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Guaratinguetá, Março de 2018. 

 

 

O Instituto Lucas Amoroso-ILA, por seu representante legal infra-assinado, 

apresenta seu Plano de Trabalho 2018. 

 

I - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO: 

Nome da Entidade: INSTITUTO LUCAS AMOROSO  

CNPJ: 09.017.944/0001-46 

Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundário: 

88.00.6.00-00 

Atividade Principal: Serviços de Assistência Social sem Alojamento. 

Secundário: não informada 

Data de inscrição no CNPJ: 23/08/2007 

Endereço: Avenida Alexandre Fleming , nº 72 Jardim Ícaro 

Município: Guaratinguetá       UF: SP    CEP 12.510.311 Tel. (12) 3133-5207 

E-mail: institutolucasamoroso@gmail.com 

B - Dados do Representante Legal:  

Nome: Marcia Regina Moscato Amoroso 

Endereço: Alameda Horizonte, 312 

Município: Guaratinguetá    UF: SP CEP 12516-110Tel. (12) 3125 7170 

E-mail: marciarmoscato@gmail.com 

RG: 14.903.982-7 CPF: 091.825.498-18  Data nascimento: 20.02.1964 

Escolaridade: mestrado 

Período do Mandato: 2015-2019 

 

 

 

mailto:marciarmoscato@gmail.com
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I.1- DIRETORIA 

Cargo Responsável 

Diretor Geral:  Marcia Regina Moscato Amoroso 

Diretor Financeiro Rafael Augusto de Carvalho 

Conselho Administrativo Nelson Tavares Matias 

Zeila Pozzatti 

Henrique Martins Galvão 

Rita de Cássia da Costa Prado Faria Silva 

Willian Camargo Rodriques 

Conselho Fiscal  Eleonara Aparecida Odorizi 

Helena Maria Fonseca de Andrade Ricardo 

Regina Célia Castro de Oliveira 

 

 

II – APRESENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA: 

O Instituto Lucas Amoroso (doravante também designado “ILA” e 

“Organização Social”) foi idealizado com o propósito de oferecer elementos para 

uma vida digna à comunidade, especialmente às pessoas em situação de 

vulnerabilidade, como as pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes 

e seus familiares. 

Constituído em 2006, o ILA tem por objetivos apoiar, incentivar, desenvolver 

e promover a assistência social, a saúde, a cultura, a educação (ensino, pesquisa e 

extensão), o esporte e o lazer, em especial para a melhoria da qualidade de vida 

das pessoas com deficiência intelectual e/ou física e seus familiares, assim como 

de idosos, crianças e adolescentes que necessitem de apoio. O ILA procura 

proporcionar condições apropriadas para que essas pessoas possam desenvolver 

suas capacidades e habilidades e construir uma vida autônoma e saudável. 
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Para garantir sua efetiva contribuição para a melhoria da qualidade de vida 

de seu público alvo, principalmente no município de Guaratinguetá/SP, atualmente 

o Instituto conta com uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais das 

áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, psicopedagogia, pedagogia, psicologia, 

neuropediatria, serviço social, odontologia, nutrição, urologia, dermatologista, 

homeopatia e administrativa. 

Desde a sua constituição, o Instituto vem ampliando substancialmente o 

atendimento de pessoas com deficiência, em suas diferentes fases de vida 

(criança, jovens e idosos), focando sempre na profissionalização e excelência dos 

serviços oferecidos à comunidade, sempre de forma gratuita.  

A entidade atualmente é mantida com a mobilização de diversos parceiros, 

por meio de doações e ações de apoio, e com a arrecadação de fundos em 

eventos diversos, como bazares, jantares beneficentes, fóruns, palestras e cursos 

de capacitação.  

O ILA presta diversos serviços de média complexidade no município de 

Guaratinguetá/SP a cerca de 85 famílias de pessoas com deficiências. O 

atendimento multidisciplinar é realizado na sede do Instituto, que dispõe de um 

veículo adaptado para a locomoção de beneficiários que possuem mobilidade 

reduzida, garantindo o acesso ao serviço, minimizando as barreiras de 

acessibilidade e mobilidade urbana.  

A entidade não faz distinção de seus beneficiários, atendendo pessoas de 

todas as idades, sexos e graus de complexidade no que tange à deficiência e/ou 

vulnerabilidade.  

