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RELATÓRIO MENSAL MARÇO/2021 

 

 

 

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

por WhatsApp a depender das condições de saúde do assistido* 
2. escuta qualificada presencial** na instituição com hora marcada ou por WhatsApp 

mensagem ou vídeo chamada 

3. atendimento social presencial na instituição com hora marcada ou por WhatsApp 
mensagem ou vídeo chamada 

 

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

outras condições respiratórias e comorbidades que os colocam em grupo de risco. 

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

rigorosa e 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 
Melhora da qualidade de vida e acesso à informação e tecnologia. 
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Acesso a serviços e projetos subsidiados durante e devido a pandemia do covid 19 
 

Observações:   

 

Neste mês, as famílias manifestaram novamente necessidades básicas como carência de 

alimentos, e falta de acesso às políticas públicas da saúde e assistência. Relatam muita 

dificuldade de contato com os técnicos dos CRAS de referência, solicitando a intercessão 

da instituição para que isto aconteça e em relação à saúde, a dificuldade de marcação de 

exames e consultas se agravou. Outro ponto que aparece nos relatos que identificamos 

como agravamento da situação pandêmica, é o desemprego, sobretudo do modo informal, 

onde encontram-se a maioria das famílias atendidas. 

O ILA não realizou campanhas, mas recebeu espontaneamente da comunidade cestas 

básicas e uma grande doação de caixas de leite que foram entregues às famílias. 

 

Foram realizadas 

10 visitas domiciliares 

05 atendimentos por mensagens de WhatsApp 

15 atendimentos presenciais. 

29 atendimentos via chamada de vídeo  

A lista em anexo, exemplifica o tipo de atendimento e a data para cada atendido. 

   

                                                  
 

Exemplos de atendimentos via msg de Whats App 
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         Visita domiciliar  
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Atendimentos via chamada de vídeo  
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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 da equipe e setor administrativo para discussão da situação das famílias, 

dos casos emergenciais, estratégias de atendimento à distância, encaminhamentos, fila de 

espera. Realizada de modo à distância, com a participação de todos os voluntários, equipe 

e administrativo à distância via plataforma Google Meet. 

Realizada em 03/03/21 e 05/03/21 

Discussão de caso clínico 22/03/21 

 

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

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

Seminário Internacional O bebê e a voz Materna 25/03 

 

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, coordenadoria, jurídico e apoio 

administrativo se reúnem para o alinhamento das estratégias e lançamento de ações e 

atividades que contribuam com a qualidade de vida das famílias. Neste período, tanto a 

equipe quanto o setor administrativo estão procurando fazer atualizações, até este 

momento ainda à distância. A equipe administrativa foi capacitada para o acolhimento para 

a demanda de dúvidas e solicitações. 
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Dia 03/03        Dia 05/03 

 

 

 
Estudo de caso 22/03 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, 
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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 enviadas via figuras ilustrativas ou gravadas em vídeo pela equipe, bem 

como sugestões de atividades oferecidas pelas outras instituições disponíveis nas redes sociais. 

Envio via grupo de WhatsApp que estão divididos em grupos de acordo com as idades. São enviados 

vídeos gravados pela equipe e momentos conversa por mensagens de WhatsApp e chamada de 

vídeo. *** 

 

Grupos de atividades a distância: 

Iniciamos os grupos de convivência semanais via plataforma zoom (escolhida pelas famílias), ainda 

neste mês em processo de experiência, foi um grande sucesso. Aos poucos estamos orientando as 

famílias no uso, e compartilhando esta nova forma de convívio, mas o tivemos uma ótima 

experiência. 

Capoeira terça feira 17:00 

Dança quinta feira 15:00 

Grupo de jovens sexta feira 10:00 

 

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 e da PCD; 
. Inclusão social; 
. Melhoria da qualidade de vida familiar e da pessoa com deficiência; 
. Enfrentamento de obstáculos da vida cotidiana em isolamento social; 
. Adaptações do ambiente para acessibilidade de acordo com o crescimento e desenvolvimento das 
crianças; 
. Adaptações do ambiente para o conforto e diminuição de lesões; 
. Cuidado em relação a alimentação, nutrição e hidratação da PCD. 
 

Observações: 

Como atividade mensal, optamos por enviar via WhatsApp e redes sociais, mensagens educativas a 

respeito da importância do isolamento social, uso de máscara e boa higiene, devido a alta de casos 

de COVID no estado de SP. 

Na mesma linha, valorizamos as mensagens recebidas pelas famílias das atividades criadas em 

famílias, como culinária, autocuidado, dança, entre outros. Vale destacar, o post sobre cortar cabelo, 

que foi originário de uma mensagem recebida de uma família, e acrescentamos um conteúdo teórico, 

e logo recebemos outras tantas postagens de famílias que tinham experenciado pela primeira vez um 

corte de cabelo tranquilo com seus filhos. 

https://www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/photos/a.202136130435407/723148855000796/ 
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https://www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/videos/429522398134641 

https://www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/photos/a.202136130435407/726922781290070/ 

https://www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/photos/a.202136130435407/728042641178084/ 

https://www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/photos/a.202136130435407/728515007797514/ 

https://www.instagram.com/p/CM5GU32hdsW/ 

https://www.instagram.com/p/CMpoY3TBycK/ 

https://www.instagram.com/p/CMnDGK2H_t8/ 

https://www.instagram.com/p/CMnCGWPHqVu/ 

 

 

Todas as atividades sugeridas visam a interação familiar e os usuários são convidados a 

realizar. Da mesma forma, são convidados a nos enviar fotos e vídeos, desde que se sintam à 

vontade em divulgar imagens que expressam a vida íntima dentro de suas casas, respeitando 

a nova Lei Geral de Proteção de Dados. 

