimento objetiva-se a
melhora do equilíbrio em
bipedestação e aquisição ou
otimização da marcha.
Fisioterapia Solo

No
atendimento
de
Fisioterapia Solo individual, é
traçado um plano de tratamento e
reavaliação a cada seis meses;

Orientações
e
visitas
domiciliares quando necessário;

Treinamento
de
funcionários
quanto
a
transferências, posicionamentos e
cuidados gerais.

Uso da Bandagem com o
objetivo de melhorar o trabalho


























Melhora da reação de retificação;
Inibição do Reflexo Tonico Cervical ou Labiríntico;
Estimulação das funções Cardiopulmonares,
Melhora do equilíbrio estático e dinâmico,
Melhora da coordenação motora grossa e da postura em sedestação;
Aumento da propriocepção corporal;
Possibilidade de gerar uma estimulação Sensorial devido ao ambiente;
Ganho de fortalecimento muscular de tronco;
Melhora da Independência pessoal;
Melhora da Auto Confiança e da Auto Estima;

Alívio de dores crônicas;
Redução dos espasmos musculares e adequação de tônus;
Aumento ou manutenção da amplitude articular de movimento;
Aumento do retorno venoso e linfático;
Fortalecimento Cardio respiratório;
Redução de Edemas;
Melhora do equilíbrio estático e dinâmico;
Melhora da coordenação motora e da postural;
Aumento da propriocepção corporal;
Promoção de estimulação sensorial;
Promoção de lazer e recreação;
Aumento da Auto Confiança e da Auto Estima
Relaxamento.

1053

3023
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muscular, diminuir a dor, melhorar
a circulação sanguínea e linfática,
corrigir
problemas
articulares,
(provocado pelo espasmo e
encurtamento
muscular),
normalização do tônus e das
fáscias e melhora na amplitude do
movimento
Fisioterapia Hidroterapia

Alongamentos (passivo e
ativo).

Flexão e extensão do
tronco com cargas e repetições
progressivas

Exercícios de Rotação

Abdução unilateral e
bilateral dos membros inferiores
,
Recreação Aquática

Alongamentos (passivo e
ativo) e atividades desportivas,
recreativas e psicomotoras.

Exercícios
aquáticos
(jogos,
brincadeiras
cantadas,
historias e brinquedos diversos).

Exercícios
aquáticos
lúdicos
que
trabalharam
o
esquema corporal.








Diminuição de espasmos e relaxamento muscular;
Alívio da dor muscular e articular;
Manutenção ou aumento da amplitude do movimento articular;
Fortalecimento e aumento da resistência muscular localizada;
Melhoria circulatória e na elasticidade da pele;
Melhoria no equilíbrio estático e dinâmico;





Relaxamento dos órgãos de sustentação (coluna vertebral);
Melhoria da postura;
Melhoria da orientação espaço-temporal.






Fortalecimento inicial dos músculos mais fracos;
Melhora motora, melhora na função social e maior independência;
Melhora posturais, na marcha e realização de tarefas do dia a dia;
Melhora em coordenação e equilíbrio, esquema corporal, lateralidade, orientação
espacial e orientação temporal;

1284

555
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Exercícios aquáticos, em
piscina não aquecida. Intervenção:
exercícios de interação com
companheiros, brincadeiras com
objetos (aquatube, pull bóia,
pranchas, entre outros).

Terapia
Ocupacional
Estimulação Sensorial

São
realizados
atendimentos em grupos e em
duplas, onde é oferecido ao
paciente, estímulos diversificados
contemplando
audição,
tato,
visão e olfato. Utiliza-se de
instrumentos musicais, aparelho
de
som,
brinquedos
industrializados e confeccionados
em atividade, com texturas e
espessuras
diversificadas,
aromas diversos, lanternas e
projetor de luz para estimulação
da visão, painel para estimulação
tátil e visual, piscina de bolinhas,
massinha de modelar, geleca,
areia, grãos, tinta, bolas,
almofadas, colchonete, entre
outros.






Melhora do assistido com relação à interação com o ambiente que o cerca;
Melhora da atenção;
Melhora nos quadros de hipersensibilidade tátil e auditiva;
Favorecimento da aquisição de consciência corporal servindo de base para possíveis
aquisições motoras.

