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APRESENTAÇÃO
Relatamos aqui as atividades realizadas pela equipe de trabalho da
AMPARE baseadas nas diretrizes do Plano de Ação 2020, que orientam o
planejamento e o desenvolvimento das ações em cada setor de atendimento da
Instituição.
Na primeira parte, constam dados de identificação, do planejamento
estratégico e de gestão. Na segunda parte, registramos os relatórios dos setores
do Serviço de Habilitação e Reabilitação para os usuários e suas famílias.
Foi um ano de grandes realizações, contamos com uma equipe
comprometida, e assim observamos resultados positivos e animadores com os
assistidos e suas famílias.
Para isso foi imprescindível a parceria com a SEDES e com a SEEDF.
Os nossos sinceros agradecimentos aos parceiros e colaboradores,
Diretoria e Conselheiros (as), pais que contribuíram para a sustentabilidade da
AMPARE e, em especial, aos nossos colaboradores da área técnica e
administrativa.

Brasília, 31 de dezembro de 2020.

Magnólia Gomes de Oliveira

Mirna de Oliveira Bueno

Presidente

Coordenadora Geral

“Se Deus deixou em seu lar uma criança diferente das outras, é porque Ele confia em você!”
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COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA
TRIÊNIO MAIO-2018 A MAIO-2021
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente
Vice-Presidente
1º Tesoureiro
2º Tesoureiro
1º Secretário
2ª Secretária

MAGNÓLIA GOMES DE OLIVEIRA
CLAYTON AGUIAR
MARIA APARECIDA MONTEIRO MACHADO
CARLOS ALBERTO RAMOS MORAIS
ISIS DANTAS
ROSÂNGELA SILVA

CONSELHO DELIBERATIVO
Titulares:
FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA DE ALMEIDA
HIROSHI UYÊDA
WALTER ANTUNES BARRENSE
Suplentes:
CÉLIA SANTOS VALE
CLÁUDIO VAN'DAMME
LEILA MARY HARTUNG DE OLIVEIRA

CONSELHO FISCAL
Titulares:
SÉRGIO AUGUSTO BELMONTE
HARCO OFUGI
ALAYDE ALVES PERES
Suplentes:
JOSÉ R. DA SILVA NETO
MARIA ADAUREA FREIRE ARAÚJO SOUZA
SIMONE DE AMORIM ELIAS
COORDENAÇÃO GERAL
MIRNA DE OLIVEIRA BUENO
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RECURSOS HUMANOS - Serviço de Habilitação e Reabilitação da Pessoa
com Deficiência Intelectual e Múltipla
EXERCÍCIO 2020

Nome

Função

Amanda Cavalcante Lima

Secretária

Ana Cláudia Batista de Almeida

Auxiliar de Cozinha

Ana Paula de Campos Dutra

Coordenadora Geral (até fevereiro)

Angeline Rodrigues de Freitas Nomelini

Fonoaudióloga

Angelúcia Maia de Sousa

Educadora Social

Antônio dos Santos Soares da Silva

Motorista

Cícera Ferreira Nascimento

Educadora Social (até novembro)

Clara Rúbia Nogueira Brathwait

Educadora Social (até dezembro)

Dainá Alvarenga Santullo Melo

Fonoaudióloga

Elinete Veras de Moraes

Assistente Social

Fábio Luiz Gomes

Educador Social

Francisco Cavalcante de Almeida

Porteiro

Gabriela Pereira Hungria

Terapeuta Ocupacional

Irenice de Almeida Araújo

Educadora Social

Iva Maria Martins da Silva

Cozinheira

Janaina Vilella Valadares Fonseca

Fonoaudióloga

Jussara Maximo da Silva

Terapeuta Ocup. (fevereiro a abril)

Leonor Borges de Lacerda

Educadora Social

Lindomar Silva Bastos

Contadora

Márcia Cristina L.de Carvalho

Serviços Gerais

Maria de Fátima Leite Bringel

Fisioterapeuta

Maria do Carmo Cavalcante de Almeida

Coord. Administrativa

Mirna de Oliveira Bueno

Coordenadora Geral

Monique Costa Bellido Marques

Secretária

Nere Rejane Freitas Barbosa

Serviços Gerais

Raimundo Silvano Xavier

Serviços Gerais

Regina Maria de Castro Rodrigues

Fisioterapeuta

Rosane Maria França Nicolau

Psicóloga

Rozângela Oliveira Alencar

Educadora Social

Rosilene Conceição do Nascimento

Educadora Social

Simone Gomes da Silva

Educadora Social

“Se Deus deixou em seu lar uma criança diferente das outras, é porque Ele confia em você!”
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Valdívia de Assis Miranda

Educadora Social

RELAÇÃO DE PROFESSORES DISPONIBILIZADOS PELA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO 2020

Nome

Função

Alice Maria Silva Magalhães

Professor Ed. Artística (até abril)