O ILA é reconhecido como entidade de Utilidade Pública Municipal e 

Utilidade Pública Estadual e teve seu trabalho reconhecido em diversas seleções e 

premiações, como do projeto Criança Esperança (Projeto Direito de Ir e Vir, em 

2013 e Projeto Direito de Ir e Vir, em 2018), da Secretaria dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência de São Paulo (Projeto Inclusive Nós, em 2013), da Associação 

Paulista de Medicina (Prêmio Doutor Cidadão, em 2013) e do Programa de 

Assistência para Projetos Comunitários e de Segurança do Ser Humano do 
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Governo do Japão (Projeto Modernização das Tecnologias Assistivas do Instituto 

Lucas Amoroso, em 2013). Além disso, o ILA também é qualificado como 

Organização Social no Município da Estância Balneária de Caraguatatuba, por 

força do Decreto nº 387 de 1º de dezembro de 2015. 

 

III - EXPERIÊNCIA RELEVANTE 

Alguns dos trabalhos realizados pelo Instituto Lucas Amoroso que 

demonstram a sua experiência para a realização do objeto deste Plano de Trabalho 

são os seguintes: 

a. Desenvolvimento de atividades socioeducativas, através de entrevistas de 

acolhimento, visitas domiciliares, orientação sobre direitos e deveres das 

pessoas com deficiência, inclusive crianças, adolescentes e idosos, e 

encaminhamento dos atendidos para a rede socioassistencial pública e 

privada. 

 

b. Promoção de encontros, eventos e passeios visando o incentivo à interação, 

à participação, e ao convívio com crianças, jovens, adultos e idosos da 

comunidade, criando oportunidades de diálogo e sensibilização entre as 

pessoas com e sem deficiência. Para cada grupo de pessoas atendidas, 

formou-se um grupo de voluntários convidados a acompanhar as pessoas 

com deficiência em passeios e visitas aos lugares públicos e privados. Cerca 

de 360 pessoas, entre atendidos, familiares, profissionais e voluntários, 

participaram de visitas promovidas pelo Instituto. 

 

c. Apoio pedagógico visando facilitar a convivência, a participação e a 

aprendizagem da pessoa com deficiência, inclusive crianças, adolescentes e 

idosos, nos vários aspectos da vida diária do ambiente escolar, inclusive na 

rede pública municipal. O apoio foi realizado através do uso da agenda 

escolar, da elaboração de relatórios semestrais, de visitas semestrais às 

escolas e de visitas em situações emergenciais.  
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d. Capacitação dos profissionais das áreas da educação, saúde, familiares e 

comunidade em geral sobre temáticas sociais, educacionais, de saúde, 

legais e institucionais relacionados às pessoas com deficiência. A 

abordagem foi realizada através de palestras, cursos de capacitação e do 

Fórum da Inclusão Social realizado por vários anos pelo Instituto Lucas 

Amoroso. O Fórum, aberto à comunidade, foi realizado em parceria com a 

UNESP – Campus Guaratinguetá e já capacitou cerca de 1.050 

participantes. 

 

e. Capacitação dos familiares e cuidadores no que diz respeito à compreensão 

das características de cada patologia, separadamente, auxiliando na adoção 

de boas práticas no dia a dia das pessoas atendidas e quem cuida a 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida do atendido.  

 

f. Adaptação, condicionamento e atendimento odontológico aos usuários, 

realizados em parceria com a UNESP – Campus Guaratinguetá. As sessões 

individuais foram agendadas previamente, e a família recebeu orientações 

para a manutenção da saúde bucal.  

 

g. Prestação de serviço de ordem ambulatorial que leva em consideração o 

diagnóstico, as necessidades de cada atendido e as metas estabelecidas 

entre terapeutas e familiares, com a previsão de visitas aos domicílios e às 

escolas para a orientação também dos professores. O atendimento 

terapêutico foi realizado por profissionais das áreas de Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Pedagogia, Psicologia, Odontologia, Nutrição e Terapia 

Ocupacional, além de contar com a disponibilidade das especialidades 

médicas de Dermatologia, Neuropediatria e Urologia. Desde sua fundação 

até 2017, foram realizados 16.336 atendimentos. 

 

h. Realização do Projeto de Modernização das Tecnologias Assistivas do 

Instituto Lucas Amoroso, selecionado no Programa de Assistência para 

Projetos Comunitários e de Segurança do Ser Humano do Governo do 

Japão. Referido Projeto abrangeu a aquisição de novos materiais, 
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equipamentos e tecnologias de comunicação assistiva para auxiliar as 

pessoas com deficiência física e/ou intelectual atendidas pelo Instituto Lucas 

Amoroso, tanto crianças, jovens, adultos e idosos, em seu processo de 

aprendizagem e para possibilitar um melhor e mais autônomo desempenho 

em tarefas rotineiras, ampliar a comunicação, a mobilidade e as habilidades, 

visando a inclusão e o fortalecimento dos vínculos familiar e comunitário. 

