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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA – 2018

Nome da Organização: Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba
Endereço: Rua Luiz Gabriotti, 201 – Wanel Ville II – Sorocaba/SP
Objeto da Parceria: Serviço de Proteção Social Básica para Pessoa com Deficiência
e Sua Família - Transtorno do Espectro Autista
Meta de Atendimento da Parceria: 45
A) Atendidos
Público alvo

Crianças, adolescentes e adultos com
TEA (Transtorno do Espectro Autista)
e suas famílias.
Faixa etária: 05 anos até 42 anos

Quantidade de pessoas atendidas
dentro do ano 2018 no Serviço
Socioassistencial objeto da parceria.
JANEIRO: 45
FEVEREIRO: 45
MARÇO: 45
ABRIL: 45
MAIO: 45
JUNHO: 45
JULHO: 45
AGOSTO: 45
SETEMBRO: 45
OUTUBRO: 45
NOVEMBRO: 45
DEZEMBRO: 46
TOTAL ATENDIDOS NO ANO: 70
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B) Atividades
1. Acolhimento/triagem das famílias da pessoa com TEA
O Serviço Social realizou atendimentos entre:
Acolhimento da família, em fase de avaliação de diagnóstico e/ou que recebeu o
diagnóstico de TEA de um dos seus membros;
Triagem
e
anamnese
de
casos
encaminhados
pela
rede
(CRAS/CREAS/UBs/DRS XVI e etc.);
Orientações e esclarecimentos sobre diagnósticos de TEA;
Orientações familiares sobre direitos e benefícios da pessoa com TEA;
Orientações pertinentes ao processo de inclusão na rede escolar da criança com
TEA;
Encaminhamentos para a rede de serviços socioassistenciais e outros (Saúde,
Educação e etc.);
Orientação sobre o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e
encaminhamento das famílias para atualização do CADÚnico.
Acompanhamento familiar.
Reuniões com os pais e familiares para orientações e conscientização
relacionados ao tratamento da pessoa com TEA.
Atendimentos Mensais:
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Atendimentos
Individual/familiar
Individual/familiar
Individual/familiar
Individual/familiar
Individual/familiar
Individual/familiar
Individual/familiar
Grupo (Reunião com os Pais)
Individual/familiar
Individual/familiar
Individual/familiar
Individual/familiar
Individual/familiar

Participantes
10
15
10
8
22
11
02
26
25
25
14
21
32

2. Grupos de Atendimentos para criança/adolescente com TEA
Grupo com o Pedagogo:
 Estimulação do universo lúdico: Imaginar, criar, brincar (sala semiestruturada
com brinquedos audiovisuais).
 Circuito psicomotor em quadra com foco em equilíbrio, lateralidade e noção
espacial.
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 Jogos cooperativos de tabuleiro com estratégias e critérios.
 Jogos de mesa: Pula macaco; Vila Paletti, Pula Pirata e Jogo da Memória para
trabalhar a socialização, consciência de si e do outro, autorregulação da
ansiedade/frustação /euforia, seguimento de regras e etc.
 Jogo no videogame ―Just Dance‖ para trabalhar a compreensão de regras,
noções viso espaciais e motoras, direcionamento do olhar.
 Quebra cabeça com 500 peças: montar e enquadrar, desenvolvendo a
consciência de processos e cooperatividade, encaixe da imagem e concentração.
 Leitura e interpretação de texto através de ilustrações próprias do atendido.
 Guerra de bexiga d‘água para estimular a interação espontânea no prazer de
brincar.
 Produção Artística: acesso livre a materiais (guache/pincel; folha/cartolina;
argila/molde de gesso.
 Jogo ―Imagem e Ação‖: capacidade de identificação e representações de papéis.
 Atividade de Software ―Coelho Sabido‖, sistema de valores e adição, sequencia
lógica.
 Jogo Detetive: compreensão e seguimento de regras complexas; dedução lógica,
permanência em linha de raciocínio e persistência em objetivo.