Ivanir Da Paixão Martins Santana

Professora Ed. Física

Pedro Henrique Souza Lima da Silva,

Professora Ed. Física

Lincoln Luiz Fiuza Lima Junior

Professora Ed. Física

Ana Carolina de Almeida Vieira

Professora Atividades

Camila Inará Arcoverde de Melo Silva

Professora Atividades

Joice Pinho Almeida

Professora Atividades

Sarah Jardim Sena,

Professora Atividades

Regina Marta Sidiney Gotelipe

Professora Atividades

Rinayara Freire Almeida

Professora Atividades

RELAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS
EXERCÍCIO 2020

Nome

Atuação

Alayde Alves Peres

Oficina de Mães e Voluntárias

Arlete Quintão de Araújo

Oficina de Mães e Voluntárias

Bruna Oliveira Dantas

Projeto Nosso Jardim

Cândida das Graças S. Beirigo

Médica/Neurologista

Cláudio Van Damme

Projeto Pedalar

Erika Lima Cesário da Silva

Oficina de Mães e Voluntárias

Emanuel de Deus F. Filho

Consciência Corporal / Yoga

Josefa Franco

Oficina de Mães e Voluntárias

José Erilson da Costa

Projeto Pedalar

Josivanio Alencar Santos

Projeto Pedalar

Lena Ferreira

Projeto Nosso Jardim

Luciana Morangni Nolli

Oficina de Mães e Voluntárias

Maria Helena Paulino da Silva

Oficina de Mães e Voluntárias

Maria José Carneiro Rocha

Oficina de Mães e Voluntárias

Maria Vicente de Oliveira

Oficina de Mães e Voluntárias

“Se Deus deixou em seu lar uma criança diferente das outras, é porque Ele confia em você!”
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Marta Lúcia da Silva Nunes

Nutricionista

Messias

karatê

Paulo Augusto Leonelli

Projeto Nosso Jardim

Rhuan Max Coelho Ferreira

Projeto Nosso Jardim

Verônica Lemos de O. Maia

Consciência Corporal / Yoga

OBS: Devido à pandemia do coronavírus, as atividades
voluntárias foram suspensas, exceto a participação da médica
voluntária que ofereceu suporte às necessidades de alguns
assistidos.

“Se Deus deixou em seu lar uma criança diferente das outras, é porque Ele confia em você!”
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Exercício - 2020

I. DADOS DA INSTITUIÇÃO
Nome: AMPARE – Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de Excepcionais.
Endereço: SHCGN 709 Área Especial Escola Classe
CEP: 70750-700

Cidade: Brasília

CNPJ: 00.328.443/0001-06
UF: DF

Telefone: 61-3274-9561 / 3273-6964
E-mail: contato@amparedf.org.br Facebook/Fanpage: AMPARE DF
Presidente: Magnólia Gomes de Oliveira
Coordenadora Geral: Mirna de Oliveira Bueno

Data de Fundação – 01.07.1972.
Estatuto – Registrado no Cartório do 2.º Ofício de Registro Civil - Livro – 399 – AF01 – em 19.07.72 – Brasília/DF
CNPJ/MF – 00.328.443/0001-06
Utilidade Pública Federal – Decreto n.º 87741 de 25.10.82 – DOU – 26/10/1982
Utilidade Pública Distrital – Decreto n.º 19.906 de 17.12.98 – DODF – 18/12/1998
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social/CEBAS – DOU
21/02/2021 – Portaria nº 5, de 28 de Janeiro de 2021, Processo nº

235874.0026207/2020, vigência 30/01/2021 a 29/01/2024.
CDCA – Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - Processo nº 0040000008827/2019-02 – SEI - DOU nº 51 de 17/03/2020, pag. 06 - vigência:
17/03/2020 a 17/03/2024.
CAS/DF – Conselho de Assistência Social do DF - Inscrição n.º 029/2012 –
vigência: Indeterminada