 

i. Realização, em parceria com o Instituto Superior de Educação das 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – UNIFATEA, de capacitação, 

palestras, estudos, atividades de extensão universitária e programa de 

estágio e voluntariado, destinadas aos docentes e discentes da UNIFATEA, 

abrangendo temáticas ligadas às áreas de saúde, educação, assistência 

social e cultura, inclusive no que tange às questões relativas às pessoas 

idosas, bem como às pessoas com deficiência intelectual e/ou física e seus 

familiares, visando a melhoria de sua qualidade de vida, avanços e 

melhorias com relação à conscientização, políticas públicas e direitos, à 

convivência, metodologias de atendimento e cuidado, entre outros aspectos. 

 

 IV – OBJETIVO GERAL: 

Promover, nos diferentes espaços e segmentos da sociedade, a efetiva 

ampliação dos mecanismos de participação das pessoas com deficiência, 

contribuindo para sua autonomia e facilitando o acesso à rede de serviços públicos  

e/ou privados em igualdade de condições, visando o exercício da cidadania em 

programas específicos e extensivos a seus familiares. 

 

V – OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- propiciar as condições necessárias para o desenvolvimento de habilidades 

e capacidades que promovam a autonomia e a qualidade de vida; 

- contribuir para a efetiva aplicação dos mecanismos legais que garantem os 

direitos à inclusão e à convivência familiar e comunitária; 
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- 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; 

- promover a participação ativa junto aos conselhos municipais para o 

resgate da cidadania, garantia de direitos e promoção da inclusão; 

- promover, apoiar e incentivar todas as possibilidades e formas de 

capacitação, estudo e pesquisa destinados às questões dos deficientes e de seus 

familiares; 

- ampliar o universo cultural das pessoas com deficiência e de seus 

familiares, resgatando a identidade familiar e comunitária, princípios e valores. 

 

  

VI – PÚBLICO ALVO: 

- pessoas com deficiências: crianças, adolescentes, jovens e adultos, 

moradores de Guaratinguetá e seus familiares, com 100% de gratuidade, sendo 

que as famílias com renda entre 0 a 3 salários tem prioridade no atendimento. 

 

VII – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2018 (em R$) 

Despesas com Pessoal: 102.745,38 

Despesas Manutenção e administrativas: 22.689,67 

Investimentos: 10.216,75 

Total: 135.651,80 

 

VII – PLANO DE TRABALHO 2018  

 

O Plano de Trabalho 2018 do Instituto Lucas Amoroso, em 

Guaratinguetá/SP, está estruturado em três modalidades contempladas por 

diferentes projetos:  

 

       A) Modalidade Centro de Convivência 

      B) Modalidade Reabilitação 

 C) Modalidade Ensino e Pesquisa 

 D) Modalidade Visita Domiciliar 
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  E) Modalidade projetos, desenvolvimento de produtos e captação de 

  recursos 

 

A) MODALIDADE CENTRO DE CONVIVÊNCIA : 

 

Em consonância com a Política de Assistência Social, a modalidade Centro 

de Convivência é um serviço que, conforme a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais, tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam 

na vida saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no 

fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de 

situações de risco social. A intervenção social deve estar pautada nas 

características, interesses e demandas dessa faixa etária e considerar que a 

vivência em grupo, as experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer e 

a valorização das experiências vividas constituem formas privilegiadas de 

expressão, interação e proteção social. Incluindo vivências que valorizam suas 

experiências e que estimulem e potencialize a condição de escolher e decidir. 

As oficinas de convivência e fortalecimento de vínculos serão desenvolvidas 

na sede do ILA, locais públicos de que estimulem a convivência, esportes, lazer e 

cultura, além de outros locais provenientes de parcerias com o instituto. Estes 

espaços funcionarão como estratégia de atendimento diferenciado para o público 

que demanda atenção em diferentes áreas, principalmente no que se refere à 

socialização. Neste sentido nosso trabalho atenderá prioritariamente deficientes 

físicos e intelectuais que se encontram acima da faixa etária priorizada para 

atendimento do Centro de Reabilitação (acima de 07 anos), mas que necessitam 

de interação, terapia ocupacional e atividades coletivas para o pleno 

desenvolvimento de capacidades motoras, intelectuais e de comunicação e 

expressão contribuindo para a maior autonomia e propiciando o fortalecimento dos 

vínculos familiares, visto que nosso planejamento prevê atividades que envolvem a 

participação da família. 

