RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES - JANEIRO 2020
De 01/01/2020 a 31/01/2020

Projeto: AADA - Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo - TC Nº 32/18
Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Trabalhadas em Janeiro/2020: 65 usuários
- 100% de usuários cadastrados no SIAS e CAD. Único.
- 100% de usuários em idade escolar, freqüentando ambiente escolar.
- 80% de participação dos familiares nas intervenções psicossociais.
- 80% de participação dos familiares nas oficinas fortalecimento de vínculo.
- 80% de participação nas atividades lúdicas, sociais, esportivas, laborativas, produtivas e de integração.
- 80% de participação dos familiares nas convocações individuais, reuniões sócio educativas e eventos comemorativos.

2| Resultados Alcançados
Segue abaixo analise comparativa dos Indicadores do Projeto a partir do panoroma das Atividades em geral:
- Usuários cadastrados no SIAS e CAD-Único: o alcance do resultado permanece igual ao mês anterior, oscilando unitariamente, na direção ao
alcance da meta proposta.
- Usuários em idade escolar, freqüentando ambiente escolar: cumprimos a meta alcançando o resultado.
- Participação dos familiares nas intervenções psicossociais: o resultado neste mês mantenve alcance igual a média da meta proposta.
- Participação dos familiares nas oficinas fortalecimento de vínculo: neste mês não quantificamos resultado para esta meta, pois não estava prevista
a atividade no período.
- Participação nas atividades lúdicas, sociais, esportivas, laborativas, produtivas e de integração: o resultado neste mês oscilou diminuindo ao mês
anterior, distanciando da média para alcance da meta estabelecida.
- Participação dos familiares nas convocações individuais, reuniões sócio educativas e eventos comemorativos: o resultado neste mês oscilou
diminuindo em relação a média da meta proposta.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Dados quantitativos de Janeiro/2019
Meta pactuada de usuários

65

Meta atendida atingida no mês

65

Nº de vagas para novos usuários

01

Nº de usuários encaminhados via
CREAS

01

Nº de usuários em avaliação

06

Nº de usuários desligados

01

Nº de usuários em desligamento

01

Nº de usuários ausentes no período

24
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Nº de usuários com atendimentos

41

Nº de usuários em acompanhamento

65

Usuários atendidos, por faixa etária e gênero
Faixa etária

Quantidade

Feminino

Masculino

de 0 à 5 anos

07

04

03

de 6 à 11 anos

20

11

09

de 12 à 14 anos

11

03

08

de 15 à 17 anos

10

07

03

de 18 à 29 anos

12

05

07

de 30 anos ou
mais

05

04

01

Total

65

34

31

Usuários por região de abrangência
Central

08

Leste

22

Sudeste

09

Sul

15

Oeste

02

Norte

09

Total

65

Usuários beneficiados por programas de transferência de renda
Nº de usuários que recebem
do BPC

35

Nº de usuários que recebem
do PBF

07

 Atividades Desenvolvidas
Completude: 0,00 %

1 | Abordagem Social da Demanda Espontânea
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Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS
Etapa: Atividades Desenvolvidas
Descrição:
Realizada 02 abordagem social da demanda espontânea; através da escuta da necessidade das famílias e pessoas com deficiência auditiva e/ou surdas que
procuram o atendimento da AADAS, apresentando a Organização, as informações referentes à defesa de direitos, explicando os serviços que são ofertados
pelo Programa Social e o processo de inserção via CREAS no fluxo do Sistema de Monitoramento de Usuários para inclusão no Serviço.

Pontos de Atenção:
Foram disponibilizados reservas de horários pelo Serviço Social para a atividade, conforme o Plano de Trabalho.
Preenchendo, após um desligamento, 01 vaga com usuário encaminhado do Creas, refletindo o desempenho da atividade e o alcance do indicador
positivamente.

Encaminhamentos:
Acompanhamento com o Sistema de Monitoramento de Usuários da Vigilância Socioassistencial, Gestor de Parceira e técnicos dos Creas de referências das
demandas; o número de usuários ativos no serviço e o número de vagas disponíveis para encaminhamento.
Direcionando a demanda espontânea que busca serviços da Organização ao fluxo de encaminhamentos via Creas de referência.
Completude: 0,00 %

2 | Avaliação social inicial
Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS
Etapa: Atividades Desenvolvidas
Descrição:

Avaliações sociais inicial para a escuta das famílias encaminhadas via CREAS para o Serviço. Apresentando para as famílias o serviço ofertado e as
informações referentes à defesa de direitos.
Através acolhimento; diagnóstico socioeconômico; orientações, articulações e encaminhamentos (internos e externos).
Realizada a convocação de 01 família encaminhadas via CREAS.