“Se Deus deixou em seu lar uma criança diferente das outras, é porque Ele confia em você!”
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II. FINALIDADE ESTATUTÁRIA
Histórico
A AMPARE – Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de
Excepcionais, organização da sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos,
fundada em 01.07.1972, em Brasília – DF, por um grupo de pais e mães, com o
objetivo de atuar na defesa e garantia de direitos e promoção da cidadania, passando
a oferecer atendimento diário, dirigido ao individuo com deficiência intelectual e às
famílias, dado a ausência desses serviços ofertados pelo governo.
Missão
Promover e articular ações de defesa de direitos das pessoas com deficiência
intelectual, na perspectiva da promoção do individuo, na construção de uma
sociedade inclusiva e sem preconceito; prestar serviços de forma continuada,
permanente e planejada aos usuários e às suas famílias e contribuir para a formação
de cidadãos felizes, saudáveis, educados, independentes e autônomos.
III. OBJETIVOS
 Assegurar a qualidade de vida dos usuários e os princípios de educação
inclusiva;
 Proporcionar um processo educativo que permita ao usuário ser visto com
capacidade de
construir, de descobrir, de inventar e de decidir;
 Facilitar um processo educativo junto às famílias centradas na revisão
permanente de
direitos e deveres, interesses, desejos e reações manifestas
com relação a ela mesma e
ao meio onde vivem;
 Assegurar um processo educativo junto aos funcionários desta Entidade,
redimensionado
o entendimento do conceito de educação inclusiva enquanto
recurso social;
 Desenvolver e estimular de forma interdisciplinar os aspectos físico, afetivo,
emocional
e
social;
 Propiciar a interação com as pessoas – adultos e crianças com os quais
convivem;
 Desenvolver o senso crítico, agindo e interagindo no seu meio;
 Apoiar, fortalecer e instrumentalizar as famílias para que possam cumprir suas
funções
sociais com foco na qualidade de vida, no exercício da cidadania, no
fortalecimento de
vínculos e a inclusão na vida social;
 Oportunizar aos assistidos, aquisição de conhecimento e habilidades,
promovendo sua
autonomia e independência, preparando-os, inclusive, para o
mercado de trabalho protegido ou não.
IV. META
 Atender 120 pessoas com deficiência intelectual, de ambos os sexos, a partir
do seu nascimento e suas famílias.

“Se Deus deixou em seu lar uma criança diferente das outras, é porque Ele confia em você!”
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V. ORIGEM DOS RECURSOS:
Em 2020, contamos com parcerias importantes no desenvolvimento de
atividades programadas no plano de ação, nos serviços de habilitação e reabilitação
e no serviço de acolhimento como:
1.

Parceria Governamental

Termo de Colaboração 18/2016 – SEDES – Secretaria de
Desenvolvimento Social: apoio financeiro para atendimento a 120 (cento e vinte)
pessoas no serviço de referência de habilitação e reabilitação da pessoa com
deficiência. Valor repassado no exercício: R$ 1.284.408,00 – valor executado no
exercício R$ 1.242.658,97.
Acordo de Cooperação – SEEDF – cessão de profissionais da Secretaria
de Educação, disponibilizando:
03 professores de Educação Física (120h)
06 professores de Atividades (220h)
01 professora de Ed. Artística (40h) – até fevereiro de 2020
OBS: A professora de ed. Artística reassumiu uma função em outro concurso
público e deixou de assistir a instituição em fevereiro de 2020. A carência ficou aberta
e não recebemos outra profissional.
Banco de alimentos – Secretaria de Agricultura, CEASA e SEDES (verduras
e frutas).
Imunidade Fiscal: Secretaria da Receita Federal – IRPJ – Constituição
Federal – art. 150, inciso VI.
Isenções: INSS – cota patronal, decreto lei nº 3.048 de 06.05.99;
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento do DF – IPTU, IPVA e TLP;
MPDFT – Promotoria de Defesa da Família/PROFIDE – Projeto Pai Legal. A
Ampare administra o fundo, proveniente de penas alternativas para a realização de
exames de DNA, autorizados pela PROFIDE.
2.






Captação de Recursos Financeiros

Realização de bazares, com a venda de objetos doados por amigos
colaboradores. Locais dos eventos: 01 evento na Vila Planalto (PAP) e na
própria Instituição (sede);
Apoiadores, colaboradores e voluntários, pessoas físicas e jurídicas,
participam com contribuição financeira;
Venda de produtos artesanais confeccionado nas oficinas de artesanato dos
assistidos;
Doação de objetos e em espécie proveniente de penas alternativas.

“Se Deus deixou em seu lar uma criança diferente das outras, é porque Ele confia em você!”
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VI. INFRAESTRUTURA
As atividades programadas foram desenvolvidas em uma estrutura física
adequada e acessível composta de:
 02 salas para atividades administrativas (Coordenação e Secretaria)
 02 salas para acolhimento familiar (Psicossocial – Psicologia e Serviço
Social)
 09 salas para atendimentos de grupos
 05 salas para atendimento individual (fonoaudiologia, terapia ocupacional,
psicologia)
 01 sala para apoio aos profissionais
 01 salão para atividades coletivas e fisioterapia
 01 quadra de esportes coberta
 01 piscina coberta aquecida
 01 playground
 01 espaço para plantio de hortaliças e plantas ornamentais
 10 banheiros (uso comum e individual)
 01 dispensa de alimentos
 01 depósito para materiais de limpeza
 01 almoxarifado (materiais de escritório e pedagógicos)
 01 área de serviço
 01 cozinha equipada
 01 refeitório de uso comum
 Diversos armários para guarda de materiais (Assistidos)
 Diversos armários para guarda de materiais (Profissionais)
IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
VII.1 Proteção Social Especial – Média Complexidade
Serviço de habilitação e reabilitação para pessoas com deficiência intelectual
e múltipla e suas famílias.
Público-alvo: crianças, adolescentes, adultos e idosos com deficiência
intelectual e suas famílias.
Número de atendimentos: foram atendidos 120 pessoas/mês e suas famílias
de 2ª a 6ª feira, no horário de 8 às 18 horas.
1.1 – PROGRAMA NÚCLEO OCUPACIONAL
a) Descrição
Ações desenvolvidas por meio de atividades práticas, úteis e prazerosas, com
objetivos específicos, que favoreçam aos usuários o desenvolvimento do interesse,
da atenção, concentração, disciplina, bons hábitos e atitudes, autonomia,
independência, habilidade manual e aquisição de conhecimentos importantes para
melhorar a qualidade de vida e a inclusão social do assistido.