As oficinas também serão desenvolvidas junto aos familiares para o 

fortalecimento de vínculos institucionais e comunitários, além do aprendizado de 
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uma técnica, produto ou mercadoria para incremento da renda familiar. As oficinas 

com os familiares estarão em consonância com o Plano de captação de recursos e 

desenvolvimento de produtos ILA. 

 Objetivo Geral: 

 Prover ações de proteção, inclusão e desenvolvimento de pessoas com 

deficiência, familiares e cuidadores por meio da oferta de uma programação 

diversificada de atividades socioeducativas, oficinas e atividades planejadas de 

entretenimento, convivência, cultura, esporte e lazer, considerando os aspectos 

biopsicossociais de todos para uma melhor qualidade de vida, estimulando 

independência, autonomia e participação social. 

Objetivos Específicos: 

 Fortalecer vínculos familiares e favorecer o convívio comunitário, prevenindo 

situações de risco social, estimulando a participação na sociedade; 

 Realizar a intervenção social pautada nas características, interesses e 

demandas de cada faixa etária, mantendo a identidade de cada grupo e 

demanda; 

 Promover ações de conscientização política para a garantia de direitos e 

participação plena na comunidade através dos Conselhos Municipais e 

outros locais de exercício da cidadania; 

 Incluir vivências que valorizam as experiências de cada usuário, que 

potencializem a condição de escolher e decidir contribuindo para o 

protagonismo social;  

 Estimular o desenvolvimento das habilidades remanescentes e estimulação 

funcional, física, sensorial, cognitiva, emocional, profissional, social etc 

 Evitar o isolamento social e a institucionalização; 

 Promover o desenvolvimento humano e proporcionar melhor qualidade de 

vida através de atividades diversificadas e integradas; 

 

Capacidade de Atendimento: 100 usuários e seus familiares 

A .PROJETOS DA MODALIDADE CENTRO DE CONVIVÊNCIA : 
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PROJETO INCLUSIVE NÓS 

Objetivos: Fomentar o respeito à diversidade através da inserção da pessoa com 

deficiência em contextos diversos que promovam interação, socialização e 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.  

Metodologia / Estratégias: O Projeto Inclusive Nós abre espaço para atividades 

culturais, de lazer e recreação. Visando a oportunidade de convívio social e 

valorização da região, realizaremos passeios que contemplem a história de nosso 

município e cidades vizinhas, bem como visitas a exposições, atividades de 

entretenimento e/ou museus que ofereçam mostras atuais de cultura e lazer. 

Indicadores e Metas:  

Indicadores Meta Meio de verificação 

Devolutiva escrita dos pais 

e/ou responsáveis dos 

atendidos participantes de 

cada atividade.  

 

70% de questionários 

com avaliação  

positiva 

Questionário avaliativo, 

aplicado para levantamento 

da satisfação dos atendidos 

a partir de critérios como 

organização geral da 

atividade; 

local/infraestrutura, 

transporte, alimentação, 

tempo e os relatos dos 

participantes. 

Adesão às atividades 

propostas 

75% Assinaturas dos 

responsáveis 

 

 

 – Cronograma de Atividades: 
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Mês Passeio RESPONSÁVEL 

 

Fevereiro 

 

 

Bloco de carnaval 09/02 

Rodocine em parceria com a 

secretaria da cultura 15/02 

 

Equipe técnica 

Março Circo Equipe técnica 

Abril Sítio das Pedrinhas Equipe técnica 

Maio Hotel 7 lagos – Dia das Mães Equipe técnica 

Junho  Equipe técnica 

II semestre 

 

Atividades que serão planejadas de 

acordo com a demanda e a oferta de 

eventos culturais e de lazer 

Equipe técnica 

 

 

PROJETO FALA GAROTO 

 

Objetivos: Promover a autonomia e qualidade de vida dos jovens e adultos, através 

da compreensão de situações de vida diária a partir de alguns temas principais: 

dinheiro, locomoção, linguagens, piadas, sexualidade, entre outros. 

 

Metodologia e Estratégias: Proporcionar oficinas em grupo (usuários, familiares e 

cuidadores) com atividades pedagógicas, rodas de conversa e passeios para a 

compreensão, treino e execução prática dos temas acima, bem como temas 

diversos que poderão ser levantados durante o funcionamento do grupo. 

