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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES 2018 

 

Mês de Referência:  Maio 

NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
E SUAS FAMÍLIAS 

1 IDENTIFICAÇÃO 

NOME DA CONVENENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri 
CNPJ: 46181244/0001-19 
PRESIDENTE: José Jorge Bueno 
COORDENADOR DA INSTITUIÇÃO: Ana Carolina Basso Mantovani 
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: Adriana Inês Granai 
EMAIL: apae_financeiro@hotmail.com ou anacarolpsicopedagoga@gmail.com 
TELEFONE: 14 3662 1949 
 
2 PÚBLICO ALVO 
Pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla (sensorial, física) com impedimento a longo prazo e que necessitam de apoio 
contínuo ou intermitente,  que tiveram suas limitações agravadas, descritas tais características pela Tipificação Nacional dos 
Serviços Sócioassistenciais. 

 
3 RELATÓRIO QUANTITATIVO DO SEPED 
 

MÊS EM EXERCÍCIO Nº  
Nº de usuários regulares no mês 75 
Nº de novos casos-inclusões 1 
Nº de ações coletivas com as famílias 0 
Nº de desligamentos 1 
Reuniões de equipe 6 
Capacitações 0 
Festividades 1 
Atividades externas  9 
 
4 DESCREVER DE FORMA CIRCUNSTANCIADA AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE REFERÊNCIA 
 
4.1 SERVIÇO SOCIAL  
 

MÊS: MAIO Nº  
Nº de usuários regulares no mês 55 
Nº de atendimentos individuais 03 
Nº de novos casos-inclusões 00 
Nº de atendimento familiar 02 
Nº de visitas domiciliares 15 
Nº de desligamentos 00 
Nº de encaminhamentos recebidos pelo Conselho Tutelar 00 
Nº de encaminhamentos recebidos pela rede sócioassistencial 00 
Reuniões de equipe 04 
Capacitações 01                                      
Festividades 00 



 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BARIRI 
Endereço: Avenida: Sérgio Forcin, 138. Bairro: Jardim Santa Rosa. CEP 17250-000. Bariri-SP. 

C.N.P. J: 46.181.244/0001-19. Fone: 14 3662-1949. 
 

 

Triagens 00 
Atividades externas ( roda de conversa autodefensores e usuários 
BPC) 

01 

 
No mês de Maio atendemos famílias e usuários através das seguintes ações no SEPED: realizamos 03 

atendimentos individuais para orientações a usuários e famílias. Participação em 04 reuniões de equipe e 02 reuniões 
de coordenação. Capacitação 01, com o tema “Integração e Sistema de Qualidade imposto pela Federação das 
APAES”, para manter o Certificado de APAE Excelência nos Serviços que oferece. Elaboração de Instrumental que 
será utilizado para acompanhamento familiar e de encaminhamento interno.  Neste mês realizamos 01 encontro com 
os autodefensores e usuários com o tema “Politica”, frisando a importância da Politica e o voto consciente, também as 
Assistentes Sociais falaram sobre a trajetória política na cidade. Realizamos 15 visitas domiciliares para conhecimento 
do núcleo familiar, atualização de dados, utilizando o anexo 1 do PAF. Contatos telefônicos com família e a rede, para 
garantia de direitos, entre outros. As ações descritas de forma quantitativa acima e outras ações desenvolvidas de 
acordo com a demanda apresentada na particularidade de cada indivíduo, estão detalhadas no livro ata da assistente 
social e no controle de atendimento diário, que estará à disposição.  

Observação: Assistente Social do SEPED realiza 20 horas semanais de trabalho e nesses 20 dias, devido ao mês 
ser fechado no dia 22/05, além de todas as atividades descritas acima, elaborou o instrumental PAF, que já começou a 
ser aplicado com as famílias. 

 

4.2 COORDENAÇÃO: 
 

MÊS: Maio Nº  
Nº de usuários regulares no mês 51 
Nº de atendimentos individuais 04 
Nº de novos casos-inclusões 0 
Nº de atendimento familiar 04 
Monitoramento dos núcleos 09 
Diálogo em grupo/palestras 02 
Nº de visitas domiciliares 15 
Nº de desligamentos 0 
Nº de encaminhamentos recebidos pelo Conselho Tutelar 0 
Nº de encaminhamentos recebidos pela rede sócioassistencial 0 
Reuniões de equipe 6 
Capacitações 0                                          
Festividades 0 
Anamnese 0 
 

