RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES - AGOSTO 2018
De 01/08/2018 a 31/08/2018

Projeto: Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo - AADA
Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

Metas Quantitativas e mensuráveis a serem atingidas, trabalhadas em agosto : 65 usuários
-100% de usuários com documentação civil.
-100% de usuários cadastrados no SIAS e CAD. Único.
-70% de participação dos familiares nas intervenções psicossociais.
-70% de participação dos familiares nas oficinas fortalecimento de vínculo.
-70% de participação nas atividades lúdicas, sociais, esportivas, laborativas, produtivas e de integração.
-50% de participação dos familiares nas reuniões sócio educativas / eventos comemorativos.
-100% de usuários e famílias alinhados a missão, visão e valores da Organização.

2| Resultados Alcançados

Segue abaixo analise comparativa dos Indicadores do Projeto a partir do panoroma das atividades em geral:
Metas Quantitativas e mensuráveis a serem atingidas: 65 usuários
- Usuários com documentação civil: mantivemos o mesmo alcance dos resultados positivamente, cumprindo a meta.
- Usuários cadastrados no SIAS e CAD-Único: o resultado alcançado oscilou pouco entre um mês e outro, mantendo-nos na média para o alcance da meta estabelecida.
- Participação dos familiares nas intervenções psicossociais: notável melhora no alcance do resultado, ultrapassando a meta neste mês.
- Participação dos familiares nas oficinas fortalecimento de vínculo: o resultado alcançado oscilou positivamente entre um mês e outro, nos aproximando da meta.
- Participação nas atividades lúdicas, sociais, esportivas, laborativas, produtivas e de integração: melhora no alcance do resultado entre um mês e outro, ultrapassando a meta neste
mês.
- Participação dos familiares nas reuniões sócio educativas / eventos comemorativos: o resultado alcançado oscilou positivamente entre um mês e outro, ultrapassando a meta neste
mês.
- Usuários e famílias alinhados a missão, visão e valores da Organização: melhora do alcance do resultado entre um mês e outro, mantendo-nos na média para o alcance da meta
estabelecida.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Dados quantitativos de Agosto/2018
Meta quantitativa de usuários

65

Nº de vagas para novos usuários

03

Nº de usuários encaminhados via CREAS

00
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Nº de usuários em avaliação

02

Nº de usuários desligados

01

Nº de usuários em desligamento

01

Nº de usuários ausentes no período

03

Nº de usuários em atendimento

56

Usuários atendidos, por faixa etária e genero
Faixa etária

Quantidade

Feminino

Masculino

de 0 à 5 anos

08

03

05

de 6 à 11 anos

22

10

12

de 12 à 14 anos

07

04

03

de 15 à 17 anos

10

06

04

de 18 à 29 anos

14

06

08

01

01

00

de 30 anos ou
mais

Usuários por região de abrangência
Central

06

Leste

21

Sudeste

09

Sul

12

Oeste

02

Norte

12

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

33

12

 Atividades Desenvolvidas
Completude: 0,00 %

1 | Avaliação social inicial para a escuta da família

Meta: Atividades do Projeto
Etapa: Atividades
Descrição:

Foram disponibilizados reservas de horários pelo Serviço Social para a atividade, conforme o Plano de Trabalho. No entanto não houve demanda encaminhada via CREAS, para realizarmos a
atividade como previsto. Apresentando para as famílias o serviço ofertado e as informações referentes à defesa de direitos. Através acolhimento; diagnóstico socioeconômico; orientações e
encaminhamentos.

Pontos de Atenção:

Não há percentual de completude definido para esta atividade neste mês.
Permanecendo 03 vagas em aberto para encaminhamentos de usuários via Creas, do qual não houve demanda encaminhada, impactando o desempenho da atividade e o alcance do indicador.

Encaminhamentos:

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

2 | Avaliação técnica multidisciplinar

Meta: Atividades do Projeto
Etapa: Atividades
Descrição:

Realizados 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 pela Fonoaudiologia, Psicopedagogia e Psicologia; a partir de uma grade específica de cada profissional. No qual em agosto foram realizadas 03 pela Psicologia.
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 readequações em oficinas do Programa Social.
Completude: 0,00 %

3 | Realização de matrícula e criação do Plano Individual de Atendimento (PIA)

Meta: Atividades do Projeto
Etapa: Atividades
Descrição:

Não houve convocação para a atividade, pois a mesma ocorre conforme inserção de novas demandas no Serviço.
Na qual em reunião com as famílias para informações sobre as atividades do Programa e do cronograma de atendimentos; abordagem sobre a disponibilidade das famílias e atendidos; pactuação
do comprometimento.
O Serviço Social e Coordenação Técnica, apresentam para a família a grade de horários das atividades de oficinas, delineando estratégias dos atendimentos e pactuando o compromisso semestral
com a família e usuário.

