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RELATÓRIO MENSAL JULHO/2020 

 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

 

OSC: INSTITUTO LUCAS AMOROSO 

SERVIÇO: MÉDIA COMPLEXIDADE 

EDITAL/TERMO DE COLABORAÇÃO: 04/2017 SMAS 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 A 31/12/2021 

TÉCNICO RESPONSÁVEL: ANDREA FILIPINI RODRIGUES LAUERMANN 

OBJETIVO GERAL:  Atendimento a pessoas com deficiência e seus 
familiares na busca da garantia de direitos, 
melhora da qualidade de vida e inclusão, e 
engajamento familiar e comunitário para 
diminuir a sobrecarga do cuidador. 
 

NÚMERO DE ATENDIDOS:  35 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Prestar atendimento a pessoas com deficiência e seus familiares 

em situação de vulnerabilidade. 

 

META 1: Atendimento 

 

35 usuários 

 

 

 ESTRATÉGIAS:  
 visita domiciliar presencial em local arejado (quintal ou calçada) e/ou chamada de vídeo por 

WhatsApp a depender das condições de saúde do assistido* 

 escuta qualificada presencial** na instituição com hora marcada ou por WhatsApp 

 atendimento social presencial na instituição com hora marcada ou por WhatsApp 
encaminhamentos presenciais na instituição com hora marcada ou por WhatsApp 

 
 

*A condição de saúde dos assistidos é de grande relevância, pois tratamos de pessoas com deficiência, alguns com traqueostomia, respiradores, entre 

outras condições respiratórias que os colocam em grupo de risco. 

** Os atendimentos presenciais que não são em domicílio serão com hora marcada, para que a higienização do local seja feita de forma rigorosa e 

também para não formar agrupamentos de pessoas na sala de espera. 

 

IMPACTO SOCIAL:  
Redução das ocorrências de situações de vulnerabilidade social e fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários. 
Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de cuidados a 
PCD 
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Melhora da qualidade de vida e acesso à informação e tecnologia. 
 

Observações:   

Foram realizadas 21 visitas domiciliares, 5 orientações e escuta através de chamadas de 

vídeo, 6 orientações por mensagem de texto WhatsApp, 1 telefonema e 2 atendimentos 

presenciais. 

A instituição recebeu doação de alimentos, roupas e cestas básicas, todo o material 

recolhido foi doado às famílias. 

 

Algumas imagens da visita domiciliar. 
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Escuta qualificada por chamada de vídeo  Orientação por mensagem de texto 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: Qualificar a oferta do serviço por meio da promoção da 

capacitação sistemática dos profissionais responsáveis pela oferta dos serviços. 

 

 

META 2: Capacitação 

01 capacitação em equipe mensal 

01 capacitação da técnica mensal 

 

 ESTRATÉGIAS:  

Reunião mensal de discussão de casos com equipe interdisciplinar e convidados, de forma 

presencial na instituição, ou via chamada de vídeo. 

Realizada em 02/07 e 10/07. 

 

Participação em eventos científicos da área de acordo com a oferta, à distância, sob 

formato de “lives”, conferências, cursos, congressos, “webnar” 

08/07 Encontro temático NUCRESS Vale Histórico 

29 e 30/07 VI Congresso Internacional Transdisciplinar sobre a criança e o adolescente 

06/07 Live do TCESP sobre terceiro setor 

 

IMPACTO SOCIAL:  
Equipe com melhor compreensão e análise de conjuntura atual (pandemia), envolvimento e 
capacitação para oferecer um trabalho atualizado e com qualidade. 
 

Observações: Devido às circunstâncias atuais, a equipe e coordenadoria estão se reunindo 

com maior frequência para o alinhamento das estratégias e lançamento de campanhas que 

contribuam com a qualidade de vida das famílias. 

 

 
06/07 Live TCESP 
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08/07 Encontro temático com NUCRESS  29 e 30/07 VI congresso Internacional 
 
 
 
 

  
02/07 e 10/07 Reunião de equipe presencial 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, 

culturais, esportivas e de lazer, para a inclusão social, e o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários. 

META 3: Convivência 

 

1 atividade Mensal 

1 oficina Semanal 

 

 ESTRATÉGIAS:  

Sugestão de atividades gravadas em vídeo pela equipe, bem como sugestões de 

atividades oferecidas na rede municipal através do Facebook, como contação de histórias, 

shows e teatros infantis à distância. 

Envio via grupo de WhatsApp e redes sociais 

 

Divididos em grupos de WhatsApp de acordo com as demandas específicas de cada 

deficiência, serão enviados vídeos gravados pela equipe e momentos de roda de conversa 

por chamada de vídeo. *** 

 

IMPACTO SOCIAL:  
Capacidade de demonstrar emoção, autocontrole e de interação, mesmo à distância, no 
processo de fortalecimento de vínculos interpessoal, institucional, familiar e comunitário, 
tais como:  desenvolver a tomada de decisões, desenvolver novas habilidades sociais, e 
habilidades de uso da tecnologia disponível na residência, culturais e artísticas; diminuição 
de conflitos pessoais e/ou em grupo; realização de tarefas coletivas. 
. Redução da sobrecarga de stress do cuidador; 
. Inclusão social; 
. Melhoria da qualidade de vida familiar 
. Enfrentamento de obstáculos da vida cotidiana em isolamento social 
 

Observações: Foram propostas atividades para todas as faixas etárias, contudo na primeira 

semana, foram propostas duas atividades, uma direcionada somente aos bebês e uma 

direcionada para todos.  