No mês de maio, as principais ações foram:  15 visitas domiciliares junto a assistente social com o 
objetivo de levantar informações sobre a moradia e contexto familiar dos usuários.Foram realizadas quatro 
intervenções familiares relevantes para acolhimento e orientações das queixas apresentadas.  Ocorreu a 
realização de articulação técnica através de monitoramento dos núcleos para levantamento das necessidades 
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e orientações.Ao todo foram realizadas seis reuniões de equipe, sendo quatro de equipe SEPED e duas de 
coordenação.Realizou-se duas palestras (manhã e tarde) no dia 18/05 com o tema abuso sexual, por conta da 
campanha de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Outras ações cotidianas 
ocorreram e estão à disposição para serem consultadas no livro de ata da função. 

Observação: o relato das atividades consta apenas até o dia 22 de maio, por conta do fechamento 
mensal, no entanto foi dado continuidade no serviço até o encerramento do mês. 

 

 

 

 

4.3 OFICINAS: 
Os atendimentos nos núcleos, aconteceram de segunda a sexta-feira. Teve serviço de transporte e alimentação. 

As oficinas foram organizadas de acordo com o público que pertence cada núcleo. Compareceram 67 usuários. 

OFICINA “BEM ESTAR”: ocorre em todos os núcleos.  Osobjetivos foram melhorar a qualidade de vida e inserção 
social, favorecendo outros benefícios como: melhora da coordenação motora fina e grossa, velocidade, agilidade, 
esses muito importantes para favorecer a aquisição da autonomia, e também noção de espaço, tempo, postura, 
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respiração, circulação. Foi trabalhado caminhada aos redores das praças localizadas pela cidade como praça da 
juventude, praça do yang 3.Também foi realizada avaliação física onde aferimos peso, estatura, circunferência de 
cintura e pescoço, aferição de pressão arterial e exame HGT com auxílio da enfermeira da entidade. 

 

OFICINA DE DANÇA:  O objetivo da oficina foi melhorar a qualidade de vida e inserção social, favorecendo o bem 
estar físico e psíquico, melhora da postura, capacidades físicas (força, velocidade, flexibilidade, equilíbrio e 
resistência) motricidade (fina e grossa), aspectos afetivos e perceptivos (tempo, espaço e lateralidade). Foi trabalhado 
alongamento global, exercícios localizados com bastão,dança circular e zumba fitness. 

 

OFICINA DE AUTOS CUIDADOS E SEXUALIDADE: No primeiro encontro, foi encontro geral dos grupos – 
encerramento do tema do mês de abril, realizado com os integrantes dos dois núcleos com o objetivo de encerrar o 
tema abordado ao longo do mês de abril. Neste encontro, através de sugestões de situações pré-elaboradas, os 
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integrantes se dividiram em pequenos grupos a fim de dramatizar situações familiares. Após cada encenação, o 
restante do grupo debatia o tema, propondo formas de solucionar a problemática apresentada. No segundo encontro, 
foi o encontro com o núcleo 1 e 2: Família – responsabilidade familiar.  E o terceiro foi com o núcleo 3 e 4: Família – 
responsabilidade familiar.Com o objetivo de dar continuidade ao tema trabalhado no mês anterior, neste mês, através 
de uma roda de conversa, a psicóloga e a terapeuta ocupacional, abordaram o tema responsabilidade familiar, onde os 
usuários puderam debater sobre as funções de cada membro da família (trabalho, manutenção da casa, entre outros), 
dificuldades pelas quais uma família pode passar e a importância de se realizar o planejamento familiar. Em seguida, 
foi realizado a leitura do panfleto da campanha do CREAS sobre alienação parental, onde as colaboradoras puderam 
expor o tema e o grupo debateu sobre o assunto.  No quarto, houve encerramento do tema. Foi realizado um 
passeio com os usuários com o objetivo de trabalhar a importância da união e vínculo familiar, pois os momentos de 
lazer em família também possibilitam a integração e melhoria na qualidade de vida dos mesmos.  

Obs.: Ao longo de todo o mês de maio, os usuários desenvolveram uma atividade em tempo integral onde tiveram que 
se responsabilizar pelos cuidados com a boneca, recriando as responsabilidades que os pais devem ter para com os 
filhos.  

 

 

OFICINA DE MÚSICA: Nesse mês de Maio, especificamente foi trabalhado as seguintes ações: aula de 
gravação de áudio; apreciação musical no CSU; piquenique musical; interpretação das músicas 
Ideologia(Cazuza) e Chão de Giz Zé Ramalho; palestra sobre Combate ao abuso e exploração sexual contra 
crianças e adolescentes, com a música tema; jogo escala musical. 