Pontos de Atenção:
Sua respectiva ativação no Sistema de Monitoramento de Usuários da Vigilância Socioassistencial se dá após a conciliação de horários para a participação e a
efetiva inserção nas atividades semanais.
Foram disponibilizadas reservas de horários pelo Serviço Social para a atividade, conforme o Plano de Trabalho.
A inclusão de novo usuário, encaminhado via Creas neste mês para vaga em aberto, foi decorrente de solicitação de 01 desligamento por usuários e família,
por incompatibilidade de horários e interferindo na assiduidade.

Encaminhamentos:
Relatados, ao Sistema de Monitoramento de Usuários da Vigilância Socioassistencial e ao Gestor de Parceira, o número de usuários ativos no serviço e o
número de vagas disponíveis para encaminhamento.
Completude: 0,00 %

3 | Acompanhamento periódico do Serviço Social
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Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS
Etapa: Atividades Desenvolvidas
Descrição:
Foram realizadas individualmente pelo Serviço Social às famílias e usuários para acesso a informações, orientações e encaminhamentos periódicos
(benefícios e serviços socioassistenciais).
Através da escuta qualificada; atualização contínua do estudo social; levantamento das demandas; orientações; mobilização da família; indicação e
encaminhamentos; articulação da rede de serviços.

Pontos de Atenção:
Realizados acompanhamentos com 7 famílias no mês de janeiro, sendo estes atendimentos presenciais e mais 65 orientações não-presenciais; a respeito
grade de atividades mensal e anual, da assiduidade e justificativas, do cronograma escolar em 2020 e disponibilidades para AADAS no contra-turno, entre
outras situações e necessidades. Inclusive 03 atendimentos à demanda externa espontanea e esporádica não assistida sobre capacitações e mundo do
trabalho.

Encaminhamentos:
De acordo com as necessidades das famílias; sobre quanto a assiduidade ao alinhamento da disponibilidade para frequentar as oficinas e atividades
ofertadas; como também reforço da indicação à 05 famílias sobre seus respectivos Cras de referência para o cadastramento / atualização no SIAS e Cadúnico;
e quanto a mobilização da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADAS.
Completude: 0,00 %

4 | Avaliações técnicas iniciais
Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS
Etapa: Atividades Desenvolvidas
Descrição:

Realizadas avaliações para levantamento das necessidades específicas e histórico de cada caso; das particularidades, potencialidades, habilidades sociais; e
das possibilidades de inserção e readequação nas atividades ofertadas pelo Programa.

Pontos de Atenção:
Realizada individualmente neste mês pela Fonoaudiologa e Psicologa; a partir de uma grade específica de cada profissional; 03 famílias seguiam neste
processo em janeiro.
No entanto não há percentual de completude definido para esta atividade.

Encaminhamentos:
Famílias direcionadas internamente à equipe para discussão de caso em reuniões técnicas para acompanhamento e programação de inserção e adequações
em oficinas do Programa Social. E em contínua ações de orientações e encaminhamentos periódicos da Equipe Técnica.
Completude: 0,00 %

5 | Acompanhamento periódico da Equipe Técnica
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Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS
Etapa: Atividades Desenvolvidas
Descrição:
Realizado através de orientações e encaminhamentos, diante as necessidades de cada caso, respeitando o sigilo dos mesmos.
Acompanhando a evolução das particularidades de cada caso, suas necessidades esporádicas específicas, as potencialidades e habilidades sociais em
desenvolvimento.

Pontos de Atenção:
Realizada individualmente neste mês pela Fonoaudiologa, Psicologa, Psicopedagoga e Coordenadora Técnica; a partir de uma agenda específica de cada
profissional; sendo neste mês 14 acompanhamentos, em atendimentos presenciais, além de mais orientações não-presenciais.

Encaminhamentos:
Famílias direcionadas internamente à equipe para discussão de caso em reuniões técnicas para acompanhamento e programação de readequações em
oficinas do Programa Social. E em contínua ações de orientações, intervenções, articulações e encaminhamentos.
Completude: 0,00 %

6 | Intervenções psicossociais
Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS
Etapa: Atividades Desenvolvidas
Descrição:

Realizadas neste mês individualmente pela Psicologia e Serviço Social; as intervenções foram agendadas como também espontaneas ocasionais, individuais
e coletivas; promovendo a reflexão e a tomada de decisões, de modo a construir conjuntamente soluções e alternativas para as necessidades e problemas
enfrentados.
Através da escuta qualificada; promoção de reflexão; construção de alternativas; orientações; acompanhamento das decisões conjuntas; articulação e
encaminhamentos.