Pontos de Atenção:

Não há percentual de completude definido para esta atividade neste mês.
Permanecendo 03 vagas em aberto para encaminhamentos de usuários via Creas, do qual não houve demanda encaminhada, impactando o desempenho da atividade e o alcance do indicador.

Encaminhamentos:

Realizada reunião com o Gestor de Parceira para orientações da elaboração documental e padronizada do PIA.
Completude: 100,00 %

4 | Orientações e encaminhamentos periódicos
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Meta: Atividades do Projeto
Etapa: Atividades
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 29 famílias no mês de agosto, sendo estes atendimentos presenciais e orientações não-presenciais. Além de mais 05 atendimentos à demanda externa
espontanea e esporádica não assistida.

Encaminhamentos:

De acordo com as necessidades das famílias em processo de aquisição e manutenção de benefícios e serviços socioassistenciais; entre as quais 02 sobre BPC, 06 sobre isenção no transporte
público, 11 quanto à faltas justificativas e tolerância de atraso para entrar nas oficinas sem perder o conteúdo das mesmas e/ou prejudicar o andamento do grupo; como também reforço da
indicação às famílias sobre seus respectivos Cras de referência para o cadastramento / atualização no SIAS e Cad-único; e quanto a assiduidade e mobilização da família extensa ou ampliada no
cotidiano dos atendidos e na participação na AADA.
Completude: 90,00 %

5 | Intervenções psicossociais

Meta: Atividades do Projeto
Etapa: Atividades
Descrição:

Realizadas individualmente pela Psicologia; as intervenções foram agendadas como 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:

A demanda de intervenção pode vir diretamente da demanda da família, por sugestão dos profissionais, ou mesmo por decisão conjunta na reunião técnica.
Realizadas com 09 famílias no mês de agosto. Sendo que mais outras 02 intervenções agendadas foram adiadas a pedido das famílias.

Encaminhamentos:

De acordo com as demandas manifestadas pelas famílias; como de maior proximidade e mobilização da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADA.
Completude: 0,00 %

6 | Visitas domiciliares

Meta: Atividades do Projeto
Etapa: Atividades
Descrição:

Não houve agendamento para a atividade, pois a mesma ocorre conforme Plano de Trabalho, quando o usuário estiver impossibilitado de comparecer a Organização ou as profissionais julgarem
necessário se esgotadas as possibilidades de compreensão da realidade social da família na própria Organização.
Realizadas pelo Serviço Social podendo contar com a participação da Psicologia quando julgar necessário.

Pontos de Atenção:

Não há percentual de completude definido para esta atividade neste mês.

Encaminhamentos:

Dispor de meio período, quando houver a necessidade, de forma agendada, para realizar a atividade.
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Completude: 0,00 %

7 | Revisão do Plano Individual de Atendimento (PIA)

Meta: Atividades do Projeto
Etapa: Atividades
Descrição:

Elaboração em equipe técnica da revisão dos objetivos dos planos de atendimentos e atividades; com posterior convocação individual de famílias para um momento de avaliação dos serviços e da
evolução do usuário e/ou família, visando, a partir disto rever possíveis alterações de estratégias e cronograma de atividades; para uma repactuação do comprometimento.

Pontos de Atenção:

Não há percentual de completude definido para esta atividade neste mês.
As famílias seguem convocadas para a realização da repactuação do comprometimento.

Encaminhamentos:

Realizada reunião com o Gestor de Parceira para orientações da elaboração documental e padronizada do PIA.
Completude: 100,00 %

8 | Reunião técnica de planejamento e avaliação

Meta: Atividades do Projeto
Etapa: Atividades
Descrição:

Foram realizadas pela equipe multidisciplinar do Programa Social; Coordenadora Técnica, Assistente Social, Psicóloga, Fonoaudióloga, Psicopedagoga, Educadora, Instrutor de Libras;
apresentando assuntos de interesse comum ao Programa Social e casos a partir de informações observadas pela equipe nas oficinas e atendimentos.
Através da avaliação das ações executadas; revisão do andamento do planejamento das atividades do Programa Social e das decisões anteriores; 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 04 no mês de agosto.