Atendimento psicológico individual e em grupo aos assistidos e familiares;
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Educação Artística;









Educação Física;
Psicomotricidade;
Consciência Corporal – Lúdico e Yoga – Trabalho Voluntário;
Projeto Nosso Jardim - Trabalho Voluntário;
Projeto Pedalar - Trabalho Voluntário;
Projeto Karatê - Trabalho Voluntário;
Nutricionista – Trabalho voluntário;

b) Público-alvo
Usuários a partir de 12 anos à idade indeterminada, todos com deficiência
intelectual e múltipla.
c) Público atendido
60 (sessenta) pessoas
d) Recursos Financeiros utilizados
Foram utilizados recursos provenientes do Termo de Colaboração nº18/2016
com a SEDES, como também de eventos beneficentes, venda de artesanato
produzido na AMPARE e de contribuição de pessoa física e jurídica.
e) Recursos Humanos Envolvidos
01 Coordenadora Geral
01 Coordenadora Administrativa
02 Serviços administrativos
01 Assistente Social
01 Psicóloga
07 Professores de Atividades
03 Professores de Educação Física
06 Educadores Sociais
03 Serviços Gerais
01 Cozinheira
01 Auxiliar de cozinha
01 Motorista
01 Porteiro
f) Abrangência Territorial
Brasília, Distrito Federal e Entorno.
g) Demonstração de Participação dos usuários (elaboração, execução e
monitoramento).
 As atividades programadas, foram planejadas em equipe, norteadas pelo
Plano de Ação até antes da pandemia e adaptado ao momento de pandemia,
com atendimentos remotos e de acordo com os setores de atendimentos e
avaliadas pela equipe de profissionais envolvidos;
 A família exerceu um papel importante com participação ativa no
acompanhamento das atividades em meio virtual;

“Se Deus deixou em seu lar uma criança diferente das outras, é porque Ele confia em você!”
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Avaliamos que, os resultados obtidos foram positivos. Os (as) assistidos (as)
adolescentes e adultos se mostram mais independentes em atividades em
suas residências, sinalizam de forma própria os seus desejos e suas
insatisfações;
Os que participam das atividades artesanais demonstram interesse e
habilidade no manuseio das peças mesmo sem a presença do profissional,
desenvolvendo mais a atenção e concentração no processo de elaboração e
finalização do trabalho;
Todas as famílias que necessitaram, foram acompanhadas pelo setor de
serviço social e de psicologia, recebendo orientações e encaminhamentos
conforme demanda pessoal;
As ações programadas e executadas contribuíram para o fortalecimento dos
vínculos familiares, pela independência e autonomia da família como
cuidadora e pela melhoria da qualidade de vida.
1.2 - PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE

a) Descrição
Conjunto de atividades e recursos ambientais de natureza preventiva, com o
objetivo de favorecer o desenvolvimento global, a independência dos hábitos de vida
diária e à aquisição de experiência significativas para ajudar no desenvolvimento de
seu potencial evolutivo.
b) Público-alvo atendido:
Em Estimulação Precoce, usuários com deficiência intelectual e múltipla, de
zero a 06 anos e após essa faixa etária alguns permanecem na instituição por não
haver outros lugares acessíveis para receberem atendimentos especializados.
c) Público atendido:
60 (sessenta) pessoas
d) Recursos Financeiros utilizados:
Foram utilizados recursos provenientes do Termo de Colaboração nº18/2016
com a SEDES, como também de eventos beneficentes e de contribuição de pessoa
física e jurídica.
e) Recursos Humanos:
01 Coordenadora Geral
01 Assistente Social
01 Psicóloga
01 Terapeuta Ocupacional
02 Fisioterapeutas
10 Educadoras
03 Fonoaudiólogas
03 Administrativos
01 Cozinheira
01 Auxiliar de Cozinha
03 Serviços Gerais
01 Motorista
“Se Deus deixou em seu lar uma criança diferente das outras, é porque Ele confia em você!”
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01 Porteiro
f) Abrangência Territorial
Brasília, Distrito Federal e Entorno.
g) Demonstração de participação dos usuários (elaboração, execução e
monitoramento).