616
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Terapia Ocupacional

Abordagens
de
reabilitação motora, cognitiva,

Prescrição
de
equipamento e/ou adaptação
ambiental, órteses para membros
superiores, prescrição de cadeira
de rodas/suas adaptações e
treino das AVD's.

Acolhida e orientação com
relação a continuidade de
atividades em casa.
Informática adaptada

Iniciação a informática:
Partes do computador, como
utilizar o mouse e o teclado
através de jogos utilizando o
software GCompris, o que é
software e hardware, o que é
Windows,
partes
da
janela,
mudando plano de fundo, paint,
word: digitação e formatação,
inserindo
Imagens,
inserindo
tabelas, letra capitular, formatar
texto em colunas. Treinamento
com os novos equipamentos
adquiridos através da doação da
empresa ACER, através de jogos
(G-COMPRIS)
e
exercícios
básicos no paint e word.






Desenvolvimento da, sua autonomia e independência. Através de atividades
estruturadas e brincadeiras diversas, estimulamos a melhora do comprometimento motor
dos membros superiores, bem como o atraso cognitivo presente na maioria dos casos.
O resultado depende do nível de gravidade da doença, mas sempre acontece e são
colhidos em forma da aprovação da brincadeira, melhora do quadro motor, intenção de
manuseio de objetos, comunicação e maior autonomia nas atividades da vida diária. Os
registros dos atendimentos em prontuários, também mostram as conquistas e evolução
dos atendidos e suas famílias. A partir de 2018, usaremos a Goniometria para mensurar
o ganho de amplitude articular adquirida com as sessões de Terapia Ocupacional.

Melhora na coordenação motora ao utilizar o mouse e teclado, criação de pasta,
digitação e edição de texto e inserção de imagens, tabelas, letra capitular e texto em
colunas.

963

689
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Pedagogia social
Atividades
de
alfabetização
realizadas de acordo com o nível
de cada usuário, sempre de forma
lúdica trazendo significado dentro
de seu convívio social.

Odontologia
Serviços
odontológicos
prevenção e tratamento

de







Melhoria no desenvolvimento cognitivo e motor, atividades que estimularam o raciocínio
lógico, autonomia, autoestima e as principais transições dos níveis de alfabetização.

Melhora da saúde bucal;
Prevenção de caries;
Aprendizagem sobre a importância de manter a higiene bucal.

698

113

OBJETIVO ESPECÍFICO
•
Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços
socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos;

ATIVIDADE

RESULTADOS ALCANÇADOS

ATENDIMENTOS
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Prevenção de agravos que possam desencadear rompimento de vínculos familiares e
Serviço
Social
–
Atendimento sociais;
Individual;
Visita
Domiciliares; 
Prevenção de confinamento de pessoas com deficiência;
encaminhamentos; atendimento em

Foram identificadas situações de dependência;
grupo.

Colaboração com redes inclusivas no território;

Acolhida e escuta quanto às

Prevenção do abrigamento institucional de pessoas com deficiência com vistas a
demandas emergencial de necessidades
promover a sua inclusão social;
básicas,

Sensibilização de grupos comunitários sobre direitos e necessidades de inclusão de

Orientações sobre o atendimento
pessoas com deficiência buscando a desconstrução de mitos e preconceitos;
na Instituição.

Foram desenvolvidas estratégias para estimular e potencializar recursos das pessoas

Acolhimento
e
escuta
e
com deficiência de suas famílias e da comunidade no processo de habilitação, reabilitação e
Orientação
sobre
Inclusão
em
inclusão social;
Programas de transferência de renda,

Oferecemos possibilidades de desenvolvimento de habilidades e potencialidades, a
BPC e benefícios para PCD.
defesa de direitos e o estímulo a participação cidadã;

Orientação
quanto
às
Incluímos usuários e familiares no sistema de proteção social e serviços públicos,
modificações e adaptações física do 
conforme
necessidades, inclusive pela indicação de acesso a benefícios e programas de
ambiente;
transferência de renda;

Orientação na construção e
Contribuímos para resgatar e preservar a integridade e a melhoria de qualidade de vida
fortalecimento dom os usuários e suas 
dos
usuários;
famílias.

