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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017
1-IDENTIFICAÇÃO
Razão Social: Associação PróEx de Sorocaba
CNPJ: 50.817.345/0001-00
Endereço: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 – Jardim Isafer
Cidade: Sorocaba
Telefone: 015-3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Diretora Presidente: Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Coordenação: Carla Eliza Benedito Prado
Assistente Administrativo: Ana Carolina Xavier dos Santos
Assistente Social: Maria Tereza Camargo Santos

2-Finalidade estatutária
O Estatuto Social encontra-se registrado no 2º Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de
Sorocaba, sob o nº 151.029, datado em 05/08/2016.
Art. 1º - A ASSOCIAÇÃO PRÓ EX DE SOROCABA, inscrita no CNPJ 50.817.345/0001-00, fundada em 30
de abril de 1983, é uma Associação Civil de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, com
objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, que oferta
serviços na área de educação, assistência social e saúde, regida pelo presente estatuto e pelo disposto
na legislação vigente.

Art. 4º - A ASSOCIAÇÃO PRÓ EX DE SOROCABA tem como missão promover através de um conjunto
articulado de ações a habilitação e a reabilitação de pessoas com deficiência intelectual ou associadas,
através da proteção básica e especial de média complexidade e oferecer serviço educacional
especializado (Ensino Fundamental – Ciclo I), fortalecendo os vínculos familiares e comunitários, assim
como a autonomia, a independência, a segurança, o acesso aos direitos, contribuindo assim para a sua
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inclusão à vida comunitária e atenderá guardados os limites legais e cumulados aos orçamentários às
seguintes diretrizes básicas:

I.

Supremacia do atendimento às necessidades sociais, sobre as exigências de rentabilidade
econômica;

II.

Universalização dos direitos sociais e do atendimento de forma gratuita;

III.

Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de
qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação
vexatória de necessidades;

IV.

Igualdade do direito no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza;

V.

Manter a finalidade pública, sempre que financiada pelo Estado ou Município, não obstante
possuir natureza privada;

VI.

Primar pela garantia da existência de processos participativos dos usuários na busca do
cumprimento da missão da ASSOCIAÇÃO PRÓ EX DE SOROCABA, bem como da efetividade na
execução de seus serviços, projetos e benefícios socioassistenciais;

VII. É principalmente uma Associação de Atendimento que, de forma gratuita, continuada,
permanente e planejada, presta serviços, executa programas ou projetos e concede benefícios de
proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de
vulnerabilidades ou risco social e pessoal, nos termos da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de
1993 e suas alterações, bem como, toda legislação vigente voltada à Assistência Social e
Educação;
VIII. É também uma Associação de Defesa e Garantia de Direitos que, de forma gratuita, continuada,
permanente e planejada, presta serviços e executa programas ou projetos voltados
prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos
direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com
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órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos
termos da Lei nº 8.742, de 1993 e suas alterações, respeitadas às deliberações do CNAS;

IX.

Poderá também ser uma Associação de Assessoramento que de forma continuada, permanente e
planejada, prestará serviços e executará programas ou projetos voltados prioritariamente para o
fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação
de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos da Lei nº 8.742, de
1993 e suas alterações, respeitadas às deliberações do CNAS.

Art. 5º - A ASSOCIAÇÃO PRÓ EX DE SOROCABA tem como finalidade além das estipuladas nas normas
vigentes que tratam das entidades de assistência social e educação, as seguintes diretrizes:

I.

Oferecer atendimento interdisciplinar, de forma articulada ou não com a saúde e educação

através de terapias/atendimentos complementares (psicologia, fonoaudiologia, serviço social,
fisioterapia e terapia ocupacional) às pessoas com deficiência intelectual e/ou associadas e suas
respectivas famílias, visando à habilitação e reabilitação, o desenvolvimento de suas potencialidades,
atitudes, aptidões e as satisfações, bem como promover o bem estar, a proteção e a integração social
de indivíduos com deficiência;
II.

Prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência intelectual e/ou associadas,
estimulando o estudo e a inclusão ao ensino regular;

III.

Efetivar a defesa e garantia de direitos socioassistenciais, mediante o desenvolvimento de
programas para promoção da educação e de serviços socioassistenciais continuados,
permanentes e planejados, na modalidade de atendimento ou assessoramento, dentro dos
parâmetros da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS.

IV.

Promover o bem estar, a proteção e o ajustamento das pessoas com deficiência bem como
estimular estudos e atividades a eles relacionados;
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V.

Promover a integração do usuário com deficiência intelectual no processo educacional para que
possa utilizar-se das oportunidades oferecidas a todos os elementos da sociedade;

VI.

Proporcionar condições para que o usuário se torne cada vez mais independente, agente de seu
próprio desenvolvimento;

VII. Tornar o usuário capaz de se beneficiar dos recursos oferecidos pela sociedade em geral e
participar de maneira eficiente e satisfatória no seu progresso;
VIII. Minimizar tanto quanto possível às dificuldades específicas de seu desenvolvimento decorrente
das características de sua deficiência;
IX.

Desenvolver a escolaridade compatível com as características individuais para que seja
encaminhado, se possível, para classe comum do ensino fundamental quando estiver apto para
acompanhá-la;

X.

Atender às necessidades específicas do aluno em decorrência de sua deficiência quanto ao
processo de educação e ensino de cursos livres e oficinas temáticas;

XI.

Proporcionar sua integração nas atividades da escola e na comunidade com o apoio e
participação dos familiares;

XII. Oferecer dentro da sua capacidade técnica e orçamentaria capacitação para profissionais que
atuam com pessoas com deficiência;
XIII. Proporcionar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos usuários, bem como
estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação
cidadã;
XIV. Possibilitar o acesso à informação, cultura, esporte, artes, lazer, com vistas a desenvolver novas
sociabilidades e o protagonismo nos usuários;
XV. Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
XVI. Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social, proporcionando o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo.
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3-Objetivos
GERAL
A ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA tem como finalidade oferecer serviços especializados á
pessoas com deficiência intelectual/ mental e ou associados a outras síndromes, a fim de
promover através de um conjunto articulados de ações o processo de habilitação e reabilitação,
fortalecendo os vínculos familiares e comunitários, assim como; autonomia, a independência, a
segurança, o acesso aos direitos e a inclusão a vida comunitária.