 

Dia da semana Número de 

participantes 

Responsável Frequência 

Terça-feira (manhã) Máximo 12 Psicólogo Semanal 

 

 Indicadores e Metas: 
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Indicador Metas Meio de verificação 

Satisfação dos usuários 

indicados pelos critérios: 

- organização; 

- local; 

- devolutiva dos usuários; 

 

70% dos usuários  

satisfeitos 

Questionário avaliativo 

anual 

Assiduidade 75% de presença do 

usuário na atividade 

inscrita 

Controle de presença 

Participação da família 75% da presença do 

familiar ou 

responsável nas 

reuniões periódicas 

Assinaturas dos usuários 

e/ou responsáveis 

 

 FAMÍLIA SABE TUDO 

 Objetivos: Oferecer conteúdos atualizados a respeito das deficiências e suas 

implicações na vida diária, seguindo temas de acordo com as especialidades: 

odontologia, fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, serviço social. Proporcionar um 

momento de partilha entre os familiares e cuidadores das pessoas com deficiência 

no propósito de subsidiar os conflitos diários, de acessibilidade, de inclusão e 

convivência através de estratégias de troca de experiências, conteúdo teórico e 

vivência prática na execução de materiais de apoio. 

Metodologia / Estratégias: Serão realizados encontros mensais, de 1 hora e 30 min 

no máximo, com todos os familiares convidados, para discussão de uma 

especialidade com o tema organizado por faixa etária. O tema de cada 

especialidade será decidido pelo profissional de acordo com as demandas 

observadas pela equipe.  

  Cronograma de Atividades: 

DATAS ESPECIALIDADE RESPONSÁVEL 
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MARÇO Odontologia Rosangela Caltabiano 

ABRIL Fonoaudiologia Marcia Amoroso 

MAIO Fisioterapia Thais Rocha 

JUNHO Psicologia Vitor e Débora 

AGOSTO Serviço Social Andrea Lauermann 

 

 Indicadores e Metas 

Indicadores Metas Meio de verificação 

Assiduidade dos 

participantes 

75% de presença de 

cada usuário inscrito 

no projeto 

Lista de frequência 

 

Satisfação dos usuários 

indicados pelos critérios: 

- organização; 

-temas; 

- local; 

- devolutiva dos usuários; 

 

70% dos usuários 

estão satisfeitos 

Questionário avaliativo 

semestral 

 

COZINHA ESPECIAL 

Objetivos:  

1.Fortalecer os vínculos familiares através da oficina culinária. 

2.Incentivar a introdução de alimentos saudáveis para os usuários com Síndrome 

de Down, devido aos riscos de obesidade.  

3. A proposta tem por objetivo a perda gradual de peso através da mudança de 

hábitos alimentares. 

4. Realizar o acompanhamento com os usuários e familiares para dar suporte 

quanto a conscientização e aplicação da compra e preparo dos alimentos 

sugeridos. 
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Metodologia /Estratégias: Serão feitos grupos quinzenais com a nutricionista com 

os usuários de Síndrome de Down. Os grupos serão formados segundo a idade,  

sendo grupo 1(até 10 anos) e grupo 2 (acima de 10 anos). Durante a oficina de 

culinária, a técnica irá propor alimentos mais saudáveis, proporcionando a 

degustação e a manipulação, bem como o suporte informativo. Após as oficinas os 

familiares serão convidados a degustar e serão orientados na compra e 

manipulação dos ingredientes. 

 

Indicadores Metas Meio de verificação 

Assiduidade dos 

participantes 

75% de presença de 

cada usuário inscrito 

no projeto 

Lista de frequência 

 

Satisfação dos usuários 

indicados pelos critérios: 

- organização; 

- temas; 

- local; 

- devolutiva dos usuários; 

 

70% dos usuários 

estão satisfeitos 

Questionário avaliativo 

semestral 

Perda de peso dos usuários 

indicados 

20% de perda de peso 

dos usuários indicados 

ao longo do ano 

Pesagem mensal 

 

PROJETO EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivos: Proporcionar o trabalho muscular com alongamento e fortalecimento, 

para minimizar a sobrecarga dos cuidadores. Propor fortalecimentos de vínculos 

comunitários e institucionais. 

Metodologia e estratégias: grupos semanais com 5 participantes (mães de 

assistidos do ILA com inscrição prévia), executando exercícios específicos que 

propiciem alongamento, fortalecimento e relaxamento para as principais queixas de 
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dor e fadiga provenientes da sobrecarga excessiva de trabalho como cuidadoras de 

pessoas com deficiência. 