Grupos com Educadora Física:
 Atividades lúdicas para trabalhar a coordenação motora global, fina e ampla,
lateralidade e esquema corporal.
 Alongamento e relaxamento.
 Caminhada, circuito, labirinto com olhos vendados.
 Esteiras, circuito com escada e pneus.
 Atividades físicas adaptadas (futebol, tênis, cama elástica).

Grupo com Terapeuta Ocupacional:
 Atividades externas: ida ao mercado, padaria, sorveteria, pastelaria, caminhadas
e etc.
 Atividades colaborativas de coordenação motora fina e interação.
 AVD‘s e AVP‘s: escovação com atividades escritas e lúdicas, uso do banheiro,
alimentação saudável e hábitos de higiene pessoal.
 Oficinas de culinária com o objetivo de trabalhar a autonomia e independência
do autista para atividades do cotidiano tais como: abrir e fechar embalagens
diversas; passar pastas em pães, torradas e biscoitos; preparar achocolatados e
sucos; manusear talheres; aprender organizar o ambiente (limpar a mesa, levar
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utensílios a pia, jogar sobras no lixo).
 Atividades lúdicas (regras sociais); desenhos; atividades de cooperação, relação
de compra e escolha e convívio social.
Grupo com Fonoaudióloga
 Atividades com música, fichas de animais e objetos cotidianos.
 Atividades de estimulação de linguagem e motricidade oral.
 Uso de fantoches de animais, brinquedos e jogos para estimulação de fala e
linguagem.
 Jogos e discurso com figuras e histórias.
 Estimulação de leitura e linguagem através de jogos e brinquedos lúdicos.
 Atividades de consciência oral (jogo cara-a-cara).
Grupo com Psicóloga
 Atividades externas para treino de habilidades sociais (ir à padaria sorveteria e
etc.)
 Atividades cooperativas e atividades lúdicas.
 Jogos de mesa: quebra-cabeça, dominó e etc.
 Atividades de desenho livre para incentivar a criação e imaginação.
 Atividades para o treino de comportamentos.
Atendimentos Mensais
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

Atendimentos
Grupos
Individual
Grupos
Individual
Grupos
Individual
Grupos
Individual
Grupos
Individual
Grupos
Individual
Grupos
Individual
Grupos
Individual
Grupos
Individual
Grupos

Participantes
34
38
34
43
34
39
21
52
29
51
29
35
31
31
31
55
35
43
36
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Novembro
Dezembro

Individual
Grupos
Individual
Grupos
Individual

33
37
25
37
51

3. Projeto Horta Terapêutica:
Projeto Horta Terapêutica: Manusear o solo e as mudas, adubar e regar.
Atividade de discriminação visual: noção viso-espacial, transposição de
imagens e coordenação motora fina.
 Separar ferramentas para preparar o solo.
 Preparar o solo, plantar, regar, adubar e podar – desenvolvimento de noções de
temporalidade, processo e exploração do meio ambiente.
 Colher tomates, lavar, dividir e comer.

4. Projeto Feira Livre:
Projeto Feira-livre: Caminhada (educação do pedestre); seguimento de regras e
propostas (escolher, pedir, sentar, esperar e comer funcionalmente). Atividade
de Desenvolvimento da linguagem (compreensão do enunciado ‗o quê? ‘);
compreensão de perguntas/respostas, reconhecimento e nomeação dos objetos
5. Grupos de Pais/Mães:
Grupo de Pais com Pedagogo:
 Roda de leitura e discussão do livro ―Sentindo as Palavras‖ - reflexão sobre
linguagem, processos hermenêuticos, cosmovisão, identidade, estigma e
pertença.
 Oficinas de construção de atividades concretas para uso no atendimento a
crianças com TEA.
 Leitura e discussão do livro ―Kethelyn Sophia‖ –sobre ação social e processos
psicossociais de mudanças, reconhecimento, representatividade e realização
profissional.
 Palestra com a nutricionista Bruna Muratti sobre o tema: ―Alimentação e
Autismo – Julgamento Social, Influência de Ambiente e Seletividade‖.
 Discussão do filme ―Eu não sou um homem fácil‖, sobre machismo/feminismo
e misoginia.
 Confecção de atividades para utilização nos atendimentos das pessoas com
TEA.
 Leitura e discussão do texto ―O Caso da Ponte‖ – sobre julgamento e culpa.
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 Pesquisa de diagnóstico através de questionários sobre processos de
alfabetização, socialização e ludicidade.
 Leitura e discussão de textos sobre ludicidade e atenção compartilhada.
 Roda de conversa para devolutivas de atividades aplicadas: ludicidade,
socialização e alfabetização.