ESPECÍFICOS
➢ Desenvolver ações especializadas (oficinas socioeducativas) para superação das situações
violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da dependência, promovendo a
autonomia e a melhoria da convivência familiar e comunitária;

➢ Promover apoio e acompanhamento a famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua
sobrecarga de trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem a autonomia
dos envolvidos e não somente cuidados de manutenção: através dos grupos de orientação
aos familiares e cuidadores e das oficinas socioeducativas;

➢ Promover acesso a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços sócio
assistenciais.
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4-ORIGEM DOS RECURSOS
PLANILHA I - ORIGEM DOS RECURSOS
Receitas com restrição
Convênio Órgão Públicos*
Sias Municipal (Proteção Especial)
Sias Estadual (Proteção Especial)
Sias Federal (Proteção Especial)
SIAS (Proteção Básica)

R$ 159.286,00
R$ 159.286,00
R$
5.400,00
R$ 12.000,00
R$ 35.500,00
R$ 106.386,00

39%
39%
1%
3%
9%
26%

Receitas sem restrição
R$ 244.619,43
Receitas próprias
R$ 244.619,43
Eventos
R$ 143.320,02
Contribuição Associados
R$ 20.455,73
Doações
R$ 36.312,84
Rendimentos Financeiros
R$ 15.946,07
Créditos Nota Fiscal Paulista
R$ 28.584,77
TOTAL:
R$ 403.905,43
*Convênio Órgãos Públicos: Valores proporcionais a 6 (seis) meses.
Tempo este relacionado à duração dos projetos em 2017.

61%
61%
35%
5%
9%
4%
7%

5-INFRAESTRUTURA
ESPAÇOS
Sala de Artes e Oficinas
Sala de Educação Física com espelho/Atividades
Multidisciplinares
Brinquedoteca/Biblioteca
Laboratório de Informática
Sala de Música/Fonoaudiologia
Refeitório com capacidade para 50 usuários por
período
Cozinha industrial

QUANTIDADE
1
1
1
1
1
1
1

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sala de Psicologia
Sala de Serviço Social
Sala de Coordenação Técnica
Sala do Administrativo
Recepção
Secretaria
Banheiro com 04 repartições de Box
Academia ao Ar Livre
Campo de Futebol
Quadra Poliesportiva
Casa “Lar Doce Lar”com 3 cômodos

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
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SERVIÇOS desenvolvidos

Proteção Social Básica
1 - Serviço de convivência e fortalecimento de
vínculos para pessoas com deficiência

Proteção Social especial de média complexidade
2- Serviço de Proteção Social especial de média
complexidade para pessoas com deficiência e suas
famílias

1-Identificação do Serviço
A Associação PróEx ofertou o Serviço de Proteção Social Básica para Pessoas com Deficiência e
suas famílias, no primeiro semestre de 2017, de Janeiro a Junho.
O projeto Oficinas Socioeducativas foi desenvolvido em grupos, sendo um serviço voltado para
pessoas com deficiência Intelectual/associadas a síndromes. Esse serviço foi específico para pessoas a
partir de 03 anos de idade, encaminhadas pela rede de serviços do município.
O objetivo do serviço foi desenvolver o processo de habilitação e reabilitação dos usuários
através de grupos, utilizando de estratégias que desenvolvessem habilidades, criatividade,
independência, relações sociais e autonomia, assim como viabilizamos os atendimentos prioritários
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assegurando a proteção social aos cidadãos que se encontravam em situações de vulnerabilidades
sociais e trabalhamos ainda o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
Com o desenvolvimento do projeto obtivemos os seguintes Resultados e Benefícios Sociais:

OFICINA
TERAPIA
OCUPACIONAL

RESULTADOS ALCANÇADOS
1. Aprimoramento das AVD’s:
Qualitativamente, neste primeiro semestre
de 2017, a maioria dos usuários apresentou
uma melhorar resposta da importância dos
cuidados pessoais que deverão ser feitos
diariamente, demonstrando nas atividades
básicas solicitadas durante básicas do
semestre.
Quantitativamente,
o
grau
de
independência e autonomia percebida
entre
os
usuários
aumentou
aproximadamente quase 85% do nível de
desempenho funcional das atividades
desenvolvidas na oficina e em casa (relato
trazido pelos familiares).
2. Culinária Terapêutica:
Qualitativamente, neste primeiro semestre
de 2017, os usuários conseguiram
demonstrar uma melhor assimilação das
regras e algumas técnicas utilizadas na
cozinha para execução e produção dos
alimentos escolhidos para a época. O
trabalho em grupo foi essencial para este
resultado ter um saldo positivo no auto
estima de cada usuário.
Quantitativamente:
Com
relação
a
assiduidade e frequência, 80% dos usuários
participaram das atividades oferecidas e
uma grande quantidade de receitas foram
produzidas e levadas para os familiares
consumirem.
3. Horta Amiga

BENEFÍCIOS SOCIAIS
ALCANÇADOS
1. Benefícios Sociais alcançados
com a oficina de AVD’s é que os
usuários
tiveram
a
oportunidade de desenvolver
sua
independência
em
atividades corriqueiras do dia a
dia, tanto na escola como em
casa; colaborando nos afazeres
de casa e percebendo-se
membro da sociedade que
pertence.

2. Benefícios Sociais Alcançados
com esta atividade foi de grande
satisfação por parte dos
familiares
pois,
muitos
retornaram sobre a contribuição
de alguns usuários em casa e
principalmente, com auxílio na
cozinha.

3. Benefícios Sociais Alcançados
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Qualitativamente, os usuários sentiram-se
motivados no cultivo e colheita das
hortaliças, principalmente porque foram
utilizadas nas refeições produzidas na
instituição; e na higienização dos produtos
e da conscientização dos cuidados consigo:
unhas e mãos.
Quantitativamente: podemos considerar
que 90% dos usuários atingiu as metas
propostas com as atividades realizadas no
que se refere ao desempenho e grau de
interesse.
4. Lar Doce Lar
Qualitativamente,
os
usuários
desempenharam os cuidados com AVP’s,
que seriam os cuidados com os diferentes
ambientes sociais: organizar as gavetas de
armários de cozinha como guarda-roupas,
lavar louças, varrer e passar pano no chão.
Houve a necessidade de associar as tarefas
com a noção de responsabilidade e
desenvolver o treino das tarefas diárias e
gradativamente aumentar o nível de
complexidade das atividades.
Quantitativamente, os usuários tiveram
mais dificuldades em assimilar esta
responsabilidade para si, porque os
familiares também tiveram que ser
orientados para facilitar esta tarefa em
casa; mesmo assim, conseguimos atingir
quase 70 % dos usuários.
OBS: As fotos estão anexas.

com esta atividade foi de
conscientização do cultivo e
colheita das hortaliças plantadas
e cultivadas por eles próprios e
que, esta ação pode ser
repetida em casa.