Responsável: Técnica formada em educação física 

Indicadores e metas: 

Indicadores Metas Meio de verificação 

Assiduidade dos 

participantes 

75% de presença de 

cada usuário inscrito 

no projeto 

Lista de frequência 

 

Satisfação dos usuários 

indicados pelos critérios: 

 

70% dos usuários 

estão satisfeitos 

Questionário avaliativo 

semestral 

 

B – MODALIDADE REABILITAÇÃO: 

Objetiva propiciar as condições necessárias para o desenvolvimento de 

habilidades e capacidades que promovam a autonomia, independência, qualidade 

de vida e inclusão social de usuários entre 0 e 07 anos e seus familiares. 

O programa está embasado no artigo 26 da Convenção das Nações Unidas 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) que para a Reabilitação 

recomenda: “...medidas apropriadas, inclusive por meio do apoio de pares, para 

permitir que as pessoas com deficiência alcancem e mantenham o máximo de 

independência, sua mais completa capacidade física, mental, social e vocacional, 

além de total inclusão e participação em todos os aspectos da vida”. Este mesmo 

artigo enfatiza que programas de reabilitação devem começar o mais cedo 

possível, tendo por base avaliações multidisciplinares das necessidades e 

capacidades dos indivíduos e incluindo dispositivos e tecnologias assistivas.  

No Relatório Mundial Sobre Deficiência, publicado em 2011 pela OMS – 

Organização Mundial de Saúde, a reabilitação é definida como “ um conjunto de 

medidas que ajudam pessoas com deficiência ou prestes a adquirir deficiências a 

terem e manterem uma funcionalidade ideal na interação com seu ambiente.” 
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Neste sentido consideramos que a medida dos resultados devem considerar 

o desempenho do indivíduo, frente a diversas áreas, como comunicação, 

mobilidade, autocuidados, educação, trabalho e emprego, e qualidade de vida.  

O programa de reabilitação que propomos levará em conta a participação 

dos familiares e cuidadores durante o processo terapêutico, para a multiplicação do 

conhecimento bem como a execução diária das recomendações.  

O processo terapêutico será realizado em grupos, coordenados de acordo 

com faixa etária e sintomas, para restabelecer e compensar a perda da 

funcionalidade, bem como evitar ou desacelerar o processo de evolução da 

doença, proporcionando melhor qualidade de vida.  

A Tecnologia Assistiva é entendida neste programa como “qualquer item, 

parte de equipamento ou produto, adquirido, adaptado ou modificado, usado para 

aumentar, manter ou melhorar a capacidade funcional de pessoas com 

deficiências” pois estas, quando adequadas ao usuário e seu ambiente, tornam-se 

ferramentas poderosas para aumentar a independência e melhorar a participação. 

O Programa de Reabilitação será desenvolvido, em 2017, através de 4 projetos:  

 

1. Projeto de Atendimento Interdisciplinar (PAI):  

Objetivo: oferecer serviço de ordem ambulatorial, estruturado por grupos de no 

máximo 4 pessoas, com frequência semanal ou quinzenal, para usuários situados 

na faixa etária entre 0 e 7 anos. Os objetivos gerais e específicos, assim como as 

estratégias selecionadas serão planejadas previamente, levando em consideração 

o diagnóstico, as necessidades de cada pessoa e as metas estabelecidas entre 

terapeutas e família. Visitas aos domicílios e às escolas estão previstas visando à 

orientação dos familiares e professores. O programa adotou o Teste de Denver II 

(Denver Development Screening Test), com o objetivo de avaliar, identificar os 

atrasos em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor e monitorar o 

desenvolvimento de todas as crianças. O teste consiste em 125 itens que são 

divididos em quatro grupos: Pessoal-Social, Motor Fino, Linguagem e Motor 

Grosso, e será aplicado semestralmente objetivando quantificar e qualificar as 

aquisições adquiridas.  O atendimento terapêutico é realizado por profissionais das 

áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Pedagogia, Psicologia, Odontologia e 

Nutrição. Neuropediatria, Homeopatia, Dermatologia e Urologia são as 
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especialidades médicas disponíveis. Os protocolos de avaliação específicos e 

métodos terapêuticos variam, considerando as diversas patologias. Assim, para o a 

avaliação e tratamento de pacientes neurológicos e sindrômicos usa-se o 

Tratamento Neuroevolutivo Bobath; métodos ABA (Análise Comportamental 

Aplicada), PECS, Programa Sun-rise e TEACCH são utilizados com as pessoas 

com Transtorno do Espectro Autista e deficiências intelectuais. 