Contribuímos para a construção de contextos inclusivos.

4078
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OBJETIVO ESPECÍFICO
•

Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e seus cuidadores e suas famílias;
ATIVIDADE

Oficina de Pintura
Aprender técnicas sobre Pintura a Óleo e
Acrílico.
Também
levamos
em
consideração o treino motor de membros
superiores e oferta de um espaço aonde
os assistidos, podem aprender um pouco
sobre a história da arte e os grandes
artistas.

Oficina de Xadrez
Os participantes aprendem as regras, os
movimentos das peças e algumas táticas
do xadrez, além de disputar partidas.

RESULTADOS ALCANÇADOS







Melhora do comportamento;
Melhora da atenção e concentração;
Melhora da capacidade de planejamento;
Melhora da coordenação motora fina;
Melhora da coordenação viso-motora;
Melhora da autoestima;




Memória, organização espacial, estratégia, elaboração, comunicação, limites,
Resolução de problemas e integração social.

ATENDIMENTOS

185

146
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Oficina de Geração de Renda
As oficinas terapêuticas e ou as
cooperativas
sociais,
enquanto
dispositivos de auxílio, oferecem um
espaço que podem anteceder ao
“trabalho” intervindo no campo da
cidadania e reabilitação social.
A Oficina tem a finalidade descrita acima,
e após pesquisa de mercado e discussão
com o grupo atendido confeccionamos
produtos que podem ser comercializados
dentro e fora da Instituição.
Projeto de Informática
Aulas práticas de exercícios em
laboratório com a utilização de recursos
de áudio e mídia e através de situações
do ambiente de trabalho.

Projeto João de Barro
O Projeto João de Barro, formado por um
grupo de voluntários, proporciona
condições mínimas salubridade e
acessibilidade através da execução de
benfeitorias nas casas das famílias
assistidas.







Melhora da atenção e concentração;
Melhora da capacidade de planejamento;
Melhora da coordenação motora fina;
Melhora da coordenação viso-motora;
Melhora da auto estima.



O projeto de informática trouxe a oportunidade real de desenvolvimento dos familiares
dos usuários, visto que os mesmos possuem diversas vulnerabilidades. Os familiares
participantes do projeto puderam aprender a criar um e-mail, ampliando assim sua rede
de contatos. Outro ponto que chama a atenção para esse Projeto é a composição das
turmas que traz a convivência familiar, com a presença de pais e filhos juntos nas
atividades intergeracionais.



Acessibilidade para os assistidos;



Foram realizados o saneamento;



Melhorias estruturais;



Orientações técnicas;

135

104

54
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Projeto Colmeia de Maria
Acolher as famílias e criar condições
mínimas de organização e planejamento,
afim de que a família possa manter o seu
dia a dia mais organizado. Essas
iniciativas
são
incorporadas
gradativamente oferecendo benefícios de
melhor qualidade de vida e alto estima
ao núcleo familiar.



Melhora das condições de higiene, ventilação e organização dos domicílios.



Melhora da organização do ambiente.



Proporcionamos a interação familiar

10

OBJETIVO ESPECÍFICOS
Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando meios
de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não somente cuidados de manutenção:

ATIVIDADE

RESULTADOS ALCANÇADOS

ATENDIMENTOS

20


Cuidando de quem Cuida
O objetivo é promover um espaço onde
as mães possam resgatar a identidade e
elevar a autoestima, elaborar situações
de conflito e de estresse emocional,
repensar e modificar atitudes frente aos
mecanismos de defesa assim como
terem momentos de lazer.
Atendimento psicológico Individual

Auxiliar a família a elaborar
situações de conflito e de estresse
emocional;
 Trabalho de orientação com os
familiares trabalhando a autoestima,
preconceitos e medos..
Projeto de Mãos Dadas
Oficinas práticas de artesanato e
costura, com o objetivo de orientar as
mães através de oficinas práticas, no
sentido de despertar seus talentos e
promover sua autoestima; além de
capacitá-las para servirem de apoio a
outras mães. (Pintura em peças de
madeira variada; Caixas de madeira
forradas c/ tecidos; Porta guardanapo
em flores de tecido; Tapetes de
barbante; Bordado em ponto cruz