Pontos de Atenção:
Os agendamentos são realizados de acordo com a grade de horários da Psicologia e Serviço Social, e os encaminhamentos podem vir da demanda da família,
por sugestão dos profissionais, ou mesmo por decisão conjunta na reunião técnica.
Realizadas com 10 famílias no mês de janeiro.

Encaminhamentos:
De acordo com as demandas observadas pela equipe e/ou manifestadas pelas famílias; como de maior proximidade e mobilização da família extensa ou
ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADAS.

Completude: 0,00 %

7 | Reuniões técnicas de planejamento e avaliações
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Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS
Etapa: Atividades Desenvolvidas
Descrição:
Foram realizadas pela equipe multidisciplinar do Programa Social; presentes neste mês; Coordenadora Técnica, Assistente Social, Psicóloga, Psicopedagoga,
Fonoaudiologa, Educadoras, Instrutor de Libras; apresentando casos a partir de informações observadas pela equipe nos acompanhamentos, oficinas,
atendimentos e dia-a-dia compartilhado pelas famílias durante o ano anterior; entre outros assuntos de interesse comum ao Programa Social.
Através da avaliação das ações executadas; planejamento das atividades para as oficinas e das decisões transmitidas pelas famílias; discussão de casos;
definição de estratégias e mudanças a respeito do desenvolvimento das oficinas, dos grupos, e do acompanhamento dos usuários.

Pontos de Atenção:
Realizadas 03 no mês de janeiro entre membros da equipe técnica; em reuniões de planejamento e avaliações da equipe com discussões e definição de
estratégias a respeito do desenvolvimento dos usuários e famílias, das temáticas e vivências abordadas nas atividades anteriores e para as previstas. Como
também momento de capacitação interna sobre cultura surda à equipe.
Neste mês tivemos também a reorganização dos espaços sócio-ocupacionais e de materiais didáticos para reinício das atividades semestrais/anuais.

Encaminhamentos:
Processo interno de capacitação e reorganização contínua. Enfatizando as participações inclusivas internas e externas, alinhando convites acessíveis aos
grupos e seus impactos e beneficios à comunidade surda, assim como ideias de captar novos parceiros e de mobilização de acesso nos espaços públicos.
Completude: 0,00 %

8 | Atividades de socialização
Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS
Etapa: Atividades Desenvolvidas
Descrição:

Neste mês realizada através da programação de férias; com uma tarde de oficina de artesanato estimulando novas habilidades manuais e criatividade, e uma
tarde de apresentação do librando histórias com atividades lúdicas e recreativas. O passeio ao Cine Teatro Benedito Alves foi adiado devido a imprevisto
burocrático do local.

Pontos de Atenção:
A realização da atividade não está prevista neste mês no Plano de Trabalho, no entanto incluimos sua realização oportunizando aos usuários, famílias e
comunidade externa momentos de lazer e interação inclusiva com acessibilidade em Libras.
Não há percentual de completude mensurável definida para esta atividade. Tendo comparecido poucos atendidos, famílias, e comunidade externa; alguns
justificaram que devido ao periodo de férias escolares estariam viajando e outros sem condições financeiras para o uso do transporte público com toda família.
Observamos também que as fortes chuvas no período de janeiro reduziram as participações.

Encaminhamentos:
Incentivamos maior mobilização da comunidade externa, além da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADAS, tanto
em atividades internas como externas.
Completude: 33,00 %

9 | Registro dos resultados da parceria
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Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS
Etapa: Atividades Desenvolvidas
Descrição:
Realizada pela Coordenação Técnica e equipe técnica neste mês; através do registro mensal; planejamentos; relatórios; prontuários; listas; planilhas;
feedback.
Direcionando, elaborando e monitorando as formas de registro e controle dos resultados da parceria, assim como das sugestões e avaliações do serviço
realizadas pelas famílias.
Divulgação aos usuários, famílias e comunidade as atividades abertas na programação de férias na AADAS.