 

OFICINA DE INSTRUMENTALIZAÇÃO: Nesse mês de Maio, especificamente foi trabalhado: Revisão dos 
acordes A, E, D e Em; Ritmos;  Revisão da música La Bella Luna (Paralamas do Sucesso.). 
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OFICINA DO CORAL RUTE DE ANGELIS: Nesse mês de Maio, especificamente foi trabalhado: Ensaio 
festa junina; Aquecimentos e vocalizes; Músicas:  trem bala, Velha infância, Tocando em frente, 
Amargurado, Chico mineiro, Menino da Porteira e ainda ontem chorei de saudade. 

 

OFICINA DE BANDA MARCIAL E HARMONIA SHOW: Nesse mês de Maio, especificamente foi 
trabalhado: Técnicas de timba e teclado; Música trem bala, tocando em frente, Amargurado, Chico mineiro,  
Menino da Porteira e ainda ontem chorei de saudade. E ocorrerá semanalmente o ensaio para o desfile cívico 

da fanfarra. 

 

 

OFICINA DE JIU JITSU: foi realizadoAlongamento, Aquecimento, Quedas, Posições básicas (Armlock). 
Ocorreram semanalmente. 

OFICINA DE EMPODERAMENTO PESSOA E CIVIL: foram desenvolvidas as seguintes ações:  

Tema: 18 de Maio – Conscientização contra o abuso sexual: Os usuários participaram de uma palestra com a 
psicóloga Daline sendo abordado o tema da Campanha 18 de maio (contra o abuso sexual), onde ela passou sobre a 
importância de se proteger e da denúncia, todos puderam tirar dúvidas e se conscientizar que abuso sexual é crime e 
devemos lutar contra ele. 

 
Tema: Autodefensoria: Os Autodefensores Marcelo e Milene participaram de um debate com a Assistente Social 
Adriana onde foi abordado o tema política, sendo solicitado por ela que os mesmos escrevessem uma carta para um 
vereador com o objetivo de um pedido de melhoria, agradecimento ou critica. Também, confeccionaram a carta para a 
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entrega aos vereadores. A autodefensora Maria Cristina participou da inauguração da Escola de Beleza junto com a 
Assistente Social Adriana, depois receberam a visita do Prefeito na entidade. 

 
Tema: Datas importantes : ocorreu emroda de conversa foi passado sobre a origem e a importância do dia das mães 
(Dia 13/05), depois discutiram sobre a importância de se respeitar todos os responsáveis e familiares que cada um 
possui;Também confeccionaram um cartão escrevendo mensagens e pintando para entregarem para as mães ou 
responsáveis na data comemorada. Os usuários prepararam o embrulho da lembrancinha do dia das mães, com o 
cartão, as pulseiras e colares de miçangas e os guardanapos feitos por eles. 

 
Tema: Eleição / Saída Externa- Rádio Clube: Os usuários realizaram pesquisas onde foi trabalhado sobre as 
histórias dos candidatos a prefeito da cidade que são Neto Leoni e  Maria Pia e,  Airton Pegoraro com Fernando 
Foloni, podendo conhecer um pouco sobre a história dos candidatos e seus projetos se caso for eleitos, relatamos 
também a importância do voto e a data da eleição. Os usuários foram em visita na Rádio Clube para tirarem 
informações sobre as notícias da eleição e dos candidatos eleitos para prefeito em 2018, podendo tirar todas as suas 
dúvidas. 

 
Tema: Saída (aprender a fazer compra) Popstyl / sobre a Copa de 2018: Em roda de conversa a educadora passou 
uma reportagem sobre a origem e como começou a copa do mundo, depois debateram sobre os jogos da copa de 2018, 
os países já classificados, datas dos jogos e os usuários puderam tirar suas dúvidas. Foram até a Popstyl para 
comprarem cartolinas para a confecção de bandeiras e aproveitar para utilizar o dinheiro. Cada usuário confeccionou 
sua bandeira do Brasil e pintou. 

 
Tema: Saída no Centro da cidade: Os usuários foram até o R$1,00 para comprarem bolinhos e bolachas recheadas 
para o piquenique no CSU em comemoração à festa dos aniversariantes do mês de maio. Aproveitamos para trabalhar, 
trânsito, comportamento na rua e dinheiro, também o poder de escolha. 