Encaminhamentos:

Reinserção de usuários e famílias em outros grupos de oficinas; readequação interna ao cronograma de atividades dos usuários na AADA com novas datas para inserção de temas e de atividades
extras e vivências externas.
Completude: 75,00 %

9 | Oficinas de convivência e comunicação em LIBRAS

Meta: Atividades do Projeto
Etapa: Atividades
Descrição:

Foram realizadas 18 oficinas em agosto com 04 grupos distintos semanalmente.
Com o Instrutor de Libras juntamente a um profissional da equipe técnica, sendo Educadora, Psicopedagoga ou Fonoaudióloga; com a participação conjunta do usuário e família, as propostas
visam diferentes vivências que possibilitam a organização da vida cotidiana e o preparo da família para se comunicar em LIBRAS, favorecendo a convivência e o fortalecimento de vínculo, além do
estimulo quanto aos cuidados pessoais e o desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social. Este mês através de temas como: reflexão diária, sentimentos e emoções, rotina, autonomia e
acessibilidade.

Pontos de Atenção:

Não realizamos visita, com os grupos usuários e famílias, ao Museu Municipal de São José dos Campos neste mês, conforme citado no ultimo relatório, por imprevisto de agenda do organizador
do local.

Encaminhamentos:

Indicação para às famílias quanto ao comprometimento de frequência e pontualidade; e maior mobilização da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADA.
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Completude: 65,00 %

10 | Oficinas de fortalecimento de vínculos com as famílias

Meta: Atividades do Projeto
Etapa: Atividades
Descrição:

Foram realizadas 17 oficinas em agosto, com 04 grupos distintos semanalmente; com a Psicologia e Serviço Social; direcionadas aos familiares ou responsáveis.
Através de temas e debates neste mês, como: dificuldades de convivio e dinamica familiar; vídeo sobre a história da Libras; troca cultural e receitas; autonomia; rotina e responsabilidades; direitos
e cidadania das pessoas com deficiência.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicação para às famílias quanto ao comprometimento de frequência e pontualidade; e maior mobilização da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADA.
Completude: 94,00 %

11 | Oficinas de LIBRAS

Meta: Atividades do Projeto
Etapa: Atividades
Descrição:

Foram realizadas 16 oficinas em agosto, com 04 grupos semanalmente; com o Instrutor de Libras; para grupos intergeracionais e heterogêneos quanto ao tipo de comunicação (oral ou sinais).
Através de temas e dinamicas neste mês, como: autonomia e atividades de vida diária com gincana; datilologia e mimica; memoria visual e agilidade; sinais de verbos, alimentos e objetos.

Pontos de Atenção:

Possibilitamos também a participação, não apenas do usuário e sua família estendida, como de pessoas da comunidade ouvinte que tenha algum tipo de relação com as pessoas surdas ou com
deficiência auditiva.

Encaminhamentos:

Indicação para às famílias quanto ao comprometimento de frequência e pontualidade; e maior mobilização da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADA.

Completude: 81,00 %

12 | Oficina de comunicação oral

Meta: Atividades do Projeto
Etapa: Atividades
Descrição:

Foram realizadas 26 oficinas em agosto, com 06 grupos distintos semanalmente; com a Fonoaudióloga; destinadas as pessoas com deficiência auditiva ou surdos independente do grau de perda
auditiva porém protetizadas.
Através de temas e dinamicas neste mês, como: aumento de vocabulário; estimulação da fala; noção de tempo e espaço; identificação de sons de animais, de instrumentos musicais, de
equipamentos de uma casa; jogos de linguagem.

Pontos de Atenção:

Considerando a formação dos grupos, por faixa etária, nível de comunicação, número máximo de pessoas, sugestão do profissional mediante discussão com a equipe técnica e/ou interesse da
família/usuário.

Encaminhamentos:

Orientação às famílias quanto ao uso primordial de aparelho de amplificação sonora individual aos usuários durante esta oficina.
E orientação às famílias quanto importância do comprometimento com a frequência e pontualidade, além dos estímulos na rotina diária para o progresso do desenvolvimento do atendido.
Completude: 76,00 %

13 | Oficinas de comunicação escrita
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Meta: Atividades do Projeto
Etapa: Atividades
Descrição:

Foram realizadas 09 oficinas em agosto, com 02 grupos semanalmente; com a Psicopedagoga; utilizando propostas pedagógicas que sigam as especificidades do ensino da Língua Portuguesa
formal e informal para surdos e/ou pessoas com deficiência auditiva.
Através de temas e dinamicas neste mês, como: esclarecimentos de novos projetos com impacto para os atendidos; lembretes sobre datas especiais; textualização sobre pais; profissões e
independencia; orientação profissional e desejos; leituras.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Orientação aos usuários e famílias quanto a importância do comprometimento da frequência e pontualidade, e com os estímulos de leitura e escrita na rotina diária para o progresso do
desenvolvimento do atendido.
Completude: 80,00 %

14 | Oficinas de arte-cultura e esporte-lazer (A.C.E.L.)