As atividades programadas no PIA (Plano Individual de Atendimento) foram
elaboradas, após a escuta da família e a identificação das necessidades
individuais do assistido. Os usuários foram atendidos diariamente nos Setores
de: Terapia Ocupacional (estimulação do tato, visão, audição, coordenação
motora e controle de esfíncteres), Fisioterapia (psicomotricidade, estimulação
motora e respiratória, arrastar, rolar, sentar, engatinhar e andar),
Fonoaudiologia (estimulação de linguagem) e Hidro estimulação
(desenvolvimento global).
Os participantes deste programa obtiveram desenvolvimento satisfatório
reduzindo significativamente as dificuldades no desenvolvimento em
decorrência da deficiência, exceto os que não apresentaram condições de
executarem as orientações dos profissionais à distância;
A família exerceu um papel fundamental no acompanhamento sistemático do
atendimento de seu (a) filho (a), recebendo orientações da equipe, para lidar e
estimular a criança em suas residências;
Foram acompanhadas pelo setor do serviço social e de psicologia, que
desenvolveram ações na perspectiva de promover as famílias na tarefa de
cuidar, no fortalecimento de vínculos familiares e pela melhoria da qualidade
de vida;
Todos os profissionais participaram efetivamente das reuniões e palestras de
capacitação, planejamento e acompanhamento da execução das atividades
pela coordenação geral da instituição.
VIIl. Participação da AMPARE em órgãos de Defesa de Direitos




CAS/DF – Conselho de Assistência Social
CEPAS – Conselho de Entidades de Promoção e Assistência Social
CDCA – Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito
Federal

lX. Participação da AMPARE em Cursos, Palestras e Congressos


Palestras diversas oferecidas em meio virtual – lives, cursos,
encontros, etc.

X. Usuários dos Serviços
Idade
0a6
07 a 18
18 anos acima
TOTAL

Quantidade
52
07
61
120

Diagnóstico
Deficiência Intelectual e Múltipla
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Relatórios dos Setores
- Psicologia
O Setor de Psicologia atuou junto à instituição visando acolher os assistidos e
seus familiares/responsáveis, assim como à equipe de trabalho, proporcionando
suporte no que se refere aos aspectos psicológicos envolvidos em todas as
contingências. Devido à pandemia do Covid-19, o trabalho foi realizado remotamente,
por meio de vídeo chamadas pelo aplicativo WhatsApp, exceto as reuniões de equipe
que foram realizadas pelo aplicativo Meet. Para tais, foram realizadas as seguintes
atividades:
ACOLHIMENTO
Tem como objetivo escutar os interesses da família e/ou do assistido
identificando suas necessidades e possibilidades. Os acolhimentos foram realizados
por meio de vídeo chamadas, sem prejuízo da qualidade do atendimento prestado.
AVALIAÇÃO
Um procedimento que consta de instrumentos técnicos como: entrevista com
os pais, observação direta em ambiente lúdico, terapêutico, escolar e familiar, tendo
como objetivo avaliar o desenvolvimento psicológico do assistido e como ele(a) opera
sobre o meio. Essa atividade foi adaptada para a forma online, com a participação
efetiva dos pais.
ATENDIMENTO INDIVIDUAL AO ASSISTIDO
Atendimentos de casos específicos no qual o assistido apresente
comprometimento psíquico que dificulte e/ou impeça a sua permanência nos grupos
de trabalho ou estimulando o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais
para resolução de conflitos nas interações sociais. Nesses casos o trabalho foi online
na forma de suporte psicológico, orientação e apoio à equipe técnica que desenvolveu
as atividades aos seus assistidos, compreendendo as diferentes necessidades e
comprometimento intelectual dos mesmos.
ATENDIMENTO FAMILIAR
Tem como objetivo acolher, apoiar, orientar e intervir junto à família dos
assistidos da instituição. Os atendimentos foram realizados por vídeo chamadas,
conforme as demandas.
ATENDIMENTO EM GRUPO
Atendimento realizado com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento das
habilidades sócio-afetivas e discussão de temas do interesse dos assistidos. Devido
ao distanciamento social pelos protocolos de segurança para controle da pandemia,
essa modalidade de atendimento não foi realizada.
ACOMPANHAMENTO NO GRUPO
Visa observar o assistido na sua relação interpessoal com os colegas e o
professor/educador, acompanhar o grupo em atendimentos específicos realizados com
o professor responsável, bem como avaliar, orientar e fazer os encaminhamentos que
se fizerem necessários. Em decorrência do distanciamento social as interações foram
realizadas pelos profissionais técnicos por meio de vídeo chamadas em grupos,
proporcionando o encontro e socialização dos assistidos, bem como dos familiares
que quiseram participar.