Pontos de Atenção:
Inserção de dados e informações referente a execução do Plano de Trabalho no Sistema de Gestão de Programas e Projetos do Terceiro Setor (SGTS),
conforme orientações do Procedimento Operacional Padrão do IPPLAN para a construção do relatório de execução e das observações do Gestor de Parceria.
Percentual de completude indicada (33,33%) refere-se ao equivalente de 12 meses do acompanhamento da execução do plano de trabalho de vigência de 36
meses.

Encaminhamentos:
Relatório digital encaminhado ao SASC, alimentando o portal da transparência com as informações públicas exigidas.

Completude: 33,00 %

10 | Registro e Acompanhamento Institucional
Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS
Etapa: Atividades Desenvolvidas
Descrição:

Realizada pela Coordenação Técnica e Presidência e equipe, apresentando a gestão do envolvimento da comunidade. Através do registro mensal,
planejamentos, relatórios, acompanhamento dos usuários, monitoramento, avaliações, reuniões de alinhamento, capacitações profissionais.
Reuniões de estreitamento e alinhamento com o voluntariado e parceiros de diversas áreas interessados em tornar-se parceiros para atividades no Programa
Social e eventos em prol da causa dos surdos.

Pontos de Atenção:
Inserção de dados e informações referente a execução do Plano de Trabalho no Sistema de Gestão de Programas e Projetos do Terceiro Setor (SGTS).
Além de articulação em forum de discussão das entidades PCD de São José dos Campos. Contínua divulgação de ações em parcerias externas, priorizando
beneficiar aos usuários já atendidos, ampliando também o acesso a oportunidades a demanda externa, aproximando mais a comunidade surda da
Organização.
Aguardando autorização e contato para alteração da nomenclatura Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo (AADA) para Associação de Atenção ao
Deficiente Auditivo e Surdo (AADAS), juntamente ao SGTS.

Encaminhamentos:
Percentual de completude indicada (33,33%) refere-se ao equivalente de 12 meses do acompanhamento da execução do plano de trabalho de vigência de 36
meses.
Completude: 0,00 %

11 | Capacitação para a rede socioassistencial

pág. 7

11/02/20 14:07

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS
Etapa: Atividades Desenvolvidas
Descrição:
Atividade da equipe técnica e contrapartida da Organização para proporcionar capacidade técnica a rede socioassistencial. Apresentando as especificidades
da pessoa com deficiência auditiva e/ou surdez, cultura surda e assuntos que envolvam esse grupo.
Os encontros podem ocorrer 2 vezes ao ano, sendo programado um por semestre, de acordo com o agendamento prévio da Assessoria de Políticas Públicas
à Pessoas com Deficiências junto à SASC.

Pontos de Atenção:
A atividade não foi realizada neste mês conforme previsto no Plano de Trabalho, pois a mesma foi reprogramada durante 2019 a pedido da Assessoria de
Políticas Publicas para Pessoa com Deficiência, tendo definido sua realização como parte do evento em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com
Deficiência realizado pela Prefeitura no Centro da Juventude em dezembro.

Encaminhamentos:
Tivemos intermedio da Gestora de Parceria para reprogramação da atividade junto a solicitação da Assessoria de Políticas Publicas para Pessoa com
Deficiência durante 2019.

 Indicadores de Projeto
24º Mês | JAN/2020
1 | 100% de usuários cadastrados no CAD. Único.
Descrição: Contabilizado através do acompanhamento de lista de verificação e do encaminhamento dos usuários ao CRAS de referência.
Previsto Mensal: 65,00
Realizado no Mês: 60,00 (92,31%) | Não Realizado
Observações: Em janeiro contabilizamos 60 usuários com Cadastro Único. As famílias estão sendo continuamente encaminhadas, porem algumas não
conciliaram os horários ou compareceram sem toda documentação exigida para efetuarem o cadastro nos CRAS de referência. Do mesmo modo, algumas
quando vem encaminhadas via CREAS, também não apresentam NIS ou SIAS.

2 | 100% de usuários cadastrados no SIAS
Descrição: Contabilizado através do acompanhamento de lista de verificação e do encaminhamento dos usuários ao CRAS de referência.
Previsto Mensal: 65,00
Realizado no Mês: 62,00 (95,38%) | Não Realizado
Observações: Em janeiro contabilizamos 62 usuários com SIAS. As famílias estão sendo continuamente encaminhadas, porem algumas não conciliaram os
horários ou compareceram sem toda documentação exigida para efetuarem o cadastro nos CRAS de referência. Do mesmo modo, algumas quando vem
encaminhadas via CREAS, também não apresentam NIS ou SIAS.