4. Benefícios Sociais Alcançados
com esta atividade foi de
proporcionar
para
vários
usuários o primeiro contato com
atividades que os deixaram para
confiantes e de certo modo,
independentes nos afazeres de
casa ou com seus próprios
pertences.
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OFICINA
MÚSICA

RESULTADOS ALCANÇADOS
1. Coral
Quantitativamente,
os
usuários
conseguiram trabalhar e desenvolver uma
melhora na afinação enquanto grupo e na
divisão de vozes entre tenor, soprano e
harmonia de vozes. A expressão corporal
também ajudou na evolução de cada
usuário para as apresentações musicais,
proporcionando desinibição entre os
mesmos.
Qualitativamente podemos considerar que
75% dos usuários tiveram uma melhora
tanto rítmica quanto melódica. Ressaltando
que alguns usuários ainda apresentam
dificuldades na parte de composição e
interação com o grupo.
2.Fanfarra
Quantitativamente,
os
usuários
conseguiram desenvolver durante o
semestre um senso crítico para discernir e
executar um comando com as figuras
rítmicas e fixação das marchas.
Qualitativamente, os usuários tiveram um
ano proveitoso de 80%, com apresentações
em festas comemorativas da escola e na
peça musical do final de ano.
3. Banda
Quantitativamente, os usuários aptos aos
instrumentos da banda conseguiram fazer
uma apresentação aos pais; pois este
projeto, foi iniciado neste segundo
semestre a pedido de alguns pais nos
encontros de grupos de pais do Serviço
Social e Psicologia.
Qualitativamente, podemos dizer que
atingimos 70% do esperado, devido ao
tempo de execução e ensaios com as
propostas de acordes e as batidas da
música.

BENEFÍCIOS SOCIAIS ALCANÇADOS
1. Benefícios Sociais Alcançados
com esta atividade, foram de
proporcionar ao grupo as condições
de entenderem a necessidade de
trabalharem
em
grupo,
o
compromisso de memorização e
articulação das músicas escolhidas.

2. Benefícios Sociais Alcançados
foram a consciência do trabalho em
grupo e a sincronização do
momento de parar ou continuar
sem usarmos a palavra para auxiliar
na execução dos ritmos.

3. Benefícios Sociais Alcançados
foram
a
valorização
e
o
reconhecimento dos pais em
perceberem o potencial dos seus
filhos.

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

OFICINA
EDUCAÇÃO FÍSICA

RESULTADOS ALCANÇADOS
1.Modalidade Esportiva
Quantitativamente, os usuários tiveram
ganhos nas práticas de atividades esportivas
no sentido do trabalho em grupo e na
socialização das modalidades apresentadas
aos mesmos: recreação e cooperação.
Qualitativamente, os usuários conseguiram
em torno de 75% de atingir as metas
solicitadas pelas modalidades apresentadas.
2. Psicomotora
Quantitativamente, os usuários com as
atividades psicomotoras tiveram melhoras
significativas nos aspectos de locomoção do
seu dia a dia; sendo percebido no controle
motor refinado, melhora de marcha e
reconhecimento da lateralidade.
Qualitativamente, podemos dizer que estas
atividades impactaram 80% nas atividades
corriqueiras, melhorando sua qualidade de
vida.
3. Cardiorrespiratórias, alongamentos e
força muscular
Quantitativamente,
os
usuários
conseguiram dentro da sua capacidade
física desenvolver flexibilidade, força e
tônus muscular em conjunto a parte
cardiopulmonar.
Qualitativamente
percebeu-se
menos
fadiga e mais disposição, com isso
colaborando no seu dia a dia comum ao
usuário.
Melhorando
80%
no
fortalecimento muscular e flexibilidade nas
atividades solicitadas; sem lesão muscular.

OBS: As fotos estão anexas.

BENEFÍCIOS SOCIAIS
ALCANÇADOS
Benefícios Sociais Alcançados
nas
atividades
físicas
desenvolvidas neste semestre
foram de maior flexibilidade de
movimentos percebidos no
decorrer dos meses e, a
demonstração de menos fadiga
e mais disposição no dia a dia
do usuário.
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OFICINA
RESULTADOS ALCANÇADOS
FONOAUDIOLOGIA 1.Comunicação Alternativa
Quantitativamente,
os
usuários
conseguiram entender qual a finalidade da
atividade utilizando as figuras como uma
maneira de comunicar-se, quando não se
utiliza da fala. O sistema de comunicação
por troca de figuras ajudou a transcrever
uma música em pictogramas.
Qualitativamente, o sistema ajudou a
influenciar na produção da fala e melhorar
a comunicação dos usuários que já usavam
da linguagem.
2. FOM e Coral
Qualitativamente, estes 02 projetos estão
interligados devido a proposta de exercícios
vocais com a percepção musical e expressão
corporal.
Qualitativamente, os usuários tiveram
melhora
de
75%
percebida
nas
apresentações na escola com relação a
discriminação auditiva, respiração e na
articulação das palavras.

BENEFÍCIOS SOCIAIS
ALCANÇADOS
Benefícios Sociais Alcançados,
seriam que as atividades
resultaram na interação com os
familiares, nos cuidados vocais e
na comunicação de terceiros.

OBS: As fotos estão anexas.

OFICINA
ARTES

RESULTADOS ALCANÇADOS
1. Reciclagem e Artesanato
Quantitativamente, os usuários conseguiram
entender a importância da conscientização
da reciclagem e do reaproveitamento dos
materiais de sucatas nas confecções de
decorações
da
escola
nas
datas
comemorativas, jogos promovidos pela
escola e brinquedos solicitados pelos
professores.
Qualitativamente, percebeu-se uma melhora
de 80% na coordenação motora fina e
criatividade diante dos materiais utilizados e

BENEFÍCIOS SOCIAIS
ALCANÇADOS
Benefícios Sociais Alcançados
para os usuários foi de estimular
as habilidades e aptidões
artísticas tanto individuais como
em grupo, e a própria
reutilização dos materiais de
reciclagem.
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arrecadados pela escola.
2. Datas comemorativas
Quantitativamente, os usuários tiveram
conhecimento de diversas culturas que
envolveram o primeiro semestre de 2017.
Confeccionaram painéis para exposição na
escola.
Qualitativamente, os usuários puderam
assimilar 80% dos conteúdos da nossa
cultura, utilizando materiais reciclados.
OBS: As fotos estão anexas.