“Se Deus deixou em seu lar uma criança diferente das outras, é porque Ele confia em você!”
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VISITA DOMICILIAR
Atividade conjunta com o Serviço Social, visando melhor compreensão da
dinâmica do assistido e sua família e seus reflexos comportamentais na instituição.
Tem como objetivo orientar a família quanto às condutas adequadas, visando unificar
postura instituição-família que reforcem o desenvolvimento das habilidades físicas,
cognitivas, sociais e afetivas. Devido à pandemia e a necessidade do distanciamento,
esse acompanhamento foi realizado remotamente, por meio de vídeo chamadas.
ESTUDO DE CASO
Reuniões com os membros da equipe com o objetivo de discutir, planejar,
avaliar e estruturar novas propostas de trabalho e/ou tratamento, na visão técnica dos
profissionais envolvidos. Todas as reuniões foram realizadas, tanto com a equipe do
Núcleo Ocupacional (N.O.), quanto da Estimulação Precoce (E.P.), por meio do
aplicativo Meet.
SUPERVISÃO
Encontros semanais para orientação e acompanhamento da evolução do
trabalho desenvolvido pelo profissional supervisionado, em turma ou individual,
atendendo às necessidades especiais dos assistidos. As supervisões foram adaptadas
e realizadas, também, por vídeo chamadas.
CONSULTORIA
Trabalho proposto aos setores da instituição e atendimentos extra-AMPARE
(ex.: escolas, clínicas, médicos, etc.) com o objetivo de proporcionar subsídios
técnico/psicológico para a compreensão do desempenho funcional, bem como a
melhoria do atendimento à clientela. Devido à Pandemia pelo Covid-19, algumas
consultorias foram realizadas por vídeo chamadas sem qualquer prejuízo do resultado
esperado.
REAVALIAÇÃO
Entrevista com os pais com o objetivo de avaliar o trabalho realizado, a
evolução do desenvolvimento global do assistido e o grau de satisfação dos mesmos,
assim como sugestões à instituição para o ano seguinte e disponibilidade dos pais
para participar de eventos e ajudar quando preciso. As reavaliações foram realizadas,
também remotamente, por meio de vídeo chamadas.
PLANO DE ATENDIMENTO
Consiste na elaboração do Plano Individual (e/ou Familiar) de Atendimento
(PIA/PAF), no qual consta o objetivo e planejamento dos atendimentos a serem
realizados com o assistido e/ou família.

- Serviço Social
No ano presente de 2020 o Mundo todo foi acometido pela Pandemia causada
pela rápida propagação do Vírus SARS Covid 19, que causa infecções respiratórias
graves, infecções orgânicas e neurológicas e pode ser letal. Para evitar o rápido
contágio e diminuir a velocidade de transmissão do vírus, o que levaria o excesso de
pessoas contaminadas aos Hospitais, dificultando o tratamento e a cura, foi
estabelecida a estratégia do "Afastamento Social " para impedir o avanço do Vírus.
Instituições da Sociedade Civil como ONGS, Salões de Beleza, Restaurantes, etc,
fecharam as portas, assim como as Escolas Brasileiras. Todos se organizaram para
fazer Atendimentos Virtuais Online, por via Remota.
A partir de março do presente ano, a AMPARE também deixou de fazer os
atendimentos presenciais, numa tentativa de proteger nossos assistidos e profissionais
e seus familiares. Vale ressaltar que, grande parte dos nossos assistidos e seus
familiares têm imunodeficiência e a maioria se desloca de transporte público das suas
residências para a AMPARE e na volta, e temos Profissionais e Terapeutas com
comorbidades, estando no "Grupo de Risco ".
“Se Deus deixou em seu lar uma criança diferente das outras, é porque Ele confia em você!”
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ATUAÇÃO:
No ano de 2020 o Serviço Social da AMPARE também substituiu os "Contatos
Humanos Interpessoais e Presenciais" por "Contatos Virtuais Online ". Utilizamos
recursos da Internet como WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Google
Meet, o uso do celular, do tablet e do telefone fixo.
Utilizamos, como BASE TEÓRICA para os trabalhos realizados nesse ano, a
adaptação livre da Resolução de 11/11/2009 que estabelece as Normas e Bases da
Tipificação Nacional dos Serviços Sócios Assistenciais de Média Complexidade.
Dessa forma, utilizamos, com sucesso, as Redes Sociais para verificarmos como
estavam os familiares dos nossos assistidos e eles mesmos, suas necessidades, suas
saúdes,
etc.
Após
a
escuta
cuidadosa,
procedemos
os
devidos
encaminhamentos necessários à cada demanda e realizamos as orientações,
minimizando os problemas encontrados. Posso dizer, com orgulho, que todos os
encaminhamentos que foram realizados, foram atendidos com sucesso.
O Serviço Social participou de todas as Reuniões de Equipe da Estimulação
Precoce e do Núcleo Ocupacional, por via Remota Online, de algumas Chamadas de
Vídeo das turmas via WhatsApp ou pelo Google Meet.
No mês de setembro de 2020 o Serviço Social retornou aos atendimentos
presenciais na Sede da AMPARE, todas as manhãs, por período de 04 horas diárias.
Dessa forma, pudemos organizar melhor as Reavaliações Familiares dos nossos
Assistidos e realizar essas Reavaliações.
Procedemos, também, ajuda aos nossos Professores e Terapeutas com o
empréstimo dos Prontuários dos Assistidos para que eles fizessem seus Relatórios
Mensais e Anuais.
Voltamos a realizar, por telefone ou e-mail ou WhatsApp, Inscrições de Pedido
de Vaga e fazer encaminhamentos de casos que não são elegíveis aos nossos
atendimentos.
Continuamos procedendo Atendimentos Sistemáticos Virtuais OnLine à algumas mães
e/ou familiares as encaminhando de forma correta para atendimento das suas
demandas, de modo a fortalecer seus vínculos familiares, diminuindo o strees e a
ansiedade causada pelo Afastamento Social e favorescendo seu pider protetivo.
Mantivemos contato com o Conselho Tutelar de Brasília com o objetivo de
melhor entender as necessidades de algumas mães que são acompanhadas por eles.
Procedemos o Encaminhamento de "Pedido de Acompanhamento " de uma
determinada mãe ao Conselho Tutelar devido às demandas apresentadas por ela.
CONCLUSAO:
Temos plena consciência de que, substituir os Contatos Humanos
Interpessoais e Presenciais por Contatos Virtuais realizados de forma Remota ou por
telefone celular ou fixo, é uma atividade complicada e bem complexa. Mas, realizar os
Atendimentos Virtuais foi possível e, até certo ponto, prazeroso, pois possibilitou o
contato com as famílias e a resolução das suas demandas e necessidades, através
dos encaminhamentos realizados. Foi um desafio? Foi! Mas, nos reinventamos e
conseguimos! Nós superamos e mantivemos à AMPARE unida aos familiares e viceversa! E, continuaremos assim até que haja um Sistema Vacinal seguro, até que essa
Pandemia e esse Afastamento Social terminem e possamos nos encontrar
presencialmente outra vez.