3 | 100% de usuários em idade escolar, freqüentando ambiente escolar
Descrição: O valor previsto mensal varia de acordo com o número de usuários atendidos no mês em idade escolar. Acompanhamento mensal de usuários
matriculados em escolas e justificando suas ausências.
Previsto Mensal: 50,00
Realizado no Mês: 50,00 (100,00%) | Realizado
Observações: Em janeiro o número de usuários em idade escolar segue superior ao valor indicado previsto para acompanhamento mensal apontado no
Plano de Trabalho. As famílias de 50 usuários comunicaram que os respectivos usuários estão inscritos em instituições de ensino e alguns em processo de
matricula. Os demais usuários que não frequentam à escola não estão em idade obrigatória.

4 | 80% de participação dos familiares nas convocações individuais, reuniões sócio educativas e eventos comemorativos
Descrição: Contabilizada através do registro e acompanhamento das famílias presentes nos atendimentos periódicos individuais ou em grupos, em
reuniões e/ou eventos. Registrando em listas e fotos.
Previsto Mensal: 65,00
Realizado no Mês: 24,00 (36,92%) | Não Realizado
Observações: No mês de janeiro foram contabilizadas as famílias que estiveram em convocações, eventos e acompanhamento periódico com algum
profissional da equipe técnica. Devido à fortes chuvas inesperadas muitas famílias se ausentaram no mês. Além de que algumas famílias e usuários
justificaram a ausência devido ao período de férias escolares estariam viajando e outros sem condições financeiras para o uso do transporte público com
toda família.
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5 | 80% de participação dos familiares nas intervenções psicossociais.
Descrição: Acompanhamento através do registro em lista de presença
Previsto Mensal: 52,00
Realizado no Mês: 20,00 (38,46%) | Não Realizado
Observações: No mês de janeiro a participação de familiares registra a quantidade de atendimentos realizados. Neste mês de acordo com a necessidade
de participação de famílias, disponibilidade e demanda observada. Contabilizando em numero menor aos programados. Devido à fortes chuvas inesperadas
muitas famílias solicitaram reagendamentos.

6 | 80% de participação dos familiares nas intervenções psicossociais.
Descrição: Contabilizada a média de intervenções e abordagem psicossocial em convocações de famílias ou usuários em grupos ou individualmente.
Previsto Mensal: 10,00
Realizado no Mês: 10,00 (100,00%) | Realizado
Observações: No mês de janeiro a quantidade de atendimentos igual ao valor previsto de 10 intervenções mensais. Devido à fortes chuvas inesperadas
algumas famílias solicitaram reagendamentos aos demais atendimentos programados.

7 | 80% de participação dos familiares nas oficinas fortalecimento de vínculo
Descrição: Contabilizada através do registro em lista de presença e em fotos.
Previsto Mensal: 65,00
Realizado no Mês: 0,00 (0,00%) | Não Realizado
Observações: Neste mês não quantificamos resultado para esta meta, pois não estava prevista a atividade no período para a mesma.

8 | 80% de participação nas atividades lúdicas, sociais, esportivas, laborativas, produtivas e de integração.
Descrição: Contabilizada através das presenças em oficinas de convivência com comunicação em Libras, oficinas de Libras, oficinas de comunicação oral,
nas atividades de preparo para o mundo do trabalho, e atividades de inclusão nas áreas de arte, cultura, esporte e lazer.
Previsto Mensal: 65,00
Realizado no Mês: 11,00 (16,92%) | Não Realizado
Observações: Contabilizada através da participação de usuários, familiares e comunidade externa em socializações neste mês. Algumas famílias e
usuários justificaram a ausência devido ao período de férias escolares estariam viajando e outros sem condições financeiras para o uso do transporte
público com toda família. Observamos também que as fortes chuvas no período de janeiro reduziram as participações.

 Galeria de Fotos

momento de contação de histórias inclusiva

socialização
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interação inclusiva em artesanato
momento de recreação inclusiva

desenvolvendo habilidade em artesanato

equipe em planejamento

 Outros Documentos
Nome

Observações

Lista de Presença mês de Janeiro2020_pdf.pdf
Lista Presenças em Oficinas - Janeiro 2020_pdf.pdf

 Próximas Atividades
#

Atividade

Meta

Etapa
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Ariadne de Oliveira
Responsável Técnico
CPF 357.683.508-37
RG 33.736.296-8

Silvana Aparecida Trigo
Responsável pela Entidade
CPF 183.830.668-48
RG 24.241.596
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