Contribuição para resgate e preservação à integridade e a melhoria de qualidade de
vida,
Fortalecimento de vínculos comunitários,
Construção de contextos inclusivos,
Melhora e prevenção da dinâmica familiar,
Resgate da autoestima,
Prevenção e melhora da qualidade de vida dos usuários e pais e/ou responsáveis,
prevenindo contra problemas que possam ser evitados com o atendimento à saúde
mental, colaborando com a introdução social dos mesmos, facilitando assim o
desenvolvimento psíquico de forma harmoniosa.



Resgate da autoestima



Prevenção e melhora da qualidade de vida dos usuários e pais e/ou responsáveis,
prevenindo contra problemas que possam ser evitados com o atendimento à saúde
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mental, colaborando com a introdução social dos mesmos, facilitando assim o
desenvolvimento psíquico de forma harmoniosa.

Mudanças significativas acontecem: no comportamento, na aparência, nas atitudes e no
relacionamento entre elas. Aprende a fazer escolhas e nominar cores, dimensão de
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quantidade de material a ser utilizado na confecção do artesanato, avaliar o que foi produzido
por elas, calcular o valor do artesanato a ser vendido e embalar o produto.
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simples e duplo, de almofada); Barra de
crochê ; Fuxico; Costura em tecidos
(puxa-saco, toalhas de mesa pra almoço
e chá c/ Barra matizada, guardanapos ,
capas de almofada, trilhos e jogo
americano e etc.

OBJETIVO ESPECÍFICO
• Complementar o trabalho social com a família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e
comunitária:
ATIVIDADE
Festas dos Aniversariantes
do
mês;
As
comemorações
junto
aos
assistidos e a equipe e familiares.
Assim os aniversariantes podem
compartilhar uma data especial. As
festas de aniversários contam com
bolo velinhas, onde todos se reúnem
e
cantam
parabéns
aos
aniversariantes. A proposta tem

RESULTADOS ALCANÇADOS

EVENTOS

.
No Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, as atividades propostas devem
estimular diferentes momentos de interação e esta em especial vem para suprir muitas vezes
ausência de comemorações dos aniversários durante a infância, e a falta que sentem dessa

10

vivência. Entendendo a importância deste resgate e o quanto uma festa de aniversário é
importante, pois está associada à demonstração de afeto, e que na maioria dos casos eles não
conseguem entender a ausência como falta de recurso material. Esse serviço propôs um
22

ocorrido todos os meses, durante o resgate dessa lacuna que ficou em aberto no desenvolvimento dos usuários. A avaliação é
ano, beneficiando a todos os
positiva pelo fato da atividade proporcionar aos usuários a interação com os colegas,
usuários.
profissionais e seus familiares. Estes vivenciaram um momento muitas vezes esquecido na
infância e adolescência, os aniversariantes foram parabenizados e recebidos com mensagens
de felicitações pela data tão especial.
Festas tradicionais (natal, Junina,
Dias das Crianças).
As festas são realizadas na sede da
As festas são momentos de descontração e integração e proporcionam a manutenção e o
Organização e contam com a
presença dos usuários e familiares. fortalecimento de vínculos familiares.
São Realizadas brincadeiras, musicas
e apresentações musicais e comidas
festivas.
Ações externa (Visita à escola
CONSA; Dia da Mobilização da
pessoa com Deficiência SETEMBRO As atividades são realizadas com os usuários e suas famílias trabalhando o fortalecimento de
VERDE; Instituto Mauricio de Souza;
vínculos, bem como ações inclusivas nos espaços públicos.
Visita do Museu Complexo Cultural
Atividades
culturais
e
socioeducativas.