Atendimentos Mensais
Maio

Junho
Julho

Agosto
Setembro
Outubro

Novembro
Dezembro

Atendimentos
Roda de Leitura e Discussão do
Livro: Sentindo as Palavras.
Oficina de construção de atividades.
Leitura e discussão do livro
―Kethelyn Sophia‖.
Palestra e discussão do texto sobre
―Alimentação e Autismo –
Julgamento Social, Influência de
Ambiente e Seletividade‖.
Filme ―Eu não sou um homem fácil‖.
Leitura e discussão do texto ―O Caso
da Ponte‖.
Pesquisa de diagnóstico através de
questionários sobre processos de
alfabetização, socialização e
ludicidade.
Leitura e discussão de textos sobre
ludicidade e atenção compartilhada.
Roda de conversa para devolutivas
de atividades aplicadas.

Participantes
19

24
22

24
24
24

20
20

Grupos de Pais com a Psicóloga:
 Promoção de práticas parentais positivas, englobando a psicoeducação de termos
pertinentes ao TEA e instrumentalização dos pais para lidarem com as dificuldades
cotidianas na educação dos filhos.
 Orientações e instruções para intervenções comportamentais dos atendidos com
TEA.
 Orientações alínea dos comportamentos decorrentes do desenvolvimento das
crianças/adolescentes.
 Grupo psicoterapêutico para trabalhar as demandas geradas pela
sobrecarga/estresse do cuidador diante da realidade dos cuidados cotidianos a
pessoa com TEA.
 Escuta qualificada das demandas.
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Atendimentos Mensais
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Atendimentos
Roda de Conversa
Roda de Conversa
Acolhimento
Roda de Conversa/Grupo
psicoterapêutico.
Roda de Conversa/Grupo
psicoterapêutico.
Roda de conversa
Roda de Conversa e orientações aos
pais
Orientações sobre comportamentos
disruptivos
Jogo de cartas de sentimentos e
necessidades/Escuta qualificada.

Participantes
10
06
07
21
48
24
22
22
26

Grupo de Pais com a Fonoaudióloga:
 Orientações e esclarecimentos de dúvidas a respeito do desenvolvimento da fala e
da comunicação da criança/adolescente com TEA.
 Orientações quanto rotina, estimulação em casa e uso de pecs.
 Jogo Imagem e Ação (mostrar como comunicação pode ser entendida de outras
formas além da fala).
 Reflexão sobre a comunicação: ansiedades e expectativas em relação à fala e a
importância da comunicação não verbal.
 Roda de conversa sobre fala e linguagem e comunicação escrita.
 Grupo de orientação quanto a estimulação de leitura/escrita (comunicação verbal e
não verbal) e uso de comunicação alternativa.
 Dinâmicas e leitura e discussão de textos sobre uso de eletrônicos.
Atendimentos Mensal
Fevereiro
Março
Abril
Maio

Atendimentos
Grupo de orientação sobre
exercícios da fala.
Roda de conversa e grupo de
orientação.
Roda de conversa.
Jogo Imagem e Ação (mostrar
como comunicação pode ser
entendida de outras formas além da
fala) e grupo de reflexão sobre
comunicação.