A lista de presença exemplifica as atividades e para quais assistidos foram direcionadas. 

A atividade de giz molhado e canudinho, o material foi preparado e entregue na residência 

das famílias.  

Todos receberam os materiais e as sugestões via WhatsApp, mas não foram todas as 

famílias que nos enviaram vídeos (arquivados) e fotos. Tudo que foi recebido das famílias 

foram publicados em nossas páginas de Instagram e Facebook. 

Alguns conteúdos informativos foram disponibilizados para as famílias segundo a demanda 

que recebemos bem direcionada ao período que vivemos atualmente. 

Considerando que o ILA sempre realizou a Cavalgada da Inclusão, neste ano, resolvemos 

criar a versão educativa, incentivando o uso de máscaras e a #fiqueemcasa. 
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Material entregue às famílias   Atividade das fitas 
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Conteúdos informativos disponibilizados 
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Devolutiva de algumas famílias nas sugestões de atividades: giz molhado e canudinho 

 

 

 

 
IX Cavalgada da Inclusão Social 
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OBJETIVO ESPECÍFICO:   Articular junto a rede socioassistencial, demais órgãos e 

políticas públicas 

 

META 4: Articulação  

 

01 reunião mensal 

 

 ESTRATÉGIAS: 

 . Discussão de caso com a rede  

. Participação nas reuniões de conselhos municipais, a distância e presencial 

 

IMPACTO SOCIAL:  
Redução, junto a outras políticas públicas, de riscos sociais, e fortalecimento da atuação 
em rede; 
Agilidade nos processos de referência e contra referência; 
Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos. 
 

Observações: Participação nas reuniões de conselhos municipais CMDCA, CMAS e 

CMDPCD.  

Doação de cadeira de rodas através da articulação com o CMDPCD e o coletivo FCD 

09/07. 

Articulação pelo projeto em andamento com a FEG, para elaboração de um projeto de 

rampa móvel para cadeirantes. 

Foi realizada reunião a distância com o técnico Daniel do CREAS 

 
 

 
Doação da cadeira de rodas 09/07 
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20/07 Reunião com a equipe da FEG 

 

 
09/07 Reunião CMDCA 

  
07/07 Reunião CMAS     06/07 Reunião CMDPCD 
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02/07 Reunião gestão de parcerias      14/07 Reunião com Daniel CREAS 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre 

participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários 

 

META 5: Participação e Controle Social  

 

1 participação Bienal em conferências (suspenso devido a pandemia) 

1 reunião Mensal 

1 encontro semanal*** 

 

 ESTRATÉGIAS: 

Conferências Municipais dos diversos setores.  

 

Dia do RECADO (reunião de convivência e acolhimento para a garantia de direitos e 

orientações), através da plataforma WhatsApp. (mensal) 

 

As oficinas de convivência familiar serão realizadas juntamente com as reuniões de 

convivência com os assistidos ***, pois considerando que são pessoas com deficiência, 

necessitam de auxílio para a realização da meta 3, configurando um encontro familiar. 

 

IMPACTO SOCIAL:  
Acesso aos direitos socioassistenciais; 
Usuários com plena informação de seus direitos e deveres e exercício da cidadania; 
Troca de experiências e saberes entre os familiares; 
Favorecimento da escuta para o Planejamento das Atividades mensalmente. 
 

Observações: Os encontros semanais com as famílias ainda aconteceram de forma 

individual e coletiva. Alguns familiares não possuem a atualização necessária para 

participar de reuniões coletivas no WhatsApp sendo assim, foram informados via chamada 

individual, mensagem, telefonema ou Visita domiciliar. As famílias também solicitaram que 

para o próximo mês, os encontros sejam feitos no período da tarde, pois os horários da 

casa estão muito diferentes.   
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24/07 Reunião familiares e equipe (coletivo)  21/07 Dia do Recado (coletivo) 

 

    
Chamada de vídeo com famílias que não conseguem se conectar no coletivo (exemplos) 
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Troca de msg por WhatsApp com famílias que não podem se conectar no coletivo e nem por chamada de vídeo 

(exemplos) 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea F R Lauermann 

Assistente Social 

 

 

 

 

Rosangela Monteiro Caltabiano 

Diretora Geral 
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TERMO DE DOAC^O

0  lnstituto  Lucas Amoroso - lLA declara  para  todos os  efeitos  legais  que,  nesta

data, esti promovendo a  DOACAO PURA E SIMPLES de lima CADEIRA DE RODAS MARCA

COS   101   RAIO   (conforme  foto)   de   forma   definitiva,   irrevogavel   e   irretratavel,   sem

quaisquer chus ou encargos, para o Senhor Rafael Augusto Goncalves Moreira.

Cadeira Dados da cadeira

Guaratinguefa,09 de julho de 2020
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Lista de presença 

Data: 21/07/2020 

Assunto: Reunião  

 

Nome do 
responsável 

NIS 

Andréa Filipini  

Barbara Nabela 237 572 411 73 

Glaucia Azem  238 813 167 65 

Jislaine Rocha 238 401 529 56 
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Lista de presença 

Data: 24/07/2020 

Assunto: Reunião pais do ILA 

 

Nome do 
responsável 

Usuário 

Cristiane  Emanuelly 

Denise Isaac 

Patrícia Kaique José 

Roselaine Matheus 

Kátia Rose Secretária 

Thais Fisioterapeuta 
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