05

12
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Visitas Domiciliares
Buscando trabalhar a cerca do objetivo da Rainha da paz que Acolhe e Reabilita Pessoas com Deficiências e suas Famílias em situação de

vulnerabilidade e risco social, no mês de janeiro iniciaram-se as visitas domiciliares nas residências dos atendidos, com objetivo conhecer as
condições (residência, bairro) em que vivem tais sujeitos e apreender aspectos do cotidiano das suas relações. Sendo realizada 352 visitas
domiciliares no mês de janeiro
Estar no local de moradia dos sujeitos nos permite conhecer melhor sua cultura, seus anseios, suas rotinas, aspectos importantes para a
continuidade do processo terapêutico realizados com os atendidos e suas famílias. As visitas domiciliares também permite a aproximação dessa
instituição no domicílio, envolvendo a família e evitando considerar somente os problemas apresentados durante os atendimentos na Instituição,
mas, observando fatores culturais, sociais e econômicos a qual a família está exposta. Uma equipe formada por fisioterapeutas, assistente social,
monitores, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, Pedagogos se revezam nas visitas domiciliares. Humanização da relação entre profissional e
atendido, o instrumento visita domiciliar tem se mostrado uma ferramenta de aproximação, um espaço de escuta e de diálogo, momento de
acolhimento e de criação de vínculo que proporciona, assim, novos modos de cuidar mais humanos acolhedores e envolvendo afetividade e laços
de confiança entre os profissionais, os usuários, a família e a comunidade.
 Reunião de família
De fevereiro a novembro, aconteceram as reuniões de famílias coordenadas mensalmente por um pelos setores da Instituição. Nessa reunião
tiveram como objetivo construir um vínculo de afeto e confiança entre o profissional e o familiar, bem como trazer informações importantes quanto
aos cuidados dos com os assistidos e suas famílias.
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 Planejamento terapêutico
Desenvolvido durante o ano é um instrumento de planejamento que orienta e sistematiza o trabalho a ser desenvolvido com cada usuário assistido
no serviço em articulação com as demais áreas.
 Prétriagem – Triagem
Realizado durante o ano para avaliação das crianças e jovens na lista que aguardam vaga na lista de espera. Nesse momento podemos averiguar
casos sociais mais urgentes e dar os encaminhamentos devido conforme a necessidade.
 PROJETO – Estimulação para crianças e adolescente com deficiência - Professor ms. Francisco Henrique Penha Marins - UNIP
Durante o ano foi realizado uma brincadeiras físicas 3 das atividades lúdicas de iniciação ao movimento, depois algumas brincadeiras com bola e
a utilização de musica, como brincadeiras cantadas e além disso, foi trabalhado algumas habilidades fundamentais como lançar, agarrar, rebater,
arremessar.
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 PROJETO – ATIVIDADE FÍSICA PARA AS FAMILIAS
Atividade desenvolvida para os familiares utilizando música e sequências coreográficas, com intuito de melhorar condições físicas e motoras
através da dança. Foi feito um trabalho inicial com alongamento.

 Oficina de Órtese.
Entre os dias de 03 a 19 de Junho de 2019 aconteceu à oficina de órtese, com o objetivo de junto com os familiares e responsáveis
Confeccionar órtese de posicionamento para punho e dedos evitando contraturas, deformidades e procedimentos cirúrgicos. As órteses são
confeccionadas individualmente e sob medida. Essa atividade, além de prevenir os aspectos clínicos também contribuir para o fortalecimento dos
vínculos familiares.
 Encontro dos pais (figura Masculina)
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Realizado em junho contou com a presença de pais e/ou outros responsáveis para fortalecer o acolhimento e consequentemente a presença
masculina na Instituição Foi realizada sob a coordenação do setor de psicologia, com a palestra do Drº Eugênio que trouxe o assunto Medicina
Preventiva no Trabalho.

 Encontro com a Advogada:
Em 11 de Julho, tivemos a presença Drª. Endi, advogada especializada em assistência previdenciária que orientou os familiares presentes quanto
às reformas que estão em pauta referente a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).
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 Festa Junina
Durante a ultima semana do mês de junho foi realiza a festa Junina com os usuários e familiares
nas dependências da Rainha da paz. Nessa festa tivemos brincadeiras, comidas típicas e a
tradicional quadrilha Junina que animou todos os presentes. Ações como essas são positivas para
fortalecimento do vinculo familiar e comunitário.