- Núcleo Ocupacional
Mantemos 7 turmas no turno matutino e 5 no turno vespertino, com uma
média de aproximadamente 7 assistidos em cada uma.

“Se Deus deixou em seu lar uma criança diferente das outras, é porque Ele confia em você!”
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A proposta pedagógica se deu com objetivo de trabalhar temas pedagógicos,
datas comemorativas e atividades relacionadas ao dia-a-dia dos assistidos e famílias,
com foco nas necessidades específicas de cada um, proporcionando o
desenvolvimento de novas habilidades e preservação das já adquiridas. O intuito
maior do contato com os indivíduos no momento da pandemia/ afastamento social, foi
o de proporcionar o fortalecimento de vínculos, interação social em meio virtual e a
busca para a não regressão cognitiva, física e emocional dos assistidos e familiares,
não deixando de ampará-los nas situações de vulnerabilidade social, através de
cestas básicas, de higiene, cestas verdes, etc.
Os assistidos nestas turmas são adolescentes e adultos que já receberam
algum outro tipo de atendimento fora da AMPARE ou não, em escola regular de
forma inclusiva ou em escola especial, mas que após os 18 anos de idade passaram
a não receber mais atendimentos nas mesmas. Alguns ainda frequentam escolas em
turnos contrários, outros, ficam na instituição em período integral.
Para os assistidos não perderem o que adquiriram durante sua vida escolar,
procuramos desenvolver atividades que correspondam com a manutenção dos
conteúdos aprendidos por estes, de acordo com suas capacidades, habilidades
cognitivas e necessidades, buscando a expressividade por meio de produções
artísticas, artesanais, escritas, desenhadas, faladas, etc.
Muitos assistidos não são alfabetizados e possuem uma dificuldade maior na
aprendizagem da leitura e escrita, mas mesmo assim desenvolvemos um trabalho
focando no aprendizado da leitura e escrita funcionais, dentro das suas condições e
necessidades, para que dessa forma adquiram mais autonomia para lidarem com as
dificuldades enfrentadas diante da realidade que a sociedade os impõe.
Todas as turmas são heterogêneas, por serem constituídas por assistidos
com diferentes níveis cognitivos e idades cronológicas diferentes, onde as propostas
pedagógicas são planejadas para que todos, mesmo que de forma adaptada,
consigam realizar.
Até o presente momento todos os resultados propostos nos planejamentos
semanais e mensais foram alcançados e desenvolvidos com o propósito de oferecer
uma melhor qualidade de vida aos assistidos e atividades que proporcionem
autonomia, compreensão da realidade e do ambiente social que estão incluídos.
Atividades lúdicas e práticas foram ressaltadas nesse período, para que os
assistidos adquiram uma melhor compreensão dos conteúdos trabalhados.
Alguns assistidos possuem limitações maiores que os demais, alguns
apresentam melhores aptidões físicas, outros, níveis de dependência maiores, como
a compreensão dos temas trabalhados variam de acordo com o cognitivo.

- Educação Artística
As atividades em educação artística foram suspensas em fevereiro de 2020,
pois a profissional responsável precisou reassumir um cargo público em outro
concurso público e não recebemos outro profissional para substituí-la. Esta
profissional é disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal – SEEDF.