 
Tema: Reconhecimento do tamanho da roupa: Foi solicitado que os usuários trouxessem uma camiseta de casa 
para que junto com a educadora reconhecessem o tamanho de cada um, depois os mesmos confeccionaram um mural 
para trabalharem a memorização do tamanho de suas camisetas. 
 
Tema: Leitura com função social (Biblioteca): Os usuários realizaram a leitura de livros e do Jornal Candeia para 
que tenham conhecimento e se interaja sobre as notícias da cidade, podendo debater sobre os casos e tirarem dúvidas. 
 
Tema: Culinária:Os usuários realizaram a preparação do almoço na U.D.H.F (Unidade de Desenvolvimento de 
Habilidades Funcionais), onde aprenderam a preparar e os ingredientes a serem utilizados para fazerem uma 
macarronada alho e óleo e almôndegas podendo temperar, enrolar e fritar, depois degustaram e realizaram a limpeza 
do ambiente. Prepararam também o lanche especial com presunto, queijo, requeijão e salada para a festa em 
comemoração aos aniversariantes do mês de maio. 
 
Tema: Limpeza e organização:Os usuários realizaram a limpeza e a organização do núcleo, lavando mesas, banheiro 
e chão para manter o ambiente onde se vive limpo e organizado, comparando sempre a casa, que é onde precisam 
colocar em prática. 
 
FOTOS 
 

• Oficina de Empoderamento Pessoal e Civil – Tema: Autodefensoria 
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• Oficina de Empoderamento Pessoal e Civil – Tema: Datas importantes 

 
 

• Oficina de Empoderamento Pessoal e Civil – Tema: Eleição / Saída Rádio Clube 

 
 

• Oficina de Empoderamento Pessoal e Civil – Tema: Saída Popstyl / sobre a Copa de 2018 
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• Oficina de Empoderamento Pessoal e Civil – Tema: Saída Centro  

 
 
 

• Oficina de Empoderamento Pessoal e Civil – Tema: Reconhecimento do tamanho da roupa 
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• Oficina de Empoderamento Pessoal e Civil – Tema: Leitura com função social (Biblioteca) 
 

 
 
OFICINA DE ARTESANATO: Os usuários confeccionaram pulseiras e colares de miçangas, para presentear as 
mães no dia das mães. Ocorreu a pintura em guardanapo, realizaram enfeites em garrafas de vidro com panos e 
sianinhas. 
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OFICINA: AUTOESTIMA 

Foi passado em roda de conversa orientações sobre a importância dos cuidados com a higiene do corpo, das 
roupas, odores, higiene bucal, reparação das barbas e em duplas realizaram a limpeza das unhas, podendo 
proporcionar assim autocuidados e maior autoestima. Os usuários deram continuidade nesse mês na higienização de 
suas camisetas, podendo aprender adequadamente como se lava e os produtos a serem utilizados. 

 
 

• Oficina de Empoderamento Pessoal e Civil – Tema: Higienização das camisetas 
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OFICINA DE RECREAÇÃO, LAZER E CONVIVÊNCIA: Para proporcionar um momento de lazer, foram 
passados jogos diversificados para cada idade e dificuldade; Jogos de Wii na Audiovisual; construção do jogo de ludo 
e de dominó gigante, piquenique em comemoração aos aniversariantes. 

 

 
OFICINAS DO NÚCLEO 5(AÇÕES ADAPTADAS): As oficinas são adaptadas devido ao público usuário ser de 
pouca ou nenhuma mobilidade. 
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Os atendimentos aconteceram de segunda a sexta-feira, além das oficinas, ocorreu o serviço de transporte e 
alimentação. As oficinas são adaptadas devido ao público usuário ser de pouca ou nenhuma mobilidade. As oficinas 
foram de: 

Recreação e Lazer: realizamos o piquenique, ocorreram passeios quinzenais nos arredores da instituição, 
festa de aniversário do mês de maio e jogos recreativos. 

 
 

Autonomia: os usuários realizaram diversas receitas (bolo, torta, quibe), a limpeza do ambiente e de seus 
pertences pessoais, como copo, escova de dente, pratos, talheres. 
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Cuidados Diários: servimos o lanche, realizamos a higienização pessoal e íntima todos os dias. 

 
 

Oficina de Artesanato: confeccionamos uma lembrancinha para o dia das mães (miçangas e cartões) e 
tapetes. 
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ASSINATURA 

 

 

 