Participantes
05
05
03
15
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Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Roda de conversa e jogos.
Roda de conversa sobre fala e
linguagem e comunicação escrita.
Grupo de orientação.
Dinâmicas e discussão de textos.
Dinâmicas e discussão de textos.
Orientações fonoaudiológicas.
Roda de conversa habilidades de
desenvolvimento.

05
11
19
25
25
25
04

Grupo de Atividades Físicas:
 Atividades com objetivo de promover integração entre as mães incentivando a
cooperação, trabalhando a autoestima e qualidade de vida (saúde).
 Recreação, dança das cadeiras, labirintos e jogos de mesa.
 Circuito, alongamentos e relaxamentos.
 Oficinas de criação de fantasias e máscaras, maquiagens (Halloween).
 Jogos de mesa e atividades de recreação.
 Jogos de vôlei, basquete e futebol adaptados.
Atendimentos Mensais
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

Novembro
Dezembro

Atendimentos
Circuito/alongamento e
relaxamento
Recreação e jogos de mesa
Alongamento e relaxamento
Circuito, alongamentos e
relaxamentos.
Oficina de criação de máscaras e
fantasias.
Jogos de mesa e recreação.
Jogo de vôlei e basquete
adaptados.
Atividades natalinas.

Participantes
18
20
20
21
19

15
20

Oficina de confecção de sabonetes:
 10/08/2018 - Oficina para ensinar as mães a confeccionarem sabonetes artesanais,
cremes hidratantes, aromatizadores e etc. com profissional convidada Ana Lúcia do
Espaço Toque de Essência.
6. Palestras socioeducativas:
 03/07/2018 – Palestra ―Alimentação e Autismo – Julgamento Social, Influência de
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Ambiente e Seletividade.‖ – com a nutricionista Bruna Muratti.
 11/09/2018 – Palestra sobre Higiene e Saúde – enfermeiro Filipe Prado.
 06/12/2018 – Palestra ―Desvendando o Tratamento do Autismo‖ com médico Dr.
Rafael Bastianello.
7. Reuniões de Pais
 07/03/2018 - Reunião de planejamento e alinhamento das propostas de atendimento
do primeiro semestre de 2018.
 13/08/2018 – Reunião com os pais para devolutiva dos atendimentos e
esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao mesmo.

8. Orientação aos Profissionais da Rede:


Realizadas durante o ano 9 reuniões entre profissionais da equipe da AMAS com
professores, orientadores e/ou coordenadores da rede de ensino para apoio/orientação para
incentivar e efetivar a inclusão da pessoa com TEA (Transtorno do Espectro Autista)
favorecendo sua integração a sociedade.