 Projeto - Inclusão Social no Segmento da Gastronomia Internacional, Comida Típica Portuguesa.
Com o objetivo de Promover a inclusão social dos usuários, por meio de acessibilidade no segmento da gastronomia, foi realizado um almoço para
os assistidos e seus familiares com referencia a gastronomia Portuguesa. Levando em consideração que a comida é um agente de transformação
ou seja tem um enorme poder de transformar vidas, pois a partir da ampliação do repertorio cultural e gastronômico favorece a inclusão social.
 Festa de Aniversario da Associação Beneficente Comunidade de Amor “Rainha da Paz”.
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No sábado dia 03 aconteceu à festa em comemoração ao aniversario de 18 anos da Rainha da Paz. Estavam presentes nessa festa os usuários e
suas famílias, funcionários e voluntários que assistiram à apresentação musical dos usuários coordenado pelo Professor João, a apresentação de
dança Circular promovidas pelos familiares e ao final foram surpreendidos pela apresentação da retrospectiva do trabalho feito pela Rainha da Paz
ao longo dos 18 anos
 Aniversariantes do mês
As festas de aniversários são realizadas por um grupo de voluntárias, e contam com bolo e velinhas, onde todos se reúnem e cantam parabéns
aos aniversariantes. A proposta tem ocorrido todos os meses, durante o ano, beneficiando a todos os usuários.
 XX Campeonato de xadrez da Rainha da Paz
Neste mês tivemos o XX Campeonato de xadrez que foi realizado no Pet zoo, integrando os grupos das terças e quartas e seus familiares.
Participaram desse evento 21 usuários em duas partidas com trocas de adversários. Neste campeonato,
pudemos observar a fixação das regras, melhora na atenção dos participantes, bem como autoconfiança,
para jogadas individuais e com participantes aleatórios. O local do campeonato promoveu experiência
sensorial, exploração do ambiente, comunicação com estímulo de novos vocabulários e situações
espontâneas.
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 III Semana de Conscientização auditiva
Aconteceu nas dependências da Rainha da Paz, através de 2 encontros por dia em 5 dias, com a participação de 150 pessoas, entre familiares
colaboradores e voluntários .Foram realizadas vivências que através da brincadeira as pessoas pudessem notar como os ruídos ambientais afetam
nosso organismo, atenção, concentração e interferem nos atendimentos da rainha da paz, bem como no refeitório. Nossos usuários, por terem
comprometimento neurológico, possuem a sensibilidade aumentada para estímulos sensoriais, risco de convulsão por ruído e requerem muita
atenção no momento da refeição em decorrência da disfagia. Também foram alertados sobre os riscos de ruídos em excesso nas residências e,
por exemplo, uso de fone de ouvido.
Foram entregues folhetos explicativos com quadros sobre os níveis de ruído, os efeitos no organismo e sugestões para controlar os ruídos,
principalmente na Rainha da Paz. Percebemos que apesar da semana de conscientização, novas medidas precisam ser tomadas, pois ainda há
pessoas com pouca adesão às orientações.
 Piquenique do Amor
Programado para acontecer entre os dias 23 e 27 de setembro, com o objetivo de ser um espaço de diálogo e troca entre os familiares em um
ambiente a céu aberto, porém, devido a o mau tempo, foi adiado para primeira semana de outubro. Entretanto no dia 23 realizamos, no espaço do
pátio do prédio Nossa Senhora das Graças, com atividades da fisioterapia e descontração, com lanche comunitário. A terapia em grupo, parte
dessa atividade, não foi realizada, por ser em local sem privacidade.
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 Açúcar e Com Afeto
No dia 11 de Setembro com a participação de 11 familiares, foi realizado por uma voluntária sob a supervisão do setor de psicologia um trabalho
com a proposta de apresentar algumas receitas simples de doces e bolos, das quais as participantes
pudessem utilizar para fazer disso uma fonte de renda a mais, já que, com a rotina de terapias e
cuidados com os usuários, muitos não conseguem trabalhar fora de casa. A atividade foi divertida e os
presentes foram participativos.