 

Indicadores e Metas: 

Indicador Metas Meio de verificação 

Satisfação dos usuários e/ou 

responsáveis indicados 

pelos critérios de qualidade 

de: 

75% dos usuários 

estão satisfeitos 

Questionário de satisfação 

Assiduidade 75% de presença do 

usuário nos 

atendimentos 

terapêuticos 

Assinaturas dos usuários 

e/ou responsáveis 

 

Responsável: Equipe Terapêutica 

 

2. Projeto Sorriso Especial:  

 

Objetivo: adaptar e condicionar pacientes com deficiência ao atendimento 

odontológico. Realizado em parceria com a UNESP – Campus Guaratinguetá, o 

Projeto Sorriso Especial conta com os serviços odontológicos de um profissional 

que realiza o atendimento no ILA, por 2 horas semanalmente. A abordagem prevê o 

uso de metodologias específicas como o uso de figuras para Comunicação 

Alternativa e técnicas de manejo de comportamento. As sessões individuais são 
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agendadas previamente, e a família recebe orientações para a manutenção da 

saúde bucal.  

Responsável: Odontólogo 

 

Indicadores e Metas: 

Indicador Metas Meio de verificação 

Satisfação dos usuários 

e/ou responsáveis 

indicados pelos critérios 

de qualidade de: 

 

75% dos usuários 

estão satisfeitos 

Questionário avaliativo 

anual 

Assiduidade 75% de presença do 

usuário no 

atendimento 

Assinaturas dos usuários 

e/ou responsáveis 

 

C. MODALIDADE ENSINO E PESQUISA 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS INTERDISCIPLINARES 

RELACIONADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO INSTITUTO LUCAS 

AMOROSO- NEPI: 

Objetivo: investir no aprimoramento e na difusão do trabalho desenvolvido no ILA e 

respaldar os compromissos assumidos relativos à Pessoa com Deficiência e suas 

relações. O projeto será desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas 

Interdisciplinares Relacionados à Pessoa com Deficiência (NEPI - PcD) do Instituto 

Lucas Amoroso, coordenado pelo Prof. Nelson Matias . O Projeto NEPI 2018 

pretende traçar um plano de ação juntamente com o Prof. Angelo para o 

experimento de criação de tecnologias assistivas através da impressão 3D, de 

acordo com demandas específicas e individuais, visando a melhor adaptação, 

escolha do material e utilização dos recursos disponíveis na universidade 

atualmente. O projeto prevê a participação da UNIFATEA sob a coordenação do 

Prof. Nelson para o uso da tecnologia e equipamentos do curso de design.  
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Metodologia: Os instrumentos de abordagem serão: grupos de estudo, observação 

prática, aulas expositivas, leituras e sínteses. Serão realizados encontros mensais, 

com duração de 2 horas cada encontro, sempre na última quinta feira do mês. 

 

Indicadores e Metas: 

Indicador Metas Meio de verificação 

Participação da equipe de 

profissionais e voluntários 

que contribuem no ILA 

50% da equipe Lista de presença 

Número de sujeitos 

beneficiados 

70% dos sujeitos 

indicados ao projeto 

Registro fotográfico antes e 

depois 

 

 

CURSO BRINCAR 

Objetivos: proporcionar para a comunidade a construção de um saber específico, 

atualizado e diferenciado a respeito do desenvolvimento da aprendizagem, 

cognição e linguagem das crianças com deficiência através do brincar.  

 

Metodologia/estratégias: curso oferecido mensalmente durante um final de semana 

na Creche Chico Xavier, com custo previamente acertado com os participantes. O 

curso foi dividido em módulos a serem apresentados por profissionais de diferentes 

áreas e especialidades. 

 

Cronograma: 

MÊS TEMA 

Abril Brincar como direito humano da criança com deficiência 

Maio Brincar e desenvolvimento neuropsicomotor Parte 1 

Junho Brincar e o desenvolvimento neuropsicomotor parte 2 
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Julho Brincar e a intervenção precoce 

Agosto Brincar, comunicação alternativa, Música e tecnologia assistiva 

Setembro Brincar e a deficiência Visual 

Outubro Brincar e a Deficiência auditiva 

Novembro Brincar e deficiência física 

Dezembro Brincar e deficiência intelectual 

Janeiro Brincar e TEA 

Fevereiro  Brincar e deficiência múltipla 

Março Toda criança é capaz: vivências práticas 

 

Indicadores e metas: 

Indicadores Meta Meio de verificação 

Satisfação do aluno 75% de aprovação Questionário de satisfação 

Satisfação do aluno 75% de finalização de todos 

os módulos 

Lista de presença e registro 

fotográfico 

 

 

D) MODALIDADE VISITA DOMICILIAR 

 

Projeto ô de casa 

Projeto de Proteção especial de média complexidade para PCD e seus 

familiares de acordo com o termo de colaboração com o Município da 

Estância Turística de Guaratinguetá. 