- Educação Física
As atividades de Educação Física foram realizadas com todos os assistidos
da AMPARE, exceto com os que optaram em não receber as sugestões de atividades
no momento de afastamento social.
Foram proporcionadas atividades lúdicas e físicas, viando o desenvolvimento
de aptidões e proporcioná-los qualidade de vida.
As atividades foram planejadas com o objetivo de trabalhar a força, o
equilíbrio, senso de coletividade e interação entre os assistidos e seus familiares.
“Se Deus deixou em seu lar uma criança diferente das outras, é porque Ele confia em você!”
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Todas as atividades foram realizadas com sucesso por aqueles que se
proporam em realizá-las, favorecendo a conservação da saúde e qualidade de vida.

Estimulação Precoce e Essencial
- Fisioterapia
Em fisioterapia, foram atendidas crianças que necessitam de acompanhamento
contínuo que visam a regulação do tônus muscular com transferências graduadas,
promovendo a propriocepção, prevenindo ou minimizando contraturas e/ou
deformidades, estimulando o desenvolvimento sensorial e psicomotor, isto foi, com o
objetivo de alcançar o desenvolvimento global.
Os atendimentos foram realizados individualmente, por meio virtual e envio de
orientações de estímulos para a manutenção dos quadros e não regressão motora,
física por nenhum deles.
Os objetivos foram alcançados conforme a correspondência dos familiares aos
atendimentos, juntamente com a colaboração da estimulação realizada em casa pelos
responsáveis dos assistidos, apresentando de uma forma geral, resultados positivos
entre os assistidos, exceto com as famílias que não conseguiram realizar.

- Fonoaudiologia
Durante as terapias fonoaudiológicas virtuais, foram observadas evoluções no
desenvolvimento sensório motor oral e desenvolvimento de linguagem, sendo
enfatizada uma melhor interação social por meio de atividades lúdicas e melhor
fluência na comunicação oral dos assistidos de forma assistemática. Alguns assistidos
permanecem estáveis, sem evolução, por isso o trabalho continua sendo realizado
para que não haja deterioração devido ao seu alto quadro de comprometimento global.
Foram trabalhadas as estruturas dos órgãos fonoarticulatórios quanto à sua
tonicidade, mobilidade, postura e função como também foram feitas adequações de
padrões de funções neurovegetativas, tais como mastigação, deglutição, sucção e
respiração e desenvolvimento da comunicação global, instalação e adequação da
comunicação oral e escrita e coordenação viso-motora.
Para uma melhor efetividade do trabalho, as famílias e cuidadoras foram
orientadas sobre as necessidades do assistido e a importância da participação efetiva
no plano de atendimento elaborado.
Analisando de forma geral, os assistidos evoluíram e os planejamentos foram
alcançados, exceto com os assistidos, os quais as famílias não conseguiram
permanecer recebendo atendimentos via WhatsApp, Vídeo ligações, etc.

- Terapia Ocupacional
Em Terapia Ocupacional, o trabalho desenvolvido com os assistidos foi por
meio de atividades lúdicas, atividades de estimulação cognitiva, motora e sensorial,
técnicas de manuseio, incentivando o brincar, autonomia e independência nas AVD`s
– Atividades de Vida Diária.
Dentre os assistidos, foi possível perceber evolução em níveis diferenciados,
manutenção em alguns outros, pois foram avaliados de acordo com as limitações
cognitivas e físicas de cada um.

- Educação Física
“Se Deus deixou em seu lar uma criança diferente das outras, é porque Ele confia em você!”
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As atividades em hidro estimulação foram suspensas, e os assistidos passaram
a receber atendimentos virtuais com foco no desenvolvimento físico e motor, com
proposta em parceria com o setor de fisioterapia, por meio de atividades lúdicas,
jogos, etc.
Foi proporcionado bem-estar aos atendidos sem mobilidade autônoma,
adequando bem os materiais disponíveis a cada necessidade, levando a brincadeira
como forma de se alcançar os objetivos. Sendo eles, a aquisição de novas habilidades
cognitivas, físicas e motoras.
Os atendimentos atingiram resultados positivos satisfatórios, onde foi percebido
um aumento nas capacidades psicomotoras, consciência corporal, equilíbrio,
melhoramento da percepção sensorial e concentração em todos os assistidos com
frequência/ correspondência às atividades igual ou superior a 70%.



Trabalhos Voluntários

Os trabalhos voluntários realizados na instituição possuem objetivos diferentes,
mas dentro de um mesmo contexto sócio-educativo-assistencial. Eles foram
suspensos devido à pandemia.
Projeto de consciência corporal / yoga.
Oficina de mães e voluntárias.
Projeto Pedalar.
Projeto Karatê.
Projeto Nosso Jardim.

“Se Deus deixou em seu lar uma criança diferente das outras, é porque Ele confia em você!”
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