Meta: Atividades do Projeto
Etapa: Atividades
Descrição:

Foram realizadas 23 oficinas em agosto, com 05 grupos distintos semanalmente; com a Educadora; destinadas as pessoas com deficiência auditiva ou surdos bem como suas famílias, utilizando
de forma lúdica brincadeiras, jogos, dança, teatro, música, artes manuais, atividades físicas e esportivas, gincanas, e discussões de temas variados.
Através de temas e dinamicas neste mês, como: Libras e socialização de surdo na família extensa; histórias e desenhos; valores culturais e diversidade; representação e criatividade para a
comunicação; memória visual e raciocinio lógico.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicação para às famílias quanto ao comprometimento de frequência e pontualidade; e maior mobilização da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADA.

15 | Atividades extras como eventos e comemorações internas ou externas, passeios e intercâmbios.

Completude: 0,00 %

Meta: Atividades do Projeto
Etapa: Atividades
Descrição:

Apresentação teatral do espetaculo Bau de Histórias da Trupe Sentidos aos atendidos, suas famílias e comunidade externa.
Adiamento das visitas monitoradas ao Museu Municipal de São José dos Campos, para a exposição "Arte Viva", por solicitação da coordenação do Museu, devido a imprevisto de incompatibilidade
de agenda para receber nossos grupos em agosto.

Pontos de Atenção:

Não há percentual de completude mensurável definida para esta atividade.

Encaminhamentos:

Maior mobilização da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADA, tanto em atividades internas como externas.
Completude: 58,00 %

16 | Registro dos resultados da parceria
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Meta: Atividades do Projeto
Etapa: Atividades
Descrição:

Realizada pela Gestão Institucional, Coordenação Técnica e Serviço Social; 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. Através do registro mensal; planejamentos; relatórios; prontuários; listas; planilhas; feedback.

Pontos de Atenção:

Visita do Gestor da Parceira para reunião de acompanhamento e esclarecimentos do desempenho do serviço, dos relatórios e demais formas de registro e monitoramento. 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 novas orientações de Procedimento Operacional
Padrão do IPPLAN para a construção do relatório de execução.
Percentual de completude indicada refere-se ao equivalente de 07 meses do acompanhamento anual (12 meses).

Encaminhamentos:

01 relatório encaminhado ao SASC
Completude: 58,00 %

17 | Registro e Acompanhamento Institucional

Meta: Atividades do Projeto
Etapa: Atividades
Descrição:

Realizada pela Gestão Institucional e Coordenação Técnica, apresentando a gestão do envolvimento da comunidade. Através do registro mensal, planejamentos, relatórios, acompanhamento dos
usuários, monitoramento, avaliações, reuniões de alinhamento, capacitações profissionais.
Capacitação profissional da equipe com uma palestra ministrada pela Psicóloga Lesle Freitas Maciel, sobre “Desenvolvimento de protocolo de avaliação e acompanhamento ao Surdo nos centros
de implantes”.

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). Participação em reunião na SASC com a
equipe da Vigilância Socioassistencial. Participação em forum de discussão das entidades PCD.
Percentual de completude indicada refere-se ao equivalente de 07 meses do acompanhamento anual (12 meses).

Encaminhamentos:

Revisão do preenchimento de dados de usuários no Sistema de Monitoramento de OSC.

 Indicadores de Programa
 Indicadores de Projeto
7º Mês | AGO/2018
1 | 100% de usuários cadastrados no SIAS e CAD. Único
Descrição:
Previsto Mensal: 65,00
Realizado no Mês: 47,00 (72,31%) | Não Realizado
Observações: Indicador aponta dois itens, mas sistema dispõe espaço de preenchimento para apenas um item. Em agosto contabilizamos 47 usuários com Cadastro Único e 05 usuários com
SIAS. As famílias estão sendo continuamente encaminhadas, porem algumas não conciliaram os horários para efetuarem os cadastros nos Cras de referência, e algumas retornaram do Cras
apenas com o NIS.

2 | 100% de usuários com documentação civil
Descrição:
Previsto Mensal: 65,00
Realizado no Mês: 65,00 (100,00%) | Realizado
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Observações:

3 | 100% de usuários e famílias alinhados a missão, visão e valores da Organização
Descrição: Contabilizada através do acompanhamento institucional no dia-a-dia, com a média de resultados e respostas dos usuários e famílias, e com a participação em atividades internas e
externas.
Previsto Mensal: 65,00
Realizado no Mês: 51,00 (78,46%) | Não Realizado
Observações: Contabilizada através do acompanhamento institucional no dia-a-dia, com a média de resultados e respostas dos usuários e famílias, e com a participação em atividades internas
e externas da AADA.