Objetivos: Oferecer um serviço de proteção social especial para garantia de 

direitos, promoção da inclusão, alívio do stress do cuidador e 

reconhecimento de território para garantir o trabalho intersetorial e 

comunitário. 
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Metodologia / Estratégias: Visita domiciliar a pessoas com deficiência que 

estejam em situação de vulnerabilidade e sem garantia de direitos. O 

trabalho está previsto para 4 anos, com 35 sujeitos para acompanhamento. 

 

Indicadores e Metas 

 

METAS E CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO 

    

METAS 

QUANTITATIVAS  

ANO 1 2018 ANO 2 ANO 3 ANO 4 

De Atendimento 35 casos em 

acompanhamento, 

após 12 meses da 

data de início do 

serviço. 

35 casos 35 casos 35 casos 

De Capacitação  Oferta de 01 

reunião mensal 

teórica 

interdisciplinar aos 

membros do 

serviço, para 

discussão de casos 

com a equipe do 

ILA, a partir da data 

do início do 

serviço. 

01 reunião 

mensal 

01 reunião 

mensal 

01 reunião 

mensal 

De Convivência Participação 
bimestral no 
Projeto Inclusive 
Nós, com 20 a 25% 
de presença dos 
usuários e 
familiares do 
serviço na 
atividade. 

Participação 
de 25 a 30% 

Participação 
de 30 a 35% 

Participação de 
35 a 40% 

De Articulação 

com a Rede 

Realização de 01 
reunião entre a 
equipe do serviço e 
um profissional da 
rede a cada 03 

Realização de 
01 reunião 
entre a equipe 
do serviço e 
um profissional 

Realização 
de 01 reunião 
entre a 
equipe do 
serviço e 

Realização de 01 
reunião entre a 
equipe do serviço 
e mais de um 
profissional da 
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meses, a partir da 
data do início do 
serviço. 

da rede a cada 
03 meses, a 
partir da data 
do início do 
serviço. 

mais de um 
profissional 
da rede a 
cada 03 
meses, a 
partir da data 
do início do 
serviço. 

rede a cada 03 
meses, a partir da 
data do início do 
serviço. 

De Participação e 

Controle social 

Participação, entre 
20% e 25%, dos 
usuários e 
familiares na 
atividade 
denominada Dia do 
RECADO, a cada 
03 meses, a partir 
da data do início do 
serviço. 

Participação 
entre 25% e 
30% 

Participação 
entre 30% e 
35% 

Participação entre 
35 e 40% 

METAS 

QUALITATIVAS 

ESPECIFICAÇÃO    

De Satisfação  55% dos usuários 

e/ou seus 

familiares 

pesquisados 

deverão apresentar 

nível de satisfação 

bom ou ótimo 

quanto ao serviço 

ofertado, diante de 

pesquisa realizada 

após 06 meses da 

data de entrada do 

usuário no serviço. 

60% dos 

usuários 

65% dos 

usuários 

70% usuários 
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CRONOGRAMA  ANUAL – ANO 1 

ATIVIDADES Mês 1 

J 

2 

F 

3 

M 

4 

A 

5 

M 

6 

J 

7 

J 

8 

A 

9 

S 

10 

O 

11 

N 

12 

D 

Levantamento de 

dados 

 x x x x x x x x x x x 

Visita domiciliar   x x x x x x x x x x 

Dia do RECADO     X   X   X  

Inclusive Nós    X   X   X   

Reunião Mensal 

Capacitação NEPI 

  X x X x X x X x X X 

Reunião com a Rede    X   X   X   

Relatório Mensal  X X X X X X X X X X X 

Relatório Trimestral  

Prestação de contas 

   X   X   X   

Relatório Anual             

 

E) Modalidade projetos, desenvolvimento de produtos e captação de recursos 
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INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DO ILA: 

QTº DESCRIÇÃO ESPAÇO 

01 Recepção 

01  sala de fisioterapia e terapia ocupacional – sala 1 

01 sala de fonoaudiologia e psicologia – sala 2 

01 sala de odontologia, nutrição e assistência social – sala 3 

01  sala de pedagogia  e atendimento em grupo – sala 4 

01 sala para o bazar popular 

01  Sala coordenação geral – sala 5 

02 Banheiros 

01 área externa para psicomotricidade 

 

 

 

 

 

 

 

 