OFICINA
PSICOLOGIA

RESULTADOS ALCANÇADOS
1. Grupo Roda Viva
Quantitativamente, os usuários conseguiram
entender os temas trabalhados e conteúdos
abordados, reconhecendo sentimentos até
então não trabalhados. Respeitando o outro
e aumentando a tolerância dentro de grupos
adversos.
Qualitativamente, os usuários tiveram um
maior contato com vários sentimentos novos
e souberam nomeá-los diante dos grupos e
de situações rotineiras (70%)
2. Orientação Individual aos usuários
Quantitativamente os usuários conseguiram
entender a necessidade de alguns momentos
em buscar ajuda do profissional para
compreender seus sentimentos e até
modificar suas condutas com o acolhimento.
Qualitativamente,
os
usuários
(80%)
sentiram-se acolhidos e compreenderam
alguns dos seus sentimentos e de como lidar
com eles.
3. Orientação Individual as famílias
Quantitativamente, as famílias conseguiram
perceber a importância de refletir as queixas
trazidas pelos usuários e a dificuldades de

BENEFÍCIOS SOCIAIS
ALCANÇADOS
1. Benefícios Sociais Alcançados
foi de maior consciência de
vários
sentimentos
que
podemos ter, tanto individual
quanto em grupo.

2. Benefícios Sociais Alcançados,
conscientização
de
alguns
sentimentos e do acolhimento
nos momentos difíceis tanto
individual como em grupo.

3. Benefícios Sociais Alcançados,
mudança de atitudes que
contribuíram para a melhora do
convívio em família e com
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lidar com sentimentos que afetam os membros de outros grupos.
vínculos familiares.
Qualitativamente, as famílias demonstraram
maior abertura com o profissional tanto nas
questões afetivo- emocional quanto na
confiança do trabalho da instituição.
OBS: As fotos estão anexas.

OFICINA
SERVIÇO SOCIAL

RESULTADOS ALCANÇADOS
Através dos resultados descritos abaixo,
podemos evidenciar que em relação as metas
propostas em 2016 para as atividades do
serviço social conseguimos alcançar e em
alguns casos ultrapassamos o estabelecido.
No entanto as metas que não conseguimos
alcançar foi a
realização do PDU e a realização das
avaliações de monitoramento, porém a
técnica desse setor está se empenhando para
sanar essa dificuldade apresentada.
Resultados:
Usuários vivenciando a rotina de entrevista
de emprego;
Inserção de usuário no mercado de trabalho;
-5 Agendamentos de entrevista Social e
Avaliação
Socioeconômica,
onde
compareceram 04 usuários, desses 1 foi
inserido na Oficina Socioeducativas, 1 foi
encaminhado e contratado pelo Tauste e 2
estão aguardando vaga.
-07 Visitas domiciliares;
-02 Atendimentos Psicossociais Familiares
- 47 Atendimentos individuais ao usuário;
-09 Atendimentos individuais a família;
-11Reunião de Equipe;
-10 Discussões de casos com a rede.

BENEFÍCIOS SOCIAIS
ALCANÇADOS
Envolvimento dos genitores ou
dos responsáveis nas vivências
de entrevistas de emprego com
PCDs;
Aumento da renda familiar e
melhora na alimentação;
Após iniciar no trabalho e ter
renda, usuário passou a acessar
mais os espaços de cultura e
diversão;
Melhor intervenção na dinâmica
familiar,
conhecimento
da
dinâmica e do território.
Famílias
acessando
os
equipamentos do território
(CRAS, UBS) e do município.
Através dos atendimentos
individuais conseguimos intervir
de forma direta na dinâmica
familiar do usuário assim como
realizar orientações e refletir
junto ao mesmo sobre as
demandas apresentadas;
Realização de atendimento em
conjunto através do trabalho
em rede, conseguimos atender
as famílias em conjunto, onde
evidenciamos uma melhora na
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-29 Discussões de casos com a equipe de
trabalho;
-30 Encaminhamentos para rede de serviços
Municipal (CRAS, UBS, Conselho Tutelar,
INSS, Defensoria Pública do Estado e Federal,
Casa do Cidadão).
-Repasse de 12 cestas básicas e 120 litros de
leites;
-Famílias informadas adequadamente sobre
seus
direitos,
e
onde
acessá-los;
-Adesão das famílias e as orientações
realizadas assim como, a reflexão sobre as
demandas apresentadas;
-Mais autonomia dos usuários e da família;
-Participação das famílias nos grupos.
-Estimulo das potencialidades dos usuários;
-Realização 04 encontro com as famílias.

demanda apresentada e na
dinâmica familiar do usuário;
Com os encaminhamentos
conseguimos trabalhar com as
famílias a importância da rede
de atendimento e onde buscar
seus direitos se apropriando dos
espaços
existentes,
principalmente no território;
Famílias melhores assistidas e
complementação em relação á
alimentação;
Aproximação da família com a
instituição;
Melhora do diálogo familiar;
Quebra de paradgmas da família
em relação ao usuário, melhor
compreensão da deficiência;
Mais autonomia da família e
usuário.

OBS: As fotos estão anexas.

1.1- Público Alvo
No primeiro semestre de 2017 a instituição atendeu 51 usuários com deficiência intelectual
associada a síndromes ou quadros neurológicos específicos e suas famílias. Na sua maioria os
encaminhamentos se deram pela rede de serviços do município, sendo os usuários pertencentes a
famílias que participam de algum programa social e que se encontram em situações de vulnerabilidade
social, boa parte das famílias sobrevivem com o Benefício de Prestação Continuada da Assistência
Social – BPC, que para alguns é a única fonte de renda. Sendo assim, uma grande parte das famílias
não dispõe de condições necessárias para suprir as demandas apresentadas e foi neste contexto que a
associação atuou auxiliando os atendidos e suas famílias da melhor forma possível.
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1.2-Capacidade de Atendimento
Através das vagas conveniadas com o Órgão Municipal SIAS - Secretaria de Igualdade e
Assistência Social atendemos 42 usuários. No entanto, devido à grande demanda reprimida a Instituição
ofertou atendimento a mais 09 usuários, custeados com recursos próprios da entidade. Contudo,
atendemos um total de 51 usuários, diretamente considerando que esses vieram acompanhados de
seus familiares (51 famílias indiretamente). Podemos concluir que no primeiro semestre de 2017 a
instituição ofertou atendimentos a 102 usuários.
A capacidade de atendimento é de 60 usuários sendo 30 por período, no entanto não foi possível
a realização de mais atendimentos devido a questões financeiras.