C) Comparativo das metas propostas com os resultados obtidos:
ACOLHIMENTO/TRIAGEM DE FAMÍLIAS COM PESSOAS COM TEA:
 20 atendimentos de acolhimento e triagem de casos novos;
 11 crianças inseridas no serviço de atendimento a pessoas com TEA;
 Cerca de 20 atendimentos e/ou orientações e encaminhamentos realizados
mensalmente com as famílias dos atendidos;
CRIANÇAS/ADOLESCENTES COM TEA
Atendimentos Individuais:
 Melhora na qualidade de vida dos atendidos, uma vez que seus comportamentos e
ansiedades são trabalhados.
 Diminuição dos comportamentos disruptivos (gritos, choros, auto e heteroagressão).
 Melhora na atenção e compreensão de regras;
 Maior compreensão de processos e maior interatividade nas atividades cooperativas;
 Melhora na coordenação motora global;
 Melhor noção de tamanho e segmento de pontos referenciais e aprimoramento da
coordenação motora-fina;
 Melhora na interação social e familiar.
 Aceitação e participação das atividades propostas.
Atendimentos em Grupos:
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 Criação de novos interesses, desenvolvimento autônomo do cognitivo e da
criatividade (lúdico), melhor compreensão das bases do relacionamento
pessoal/social.
 Melhora na socialização entre atendidos do grupo;
 Melhora significativa na tolerância ao tempo de espera;
 Aumento na concentração e consciência de si e do outro;
 Aceitação dos limites e regras e melhora no seguimento de regras de convívio
social;
 Criação de novos vínculos nos grupos formados;
 Melhora no convívio social e auxílio com o ambiente escolar e familiar;
 Melhora na comunicação;
 Diminuição dos comportamentos disruptivos (inadequados como birra, choros, auto
e heteroagressão);
 Desenvolvimento autônomo do cognitivo e da criatividade (lúdico)
 Melhor compreensão das bases do relacionamento pessoal/social;
 Melhora na qualidade de vida
 Um dos atendidos recebeu alta do modelo de atendimento devido às respostas as
atividades propostas e o progresso no tratamento.
COM AS FAMÍLIAS:
Grupos de pais:
 Espaço de troca de experiências melhorando a autoestima das participantes;
 Motivação no processo de autoconhecimento, fortalecimento do aspecto emocional;
 Melhora na comunicação no ambiente familiar;
 Conscientização da importância da despatologização da alimentação da pessoa com
TEA.
 Despertamento do sentimento de importância de cada um na vida de outro e
incentivo ao acolhimento ao próximo.
 Instrumentalização dos pais para o manejo dos comportamentos decorrentes as
alterações de rotina (períodos de férias escolares e festas de finais de ano);

ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA REDE:
 Cerca de 20 profissionais da educação (orientadores e coordenadores pedagógicos,
professores e auxiliares) orientados individualmente sobre estratégias de
atendimento as crianças inclusas na rede regular de ensino; adaptação de material e
sobre os comportamentos disruptivos.
D) Indicadores

Indicadores dos grupos de atendimentos com crianças/adolescentes com TEA:
- 80% de frequência nos atendimentos, considerando o seguinte indicador: listas de
presença;
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- 50% de mudanças no comportamento dos atendidos, considerando os seguintes
indicadores: Plano de trabalho individual (PTI), fichas de evolução, reuniões de equipes
para discussão de casos e relatórios de evolução dos atendidos.
- 1 alta do modelo de atendimento devido ao progresso do atendido na socialização,
comunicação e interação com o meio em que convive;
Indicadores dos grupos com os pais e cuidadores:
- 50% de frequência das mães e/ou responsáveis nas atividades propostas aos grupos;
- 10% de mudanças de pensamentos e ações que resgatam a autonomia e autoestima das mães;

E) Observações

O autismo é uma disfunção global do desenvolvimento. É uma alteração que afeta a
capacidade de comunicação do indivíduo, de socialização (estabelecer relacionamentos)
e de comportamento (responder apropriadamente ao ambiente — segundo as normas
que regulam essas respostas).
Esta disfunção faz com que o autista necessite de atividades dirigidas continuamente,
estabelecendo uma rotina na qual vínculos são construídos com o objetivo em lhe
proporcionar maior independência e qualidade de vida, respeitando sempre suas
limitações.
Considerando que as propostas de atendimentos e metas traçadas devem levar em conta
a individualidade do autista, bem como suas potencialidades e limitações, o que faz com
que o desenvolvimento do atendido passe por diversas fases, com avanços e retrocessos,
(principalmente em casos onde a criança/adolescente faça o uso de medicação)
entendemos que de maneira geral o desempenho tenha sido satisfatório, apesar de nem
sempre notório.
Cada detalhe como o simples contato visual, o sentar para realizar uma atividade, a
participação/cooperação no grupo é um avanço para a autonomia, a melhoria da
qualidade de vida da criança autista e sua inclusão na sociedade.
Sorocaba, 15 de fevereiro de 2019.

_____________________
João Ferreira de Araújo
Presidente

__________________
João de Oliveira
Coordenador

____________________
Fabiana S. Nunes
Assistente Social