 Visita à escola CONSA
No dia 24 de setembro 11 usuários realizaram uma vista a escola CONSA com o objetivo de realizar integração entre os usuários desse serviço e
os alunos da escola. Na atividade houve apresentação musical tantos os usuários como dos alunos que demostram aprovarem a atividade.
 Semana da expressão
No dia 19 de setembro, acompanhadas pelas psicólogas, os estagiários realizaram um trabalho junto ao grupo Cuidando de Quem Cuida, com
participação de 10 familiares. A atividade foi realizada com argila, com o intuito de se expressarem, fazendo algo significativo para elas em suas
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vidas e que possam levar para elas. Esse momento, os participantes puderam soltar a imaginação, se expressarem manualmente e construíram
narrativas, podendo contar suas próprias histórias.
 Dia da Mobilização da pessoa com Deficiência SETEMBRO VERDE
No dia 20 de setembro nove participantes e dois familiares participaram do evento promovido pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.
Houve exposição de vários serviços oferecidos á PCD no município de Santana de Parnaíba, apresentação de outras Organizações da Sociedade
Civil, Palestras de Terapias com Animais e seus Benefícios; Direitos da Pessoa com Deficiência e Histórias de Superação. Ao Final os usuários
realizaram uma apresentação musical. Os assistidos gostaram muito de participar do evento, favorecendo a sociabilização e interação com outras
pessoas em seu meio social, agregando novos valores e conhecimentos.
 Semana da Criança:
Tendo em vista a comemoração do Dia das Crianças, realizamos com os usuários e familiares uma semana especial, com gincanas, brincadeiras,
sessão de cinema entre outras atividades. Essa ação teve a parceria da UNIP.
 Outubro Rosa
A Semana do Outubro Rosa contou exames e palestras e atividades de autocuidado com destaque para palestra da Dr.ª. Dulci Vargenas sobre
Prevenção de Infecção Urinária.
 Dia do Corte de Cabelo:
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Cabelereiros Voluntários realizaram um dia de cuidados com os cabelos dos usuários. Essa Atividade também reforça com os familiares a
importância dos cuidados com a higiene.
 Festa do Dia das Crianças
Realizamos uma animada festa do Dias das Crianças, com entregas de brinquedos que foram doados, cardápio especial e muitas brincadeiras. Os
usuários demostraram se divertir.
 Novembro Azul:
Em 09 de novembro, o setor realizou o Novembro Azul, e parceria com a UNIP – Universidade Paulista de Alphaville, realizando exames
preventivos específicos ao público masculino, grupo de conversa sobre Parentalidade com alunos da Psicologia e palestra ministrada pela médica
voluntária Drª Luciene Ferraz Dias, sobre Novembro Azul e seu principal objetivo: reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do
câncer de próstata. Oferecemos também um café da manhã para o desjejum. Como haviam alguns funcionários terceirizados, trabalhando nas
obras da Comunidade, os convidamos para realizarem os exames.
 Churrasco dos Pais
Os pais (figura Paterna) que participam do Encontro de Pais organizaram o Churrasco dos Pais, com intuito de confraternizarem e comemorarem
o fim de mais um ano e as amizades do grupo. Tivemos também a doação da empresa Kicaldo, a qual nos ofereceu alguns produtos que foram
entregues aos participantes.
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 Angel for a day
Ação de voluntariado da empresa aconteceu no dia 20 de novembro nas dependências dessa OSC, os voluntários animaram a tarde dos usuários
presentes com brincadeiras, pintura fácil, , bingo e teatro. Os Usuários de divertiram com as atividades e ao final foram presenteados com
saquinhos surpresa.
 Festa de Natal
Esse ano optou-se em realizar uma semana inteira de festa de Natal, para poder atender com qualidade todos os usuários e suas famílias. Nesses
dias de festa tivemos um almoço natalino especial, além de apresentação culturais de música, dança, e muita diversão. Foi possível observar o
clima festivo entre os participantes que tiveram um tempo de ficar com seus familiares. Ao final o papai Noel animou os usuários entregando
presentes para todos. Vale ressaltar que todos os presentes entregues para os usurários e os irmão de ate 12 ano foram doados por padrinhos
parceiros da Rainha da Paz.
 Instituto Mauricio de Souza
Os Usuários e familiares participaram da Visita ao Instituto e Museu Mauricio de Souza , que fica localizado em um grande condomínio comercial
em São Paulo. A visita iniciou-se com a “Linha do tempo do Mauricio e do Museu”. Lá foi possível conferir centenas de curiosidades sobre o
universo Mauricio de Sousa, como a primeira tirinha publicada, a primeira HQ da Mônica, os primeiros bonecos da Mônica e Cebolinha e muito
mais sobre a turminha e seu criador que recepcionou toda a vista. O final todos os presentes chegaram em uma pracinha criada especialmente
para o público se divertir com brinquedão, escorregador, pula-pula, joguinhos e muita diversão.
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 Visita do Museu Complexo Cultural Museu Anhanguera e Casarão Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo
Os usuários participaram da visita ao Casarão Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo e ao Museu Anhanguera puderam explorar as
principais características de um sobrado colonial, bem como conhecer curiosidades sobre os bandeirantes e a relação destes personagens de nossa
história com a cidade de Santana de Parnaíba.
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PÚBLICO ALVO
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Pessoas com deficiência e suas famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.
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FORMAS DE ACESSO
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RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS

RECEITAS

2019
Em R$

%

Créditos NF Paulista
Eventos e Promoções
Programa de Apadrinhamento
Contribuições Voluntárias - PF
Doação em Produtos, Bens e Serviço
Contribuições Voluntárias - PJ
Verbas Públicas
Receitas Internacionais
Receitas Financeiras
Projeto Padaria
Doações Judiciais
Outros Recursos
Projeto João de Barro

1.402.725
1.232.986
961.086
591.384
585.925
582.123
577.108
188.107
120.774
74.656
17.680
133
-

22%
19%
15%
9%
9%
9%
9%
3%
2%
1%
0%
0%
0%

Total das Receitas

6.334.688

100%

DESPESAS
Salários, Encargos e Benefícios
Material de Uso e Consumo
Despesas Administrativas
Doações em Produtos, Bens e Serviços
Provisões Férias/13° Salario
Prestadores de Serviços
Depreciação
Utilidade e Ocupação
Despesas Financeiras
Projeto João de Barro
Outras Despesas
Total do Custos e Despesas
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2019
Em R$
2.298.586
1.008.458
425.391
573.725
451.082
242.018
222.341
120.490
61.852
24.239
11.145
5.439.326

%
42%
19%
8%
11%
8%
4%
4%
2%
1%
0%
0%
100%
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RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS
Colaboradores
Apoio Pedagógico
Instrutor de Informática
Motorista
Zelador
Assistente Administrativo
Coordenador Adm/Financeiro
Assistente Social
Cozinheiro
Auxiliar de Cozinha
Diretor Administrativo
Educadora Física
Enfermeiro
Técnico em Enfermagem
Fisioterapeuta
Coordenadora Fisioterapia
Coordenadora Fonoaudiologia
Fonoaudióloga
Auxiliar de Manutenção
Faxineiro
Encarregado de Serviços Gerais
Coordenadora da Recepção
Recepcionista
Auxiliar Administrativo
Nutricionista
Ajustador Mecânico
Coordenadora Psicologia
Coordenação Técnica
Psicóloga
Monitor
Pedagogo Social
Coordenadora de T.O
Terapeuta Ocupacional
Técnico em Informática

Qtd
01
01
02
01
03
01
02
02
02
01
01
01
01
04
01
01
01
04
02
01
01
01
03
01
01
01
01
01
06
01
01
02
01

Escolaridade
Superior
Ensino médio
Ensino médio
Ensino médio
Superior/Es. Médio
Superior
Superior
Ensino médio
Ensino médio
Superior
Superior
Superior
Ensino médio
Superior
Superior
Superior
Superior
Ensino médio
Ensino médio
Ensino médio
Superior
Ensino médio
Ensino médio
Superior
Ensino médio
Superior
Superior
Superior
Ensino médio
Superior
Superior
Superior
Ensino médio
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Tipo de vinculo
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT

41

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL

12

Municipio de Itapevi
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FORMAS DE PARTICIPAÇÃO
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FORMAS DE PARTICIPAÇÃO
O eixo Participação tem caráter democrático e descentralizador, e reconhece a
pessoa com deficiência como sujeito de direito em formação e com efetiva participação
no mundo público.
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