1.3-Recursos Financeiros Utilizados
PLANILHA II - RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS
RECEITAS OPERACIONAIS
SIAS (Proteção Básica)
TOTAL

VALOR
R$ 106.386,00
R$ 106.386,00

%
100%
100%

DESPESAS OPERACIONAIS
(-) Despesa com pessoal (pessoal, encargos, benefícios, etc)
(-) Utilidades (energia, água e esgoto, aluguel, etc)
(-) Serviços de Terceiros
(-) Impostos e Taxas
(-) Materiais de Uso e Consumo

R$
R$
R$
R$
R$

VALOR
61.362,59
6.182,74
9.437,23
1.310,03
13.597,09

%
57%
6%
9%
1%
13%

(-) Despesas Administrativas

R$

10.462,26

10%

(-) Despesas Bancárias/juros/empréstimos/financiamentos

R$

4.712,65

4%

TOTAL

R$ 107.064,59

100%
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1.4-Recursos Humanos Envolvidos

Colaboradores

Quantidade

Escolaridade

Carga
horária
semanal

Assistente Social
Cozinheira
Educador Físico
Terapeuta Ocupacional
Psicóloga
Serviços gerais
Fonoaudióloga
Instrutor de música
Instrutor de Artes
Coordenadora
Assistente Administrativo

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Superior
Ensino médio
Superior
Superior
Superior
Ensino fundamental
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior

30hs
40hs
20hs
24hs
20hs
40hs
16hs
16hs
30hs
40hs
40hs

Tipo de vínculo
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT

1.5-Abrangência Territorial
Os usuários da Associação PróEx residem no município de Sorocaba. No entanto, a região sofre
com um déficit de instituições especializadas em habilitação e reabilitação para pessoa com
deficiência, na área da Assistência Social, por esta razão e cumprindo a sua missão institucional, onde o
foco principal é atender de forma digna as pessoas com deficiência que encontram- se em situação de
vulnerabilidade/risco social, foi que no primeiro semestre de 2017,á Associação PróEx atendeu
usuários advindos de todas as regiões do município de Sorocaba.Salientamos dois casos que passaram
pela instituição porém permaneceram por alguns dias devido serem de outro município e não terem
transporte para trazê-los.Contudo a nossa população atendida na sua maioria é do município de
Sorocaba, segue o gráfico demonstrando qual região esta localizada a residência da família e a qual
CRAS é referenciada.Através deste gráfico também evidenciamos em qual bairro esta localizado o
maior números de famílias atendidas pela Associação.
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Formas de Participação dos Usuários

1.6-Formas de Participação dos Usuários
No primeiro semestre de 2017, conseguimos desenvolver 2 eventos internos onde os usuários
são convidados a participar juntamente com suas famílias, no ano são aproximadamente 4 eventos
que realizamos, como este projeto teve a durabilidade de seis meses conseguimos realizar 2.
Obtivemos também resultados expressivos e de grande impacto com as famílias através da Oficina
Pais e Filhos, onde conseguimos aumentar a participação dos mesmos nos encontros quinzenais. Dessa
forma criamos um vínculo positivo com as famílias, onde se sentiram acolhidas e dispostas a relatarem
as evoluções dos filhos, questionaram, expuseram suas dúvidas e propuseram sugestões para novas
oficinas que atendessem suas demandas e a dos seus filhos.
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Contamos também com uma ferramenta denominada de portfólio onde é realizada uma
avaliação semestral por oficina e entregue as famílias, a qual leva para casa, e após visualizar as
avaliações do filho pode solicitar um horário com técnico responsável pela avaliação para discutir o
caso e tirar dúvidas.
Para conseguirmos medir os resultados alcançados a instituição usou como forma de
monitoramento e avaliação: Registro de frequência e participação dos usuários para acompanhar o
desenvolvimento do grupo e o alcance das metas propostas, relatórios semanais e mensais dos
grupos, orientações familiares e atendimentos individuais para constatar se houve metas atingidas ou
que deveriam ser aprimoradas, além dos relatos das famílias trazendo sobre a evolução dos filhos.
Contudo, a instituição está buscando formas e estratégias de inserir cada vez a família no
cotidiano da instituição, onde de fato ela possa vir a contribuir com planejamento, avaliação e
monitoramento do serviço. E dessa forma legitimar o exercício da participação cidadã para viabilizar
o controle social.
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2 - Descrições do serviço realizado
A Associação PróEx ofertou o Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência Intelectual e suas famílias, o serviço se deu no segundo semestre de 2017 de
Julho a Dezembro.
O objetivo do serviço foi desenvolver atividades que envolvessem o reconhecimento das
potencialidades, do usuário, da família e do cuidador, considerando as situações de sobrecarga e
desgastes de quem assume esta responsabilidade de cuidar e as situações de risco e violação de
direitos que tantas famílias estão acometidas. Para a execução contamos com uma equipe
especializada no âmbito do SUAS com habilidades e competências inerentes a habilitação e
reabilitação da pessoa com deficiência na perspectiva da Política de Assistência Social.
Para alcançarmos estes objetivos utilizamos de atividades denominadas de oficinas
socioeducativas (artes, música, grupos com as famílias, grupos com os atendidos, atividades físicas,
horta, culinária, AVD’s- Atividades de Vida Diária e AVP’s- Atividades de Vida Prática), todas essas
atividades são realizadas de segunda à sexta-feira em período integral, com atendimentos em grupo,
direcionados sempre por algum profissional e quando necessário atendimento individual.
Em grupo ou individualmente trabalhamos questões relacionadas à autonomia e
independência possibilitando experiências que contribuíssem para o desenvolvimento pessoal e
coletivo.
Toda proposta de trabalho esteve pautada no reconhecimento das potencialidades e
desenvolvimento da independência e autonomia focando na função protetiva da família e em novos
patamares de cidadania para superação das situações violadoras, excludentes e de isolamento
vivenciadas pelas famílias.
Com o desenvolvimento do projeto obtivemos os seguintes Resultados e Benefícios Sociais:
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ATIVIDADES

RESULTADOS/BENEFÍCIOS SOCIAIS ALCANÇADOS
Construção de 5 PIA – Plano Individual de Atendimento.
Realização de reuniões e discussão de caso com equipe.
Encaminhamentos e contato telefônico (CREAS, CRAS,
UBS, Santa Casa de misericórdia, Instituições de Média
Complexidade, CAPS, CMAS, CMPCD).
Famílias informadas adequadamente sobre seus direitos,
e onde acessá-los.
Mais autonomia dos usuários e da família.

SERVIÇO SOCIAL - ATENDIMENTO

Oito usuários encaminhados para entrevista de
emprego.

SOCIAL

Dois usuários inseridos no mercado de trabalho.
Quinze atendimentos individuais ao usuário.
Dez atendimentos psicossocial com as famílias.
Oito atendimentos psicossocial com o usuário
Quarenta e oito Contatos telefônicos com as famílias.
Diminuição da sobrecarga do cuidador;
Famílias acessando os equipamentos do município
(CREAS);
Conhecimento da dinâmica familiar e do território onde
os usuários estão inseridos, maior aproximação das
famílias, bem como uma melhor compreensão das
intervenções a serem realizadas.
Na atividade grupal foi realizado um total de 15
encontros.
Interação dos participantes e interesse pelos temas
trabalhados.
Usuários melhor orientados sobre os seus direitos e
como acessá-los (cultura, esporte, acessibilidade,
turismo, transporte público e especial, estacionamento
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SERVIÇO SOCIAL - CONHECER PARA EXIGIR

preferencial, educação inclusiva, habilitação e
reabilitação, inserção do deficiente no mercado de
trabalho e benefícios como BPC e o Bolsa-Família.