  

 

 

 

  

  

 

   
 

 

mailto:institutolucasamoroso@gmail.com
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https://www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/photos/a.202136130435407/726922781290070/
https://www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/photos/a.202136130435407/728042641178084/
https://www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/photos/a.202136130435407/728515007797514/
https://www.instagram.com/p/CM5GU32hdsW/
https://www.instagram.com/p/CMpoY3TBycK/
https://www.instagram.com/p/CMnDGK2H_t8/
https://www.instagram.com/p/CMnCGWPHqVu/
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"Meu filho não gosta de cortar cabelo!"  

 

O cabelo representa uma parte de nosso corpo, e para as crianças isso é muito sério. Por isso, 

precisamos explicar com palavras que cortar cabelo não dói, não sai sangue , cresce de novo e 

que ficará tudo bem. Fazer uma visita no salão antes do primeiro corte, sentar, observar e ter 

uma conversa pode ser um ótimo começo. 

Olha a Julia como ficou linda com seu novo corte de cabelo! 

#FiqueEmCasa e aproveita pra mudar o look! 

 

 

 

 

 

mailto:institutolucasamoroso@gmail.com
https://www.facebook.com/hashtag/fiqueemcasa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLhI2_2MJXsnC3OrOUWnSNSJYH04NOqddcBv56Ds2-HAm-CAb0nggsbfg5qclg-eXfhPiRchNyR7amXT42gAa2Yc846aBiy-TPQbwMVwy3KxqI7fsBqhFvBbSItSEb1gh-3QT8eGQubUaRF1ZDo-snCIxpUXCZKh2CPhj6Ni0mmA&__tn__=*NK*F
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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 contrarreferência; 
Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos. 
 

Observações:  

01/03 Reunião CMDPCD 

02/03 Reunião CMAS 

04/03 Reunião CMDCA 

03/03;10/03;17/03;24/03;31/03 Reunião comitê de crise da Secretaria de Assistência Social 

 

 

    
 
Reunião CMAS 02/03      Reunião CMDCA 04/03 
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    Reunião Comitê de crise da secretaria de assistência social 10/03 
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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) 

Dia 24 de Março 

 

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 que alivia os sentimentos de frustação 
e culpa 
Favorecimento da escuta para o Planejamento das Atividades mensalmente. 
 

Observações:  

Os encontros semanais com as famílias acontecem de forma individual e coletiva (grupos 

de WhatsApp). 

 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 foram separadas em grupos onde podem trocar experiências e onde é postado 

conteúdos e atividades para diminuir o stress do cuidador, auxiliar os cuidados com a 
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pessoa com deficiência e atender demandas específicas. 

Apenas um grupo de mães se mantém com as reuniões quinzenais, em formato de roda de 

conversa, via chamada de vídeo, trazendo as questões do dia a dia, em que sugerimos 

filmes, livros, notícias e links para discutir em torno da deficiência.  A reunião aconteceu dia 

24/03 com 2 participantes, mas a técnica responsável esqueceu de fazer o registro 

fotográfico. O encontro ocorreu pela chamada de vídeo WhatsApp. O grupo acordou que 

manterá o número de participantes, devido ao vínculo criado com encontros quinzenais.  

Percebo que algumas famílias se ressentem de abrir a câmera para o grupo, expondo o 

ambiente de suas residências, preferindo participar dos grupos via mensagem, o que 

ocorre de forma muito produtiva, e com respostas positivas.  

Os grupos criam identidades e intimidades próprias e à medida que dificuldades surgem, 

percebemos que recorrem aos grupos para as trocas.  

O grupo de bebês e crianças pequenas solicitou informações específicas a respeito do 

desenvolvimento de fala e linguagem, portanto a fonoaudióloga fez considerações e os 

pais também puderam se colocar com dúvidas. Foram sugeridos alguns links com 

informações mais específicas. 

 

Nas oficinais semanais as famílias estão participando ativamente, ansiosos pelo encontro e 

sempre colocando retorno muito positivo pós a atividade nos grupos de Whats App. 

 

Neste mês, Barbara, mãe do Miguel, idealizadora do projeto do parque inclusivo, esteve 

em reunião com o Prefeito Marcos Soliva, e empoderada, justificou e argumentou da 

importância social no âmbito das diferentes políticas públicas para as pessoas com 

deficiências. 

https://www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/videos/507587277073941 

 

"Projeto Duda Nalini - Dia de Parque" desenvolvido pela Selma Nalini, mãe da Duda Nalini. O 

projeto visa a DIVERSÃO, a INCLUSÃO e a ACESSIBILIDADE para as crianças com deficiência. 
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Links sugeridos 

https://www.instagram.com/tv/B_FBbB-FoY4/?igshid=18ztjfo9xv40z 

https://youtu.be/iHD6e_vE9xQ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/photos/a.202136130435407/729098147739200/ 

 

  

 

 
Andréa F.R. Lauermann       Rosângela Monteiro Caltabiano 

Assistente Social        Diretora Geral 

CRESS:54838 9ª Região                                                                  CPF:070 847 298-28 
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