4 | 50% de participação dos familiares nas reuniões sócio educativas (Rodas de Conversa) / eventos comemorativos
Descrição:
Previsto Mensal: 65,00
Realizado no Mês: 38,00 (58,46%) | Realizado
Observações: Contabilizada neste mês a média de participação presencial de familiares em orientações e em atendimentos individuais ou em grupos, internos ou externos, em reuniões e
eventos.

5 | 70% de participação dos familiares nas intervenções psicossociais
Descrição:
Previsto Mensal: 10,00
Realizado no Mês: 9,00 (90,00%) | Realizado
Observações: Contabilizada a média de intervenções e abordagem psicossocial em convocações de famílias ou usuários em grupos ou individualmente.

6 | 70% de participação dos familiares nas oficinas fortalecimento de vínculo
Descrição:
Previsto Mensal: 65,00
Realizado no Mês: 42,00 (64,62%) | Não Realizado
Observações:

7 | 70% de participação dos usuários nas atividades lúdicas, sociais, esportivas, laborativas, produtivas e de integração
Descrição: Contabilizada a média de participação dos usuários em oficinas extras.
Previsto Mensal: 65,00
Realizado no Mês: 53,00 (81,54%) | Realizado
Observações: Contabilizada a média de participação dos usuários em oficinas e atividades extras.

 Galeria de Fotos

Oficina de Comunicação Escrita

Atividade da Oficina de A.C.E.L.
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Gincana de autonomia na Oficina de Convivência

Atividade de Comunicação em Libras

grupo em fortalecimento de vínculos

Atividade da Oficina de Convivência

Reunião técnica de equipe

atendido e família em atividade extra com teatro externo
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 Outros Documentos
Nome

Observações

Lista de Presença mes Agosto.pdf
ATIVIDADES agosto PROGRAMA SOCIAL.doc

 Próximas Atividades
# Atividade

Meta

Etapa

Descrição

1 Atendimento à 65

Atividades Atividades Conforme estabelecido no Plano de Trabalho, todas as ações serão desenvolvidas em três diferentes vertentes: a do acompanhamento individual

pessoas com

do

para todas as famílias, a das atividades em grupo com oficinas e atividades extras, e a das atividades de registro e acompanhamento do objeto da

deficiência auditiva,

Projeto

parceria. Baseadas nos 4 pilares do Programa Social da AADA, sendo eles: 1. Comunicação bilíngue; 2. Convivência - ouvintes e surdos; 3.

surdos e/ou CODAS

Fortalecimento de vínculos; 4. Diversidade surda.

2 Librando no Parque Atividades Atividades Contação de Histórias em Libras no Parque Santos Dumont, como parte do planejamento das oficinas de convivência. Para vivência em interação

3 Bate-papo Com
Surdos Adultos

do

com a comunidade em espaço público com atividade de contação de histórias inclusiva as crianças surdas. No intuito de promover a interação e

Projeto

inclusão da comunidade surda e ouvinte nos espaços públicos através de estímulos culturais e incentivo a promoção da acessibilidade.

Atividades Atividades Depoimentos de surdos adultos sobre suas histórias de vida e desafios cotidianos, para troca cultural com as famílias e atendidos, como parte do
do

planejamento das oficinas de convivência para o mês de setembro.

Projeto
4 Atividade de Roda
de Conversa

Atividades Atividades Em setembro reuniremos as famílias em grupos para momentos de discussão e expressão de suas opiniões a respeito das ações desenvolvidas no
do

Programa Social, e registro em pesquisa de satisfação, bem como estimular a participação dos familiares em ações internas ou externas voltadas à

Projeto

cidadania da pessoa com deficiência auditiva ou surdez. A Roda de Conversa pretende também esclarecer e sanar dúvidas apontadas formal ou
informalmente e/ou relatada na Caixa de Sugestões, assim como repassar comunicados e informações.

5 Dia Azul

Atividades Atividades Comemoração em homenagem ao Dia do Surdo com evento na AADA aberto as famílias, atendidos, comunidade surda e todos os públicos no
do

geral. Promovendo interação e troca cultural, como a divulgação pela luta da causa pelas pessoas com deficiência auditiva e surdez.

Projeto

Ariadne de Oliveira

Silvana Aparecida Trigo

Responsável Técnico

Responsável pela Entidade
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