Realização de três encontros (grupos) somente com as
famílias.
Realização de três encontros (grupos) com os usuários e
famílias.
As famílias participantes do grupo conseguiram
observar evolução em algum aspecto dos filhos.

SERVIÇO

SOCIAL

E

GRUPO INTEGRAÇÃO

PSICOLOGIA

-

As famílias se tornaram mais participativas nas
propostas em conjunto com os usuários.
Mudança de visão das famílias com relação á
capacidade dos atendidos em realizar determinadas
atividades.
Maior aproximação das famílias com a equipe técnica,
aumentando a compreensão do trabalho realizado.
Melhora do convívio familiar e assim o fortalecimento
do vinculo.
Famílias com maior compreensão sobre as habilidades
dos filhos, dando abertura para a acessibilidade dos
mesmos a outros contextos/vivências.
Famílias mais informadas sobre os benefícios sociais e
onde acessá-los.
Pode-se constatar que através do grupo, os usuários
puderam expressar livremente demandas referentes às
suas emoções, que foram trabalhadas e ressignificadas
por meio de apontamentos realizados pela técnica do
setor.
A maioria dos usuários participaram e foram bastante
ativos no grupo. Por meio de recursos lúdicos, eles
conseguiram expressar seus sentimentos e emoções, e
aos poucos, estão desenvolvendo uma melhor
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PSICÓLOGO - EXPRESSANDO OS
SENTIMENTOS.

percepção de si mesmos, levando ao
autoconhecimento.
Observou-se que os atendidos se sentiram acolhidos no
grupo, pois expressaram de forma genuína seus
pensamentos e sentimentos.
Através desse espaço de escuta e reflexão, os usuários
conseguiram se aproximar de emoções e sentimentos
que interferiam negativamente no modo de se
relacionar com o outro, refletindo na melhora das
relações interpessoais.
FAMILIAR:
No segundo semestre de 2017, foram realizados
aproximadamente 30 atendimentos com as famílias dos
atendidos.
Foram pontuadas para as famílias algumas questões
sobre o comportamento dos usuários, e a maioria das
demandas foram relacionadas á adolescência e
sexualidade.

As orientações pertinentes às demandas foram
ATENDIMENTO realizadas, e pode-se observar que as famílias
compreenderam os apontamentos realizados, e ficaram
INDIVIDUAL E/OU FAMILIAR
de dar continuidade às conversas no ambiente familiar.
PSICOLOGIA

-

A técnica do Setor orientou às famílias com relação às
diferentes demandas apresentadas, e pôde-se observar
que os genitores aderiram aos apontamentos feitos.
Somente um casal que compareceu apresentou maior
resistência devido á tendência de infantilizar a filha e
tomar como intercorrência qualquer mero
acontecimento com a mesma.
Diante dos apontamentos referentes às queixas
apresentadas pelas famílias, observou-se que as
mesmas estavam disponíveis para as orientações
realizadas.
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INDIVIDUAL:
No segundo semestre de 2017, foram realizados
aproximadamente 20 atendimentos individuais aos
atendidos.
A responsável pelo Setor orientou os usuários sobre
alguns comportamentos inadequados relacionados á
sexualidade e adolescência que estavam interferindo
em suas rotinas. Os assistidos entenderam as
orientações feitas, e mudaram suas posturas.
Os usuários foram orientados sobre as questões
internas que estavam interferindo em suas condutas, e
eles ficaram de se auto observar para tentar manter um
comportamento emocionalmente saudável.
Observou-se que os usuários conseguiram compreender
questões relacionadas aos próprios sentimentos que
estavam impedindo os mesmos de enxergarem a
realidade das situações, principalmente situações
relacionadas ao grupo familiar.
Constatou-se que os atendidos compreenderam a
importância de modificar algumas condutas para
estabelecer relações sociais mais saudáveis.

TERAPIAOCUPACIONAL – ATENDIMENTO
INDIVIDUAL E/OU FAMILIAR

Realização de 5 atendimentos familiares afim de
orientar sobre os aspectos relacionados a autonomia e
independência, visando melhorar a qualidade de vida
dos usuários e diminuir a sobre carga do cuidador.
Realização de 1 atendimento família/ usuário com
objetivo de orientar em relação a produtos que venham
facilitar a higiene do usuário. Também foi realizado
vivencias juntamente com os responsáveis afim de
treinar técnicas de higienização facial, (retirada da
barba) e assim facilitar os cuidados nas atividades de
vida diária dos mesmos.
Realização de três encontros (grupos) somente com as
famílias.
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Realização de três encontros (grupos) com os usuários e
famílias.
As famílias participantes do grupo conseguiram
observar evolução em algum aspecto dos filhos.
As famílias se tornaram mais participativas nas
propostas em conjunto com os usuários.
Mudança de visão das famílias com relação á
capacidade dos atendidos em realizar determinadas
atividades.
Maior aproximação das famílias com a equipe técnica,
aumentando a compreensão do trabalho realizado.

TERAPIA OCUPACIONAL - CULINÁRIA:
SABOR ESPECIAL

Considerando as metas propostas, 55% dos usuários
apresentaram melhora no desempenho para a
confecção das receitas, onde se constatou que estão
mais adaptados ao ambiente de produção da cozinha. O
projeto conseguiu atingir resultados consideráveis no
que se refere à conscientização dos atendidos quanto
ao uso de equipamentos de higiene como luvas, toucas,
avental e máscara para manusear os alimentos. Outro
dado positivo é a melhora nas habilidades para
interação social e compreensão das regras de disciplina
e comportamentos adequados para desenvolver uma
atividade de culinária, por exigir capacidade de
determinação, persistência, atenção e flexibilidade para
cada etapa e a necessidade de trabalhar grupalmente. O
grupo apresentou um desempenho satisfatório, com
boa interação, envolvimento e a iniciativa de alguns
integrantes para auxiliar os colegas com maior
dificuldade.
O desenvolvimento das atividades de vida diária e
prática através da reprodução de um ambiente
domiciliar proporcionaram muitos benefícios para os
usuários e seus familiares. Cada atendido apresentou
boa evolução com a aquisição de habilidades para
tornar-se mais independente, processo que está sendo
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TERAPIA OCUPACIONAL - CASA DOCE LAR
(AVD’S E AVP’S)

gradativo e individual, de acordo com o contexto de
cada um. Com relação aos cuidados pessoais e higiene,
as conquistas foram perceptíveis, devido à associação
da higiene, a importância do estar limpo com o bemestar e a aparência, fator que reflete na melhora da
autoestima e do comportamento dos atendidos para as
relações interpessoais. Foi possível constatar que cerca
de 70% dos usuários apresentaram resultados
consideráveis no que se refere à melhora do
desempenho funcional em sua própria casa.
Considerando as tarefas práticas diárias, foi possível
melhorar a qualidade de vida dos familiares com o
aumento da participação dos usuários na realização das
tarefas cotidianas domiciliares, em diferentes graus. A
meta inicial que é aliviar a sobrecarga do cuidador está
sendo atingida de forma gradativa e está favorecendo a
reorganização da dinâmica familiar. Quantitativamente,
é possível mensurar que através dos treinos,
aproximadamente, 60% dos atendidos está
demonstrando um comportamento mais ativo dentro
do ambiente que vive em diferentes atividades do
cotidiano.

MÚSICA – BRINCANDO
DE APRENDER

Uma média de 80% dos usuários conseguiu desenvolver
as atividades propostas;
Trabalhamos com os usuários jogos musicais rítmicos e
melódicos, danças, repertório musical e expressão
corporal.
Nos jogos musicais usamos brincadeiras musicais para
desenvolver a percepção rítmica de cada usuário, como
a brincadeira da bolinha, em que o usuário passa a
bolinha para seu colega jogando-a no chão, no
andamento da música “atirei o pau no gato”. Outras
brincadeiras desenvolveram nos usuários a percepção
de sons, como o jogo “Vivo ou morto” usando os sons
graves e agudos.
Usamos a dança de música conhecidas dos usuários
para desenvolvermos a expressão corporal,
coordenação motora e características de diversos
ritmos. Como na música “Despacito” que trabalhamos a
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coreografia da música e o ritmo “Salsa”.
No repertório musical que trabalhamos nesse semestre,
utilizamos duas músicas a “Amigos pela a fé” e “Maior
que as muralhas”. Desenvolvemos através dessas
músicas a memorização, percepção rítmica e melódica.
Na expressão corporal utilizamos os microfones para os
usuários cantarem as músicas que conhecem e se
expressarem da forma que quisessem. Vários alunos se
destacaram com a desenvoltura e falta de timidez para
se expressarem.
A sala correspondeu muito bem aos exercícios e se
mostrou bem ativa e realizada na execução de cada
brincadeira, dança ou música.
FONOAUDIOLOGIA

FONOAUDIOLOGIA

FOM e CORAL
Iniciamos o 2º semestre de 2017 com 08 participantes
no coral e finalizamos o ano com 07 participantes
devido a desistência de participar do projeto.
Ocorreram aproximadamente 12 encontros com o
projeto do CORAL e 03 apresentações, sendo 02 (duas)
numa reunião com os pais, 1 apresentação no Bazar e
Cia no Ipanema Clube. Ressalto que uma apresentação
na reunião dos pais foi o fechamento do projeto
daquele ano letivo.
No projeto Cantando e Encantando - foram alcançados
melhora: na coordenação penumofônica (fala e
respiração), na percepção e discriminação auditiva, na
qualidade vocal, memória visual e auditiva. Ainda há
necessidade de enfoque nas áreas alem da fala,
cuidados vocais e auditivos.
As atividades resultaram em melhora em proporções
variadas na vida dos usuários auxiliando-os como
melhora na interação social e familiar, aumento da
segurança em comunicar-se fora do seu cotidiano, alem
de auxiliar nos cuidados vocais, na discriminação
auditiva e visual.
COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA / LINGUAGEM /
MOTRICIDADE ORAL
A Motricidade oral foi enfocada por meio prático com
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ARTES

orientações quanto a postura e quanto as funções de
mastigação e deglutição em sala ou durante o almoço
ou lanche. Os usuários apresentaram melhora na
postura e nas funções de mastigação e deglutição,
contudo ainda necessita de monitoramento.
Para as usuárias da Comunicação alternativa – com o
grupo maior o rendimento com a comunicação
alternativa regrediu um pouco. Isso demonstrou que
necessita de treino com o grupo/ usuários da oficina.
As atividades enfocando a linguagem e a Motricidade
Oral favorecem a intenção ou a comunicação social,
alem de adequar funções da alimentação para um
encontro social ou familiar.
Em todas as atividades desenvolvidas, desde artesanato
até atividades com jogos em grupo, todas tiveram um
excelente resultado. Foi possível observar melhoras
significativas na coordenação motora e o índice de
concentração durante as atividades desenvolvidas. O
interesse pelas oficinas desenvolvidas também
aumentou.
Nas oficinas todos os atendidos desenvolveram a
atividade de forma conjunta, participando de todas as
etapas do projeto
OFICINA DE PINTURA (EM TELHA, GARRAFAS DE
VIDRO, PANO DE PRATO, PRATO DECORATIVO, MDF E
DECOUPAGE) - Na oficina de pintura os usuários
confeccionaram varias peças decorativas usando
diferentes técnicas de pintura. Todos participaram do
processo de elaboração das peças. Quantitativamente
40% dos atendidos conseguiram aplicar as técnicas de
forma satisfatória, os demais usuários desenvolveram a
atividade com auxilio, demonstrando grande dificuldade
motora.
OFICINA DE BOLINHAS (BOLINHAS DE NATAL FEITAS A
PARTIR DE BEXIGA COLA E BARBANTE) - esta oficina por
ser um artesanato que exige varias etapas na sua
confecção todos os usuário conseguiram desenvolver de
forma satisfatória as habilidades exigidas no processo
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de confecção das peças. Quantitativamente todos os
usuários participaram de todas as etapas de fabricação
de forma muito satisfatória.
OFICINA DE VELAS SABONETES E AROMATIZANTESnesta oficina foi possível observar as habilidades que os
usuários têm com os utensílios e ferramentas de
artesanato. Durante a confecção dos trabalhos eles se
mostraram bastante empenhados e concentrados, já
que estes produtos exigem medidas e quantidades
exatas. Quantitativamente apenas 20% dos atendidos
participaram efetivamente do processo de fabricação
destes produtos já que exigia uma maior habilidade. Os
demais usuários participaram de forma parcial
(embalando e montando os kits com os produtos).
APRESENTAÇÃO DE NATAL-Excelente participação de
todos os atendidos nas danças e teatro.
REUNIÃO: Ouve um momento de avaliação e partilha
onde os pais e responsáveis trouxeram um pouco das
conquista e melhoras nos desenvolvimentos de seus
filhos durante este semestre, sendo que os 17 pais
participantes da reunião relataram melhoras no
comportamento dos filhos.
A participação do grupo e o envolvimento de todos foi
constatado mediante observação em sala e por relatos
dos técnicos e dos familiares, que partilharam as
melhoras dos atendidos nas atividades cotidianas.
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2.1- Público-alvo
Pessoas com Deficiência Intelectual, associado a síndromes e/ou quadros neurológicos
específicos, de ambos os sexos, sem restrição de idade, seus cuidadores e familiares.
As famílias atendidas em sua maioria encontram-se em situação de vulnerabilidade/ risco social
todas estão cadastradas no CadÚnico e mais de 50% dos atendidos são beneficiários de algum programa
social de transferência de renda em sua maioria do Benefício de Prestação Continuada da Assistência
Social – BPC, e Bolsa Família onde para alguns é a única fonte de renda.

GÊNERO (ATENDIMENTOS DIRETOS)
MULHERES

HOMENS

11

13

2.2- Capacidade de atendimento
Salientamos que a quantidade de pessoas atendidas é referente aos meses de julho á
dezembro de 2017. Nesses meses atendemos diretamente 24 usuários e 24 familiares/cuidadores
indiretamente, totalizando 48 atendidos no semestre.
Partindo desse pressuposto apresentamos dois gráficos onde o primeiro demonstra à
frequência e assiduidades dos usuários que freqüentam a instituição de segunda a sexta feira no
período integral e o segundo a freqüência das famílias/cuidadores nos grupos realizados
quinzenalmente.
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FREQUÊNCIA DOS USUÁRIOS ATENDIDOS 2º SEMESTRE DE 2017
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Destacamos também que no mês de Julho tivemos uma baixa na freqüência dos usuários e aumento
das faltas justificadas, devido este mês ser de férias onde os transportes Especiais e vans escolares
realizam parcialmente os atendimentos, com um número bem reduzido de efetivos nas ruas, dessa
forma os atendidos que dependem desses dois tipos de transporte ficam impossibilitados de
frequentar qualquer tipo de atividade diária ofertado pela instituição.
Contudo, salientamos que a capacidade de atendimento da instituição é de 30 usuários para período
integral.
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2.3- Recursos financeiros utilizado
PLANILHA II - RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS
RECEITAS OPERACIONAIS
Sias Municipal (Proteção Especial)
Sias Estadual (Proteção Especial)
Sias Federal (Proteção Especial)
TOTAL
DESPESAS OPERACIONAIS
(-) Despesa com pessoal (pessoal, encargos, benefícios, etc)
(-) Utilidades (energia, água e esgoto, aluguel, etc)
(-) Serviços de Terceiros
(-) Impostos e Taxas
(-) Materiais de Uso e Consumo
(-) Despesas Administrativas
(-) Despesas Bancárias/juros/empréstimos/financiamentos
TOTAL

VALOR
5.400,00
12.000,00
35.500,00
52.900,00

%
10%
23%
67%
100%

VALOR
R$
62.608,92
R$
6.182,74
R$
9.437,23
R$
1.310,03
R$
13.597,09
R$
10.462,26
R$
17,96
R$ 103.616,23

%
60%
6%
9%
1%
13%
10%
0%
100%

R$
R$
R$
R$

2.4-Recursos humanos envolvidos
Colaboradores

Quantidade

Escolaridade

Carga horária
semanal

Tipo de vínculo

Assistente Social
Estagiárias
Cozinheira
Educador Físico
Terapeuta Ocupacional
Psicóloga
Serviços gerais
Fonoaudióloga
Instrutor de música
Orientador Social
Coordenadora
Assistente Administrativo

01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Superior
Superior incompleto
Ensino médio
Superior
Superior
Superior
Ensino fundamental
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior

30hs
15hs
40hs
20hs
16hs
20hs
40hs
16hs
16hs
40hs
30hs
40hs

CLT
Sem remuneração
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
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2.5-Abrangência Territorial
A Associação PróEx de Sorocaba está localizada na região leste do município de Sorocaba e a
abrangência territorial para a prestação do Serviço foi municipal. Segue um gráfico demonstrando de
qual região dos municípios são oriundos os usuários da Associação.

OBS: Para elaboração do gráfico utilizamos a divisão geográfica utilizada pela SIAS -Secretaria de Igualdade e Assistência
Social.

2.6- Formas de Participação dos Usuários
As famílias participam de todas as etapas do projeto, desde a entrevista e avaliação para
inserção do atendido nas atividades até a execução da mesma, na elaboração do PIA-Plano Individual
de Atendimento, nas reuniões Psicossociais, nas oficinas Pais e Filhos, nos eventos festivos que
realizamos ao decorrer do semestre e sempre que necessário solicitamos a presença dos responsáveis.
Outro ponto que vale destacar foi o início das rodas de conversas com os atendidos, a qual
possibilitou o aumento da participação dos mesmos nas decisões sobre as atividades a serem
realizadas, assim como nas escolhas dos passeios do grupo. Pode se considerar que esse foi um ponto
positivo onde através desse espaço os atendidos puderam se colocar e expressar suas opiniões com
autonomia.
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Para conseguirmos medir os resultados alcançados a instituição usou como forma de
monitoramento e avaliação: Registro de frequência e participação dos usuários para acompanhar o
desenvolvimento do grupo e o alcance das metas propostas, relatórios semanais e mensais dos
grupos, orientações familiares e atendimentos individuais para constatar se houve metas atingidas ou
que deveriam ser aprimoradas, além dos relatos das famílias trazendo sobre a evolução dos filhos.
Contudo, a instituição está buscando formas e estratégias de inserir cada vez a família no
cotidiano da instituição, onde de fato ela possa vir a contribuir com planejamento, avaliação e
monitoramento do serviço. E dessa forma legitimar o exercício da participação cidadã para viabilizar
o controle social.
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FOTOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS DA PROTEÇÃO social BÁSICA

TERAPIA OCUPACIONAL

MÚSICA
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EDUCAÇÃO FÍSICA

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

FONOAUDIOLOGIA

ARTES
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PSICOLOGIA

SERVIÇO SOCIAL

ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS
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FOTOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS DA PROTEÇÃO social ESPECIAL
DE MÉDIA COMPLEXIDADE

SERVIÇO SOCIAL

GRUPO CONHECER PARA EXIGIR

GRUPO MULTIDISCIPLINAR (INTEGRAÇÃO)
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PSICOLOGIA
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TERAPIA OCUPACIONAL
AVP’s-

TERAPIA OCUPACIONAL
AVD’s-
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CULINÁRIA
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HORTA

MÚSICA

EDUCAÇÃO FÍSICA
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ARTES
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Maria Tereza Camargo Santos
Assistente Social
CRESS: 42.765

Sorocaba, 27 de Abril de 2018.

Márcia Cristina Neubauer M. Duarte
Diretora Presidente

