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RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES - 2017
1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE SOCIAL ou ORGANIZAÇÃO
1.1 Nome da entidade: Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo - AADA
Endereço: Avenida São José, 448 – Vila Santa Helena
Cidade: São José dos Campos
Estado: SP
CEP: 12209-010
Telefone: 3943-4729
E-mail: contato@aadasjc.org / projetosocial@aadasjc.org
Site: www.aadasjc.org
1.2 CNPJ: 60.127.222/0001-00

2 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL
Nome do Presidente: Silvana Aparecida Trigo
RG: 24.241.596
Órgão Expedidor: SSP/SP
CPF: 183.830.668-48
Endereço: Rua Lea Maria Brandão Russo, nº 227, Jardim Satélite
CEP: 12231-820, São José dos Campos, São Paulo.
Telefone: (12) 98206-2442
E-mail: presidencia@aadasjc.org

3 - OBJETO CONVENIADO/IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL
Objeto conveniado: Serviço de Proteção Social Especial - Serviço para Pessoa com Deficiência
Auditiva, Surdos e suas Famílias.
Especificar o nome do serviço: Projeto ComunicAADAs.
Tipo de Proteção: Proteção Social Especial de Média Complexidade
Período da Execução: janeiro a dezembro de 2017
Público alvo: Crianças e adolescentes de zero a dezoito anos com deficiência auditiva ou surdez, bem
como suas famílias.
Meta Atendida: 65 usuários
Local de execução: Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo - AADA
Período de atendimento: das 8h às 12h e das 13h às 17h
Dias da semana: de segunda à sexta-feira
Condições e formas de acesso de usuários e famílias: encaminhamentos da rede de serviços locais e
socioassistenciais, como também demanda espontânea.
Abrangência do serviço: Municipal

4 - ENDEREÇO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO
Unidade: Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo - AADA
Número de atendidos: 65
Faixa etária: 0 a 18 anos
Rua: Avenida São José, 448
Bairro: Vila Santa Helena
Cidade: São José dos Campos Estado: SP
CEP: 12209-010
Telefone: 3943-4729
E-mail: contato@aadasjc.org / projetosocial@aadasjc.org
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5. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nome completo: Adriana Machado Pereira Gomes Veiga
CPF: 351.140.438-03
RG: 40.680.229-3
Órgão Expedidor: SSP/SP
Cargo: Coordenadora Técnica
Telefone para contato: (12) 98815-3599
E-mail: projetosocial@aadasjc.org

6 - AÇÕES/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Conforme previsto, durante o ano de 2017, as ações deste projeto destinaram-se às questões sociais
pertinentes à área da surdez, favorecendo o desenvolvimento da criança e adolescente, valorizando a
cultura e linguística própria do surdo, orientando-os a como superar suas dificuldades de comunicação
reconhecendo primeiramente suas habilidades, promovendo o desenvolvimento sócio educacional e
inclusão social da criança e adolescente com deficiência auditiva ou surdez e ainda propiciando a
diminuição do desgaste familiar.
Acolhimento inicial especializado com avaliações técnicas, levantando as particularidades,
potencialidades e necessidades específicas, favorecendo adaptação e prevenção perante o
diagnóstico da deficiência auditiva e surdez. Para orientações e encaminhamentos; tanto internos
como externos em articulação com a rede de serviços locais.
• Avaliação técnica do Serviço Social, 19 realizadas.
• Avaliação técnica da Fonoaudiologia, 18 realizadas.
• Avaliação técnica da Psicopedagogia, 13 realizadas.
• Avaliação técnica da Psicologia, 06 realizadas.
• Encaminhamentos realizados 57.
• Encaminhamentos recebidos 18.
• Informações e orientações intermediadas 206.
Acompanhamento contínuo do desenvolvimento usuário e de suas especificidades, observando os
avanços e mudanças. Com orientações transdisciplinar às famílias; conscientizando-as a respeito das
questões que envolvem a deficiência auditiva e surdez como também de acesso a informações e
defesa de direitos, preparando-as para enfrentar mais facilmente as possíveis dificuldades.
• Orientação técnica à família e/ou usuário com o Serviço Social, realizadas 195.
Mais indicações ao: BPC, 06; Cadastro Único, 24; CRAS, 03; Entidades Sociais, 15; Passe Livre,
11; EMTU, 11.
• Orientação técnica à família com a Psicologia, realizadas 40.
• Orientação técnica à família com a Gestão ou Coordenação ou Administração, realizadas 21.
• Orientação técnica à família e/ou usuário com a Psicopedagogia, realizadas 36.
• Orientação técnica ao corpo escolar com a Fonoaudiologia e/ou Psicopedagogia, realizadas 26.
• Orientação técnica à família com a Fonoaudiologia, realizadas 695.
Processos sistemáticos semanais e/ou mensais para monitoramento, estudos de casos e integrar as
informações referentes ao andamento do trabalho com as famílias, como também de feedback de
atividades e/ou usuários.
• Relatórios técnicos 57.
• Reuniões técnicas 54.
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Desenvolvida de forma coletiva para discussão com as famílias de assuntos do dia-a-dia da AADA,
comunicados e informações, bem como para as mesmas apresentam suas dúvidas e sugestões sobre
o desenvolvimento do Projeto, gerando uma ata constando as informações e decisões discutidas,
disponível aos usuários, familiares e profissionais.
• Reunião de pais e/ou roda de conversa, 15 realizadas.

.

.

Ações fonoaudiológicas voltadas à questão auditiva, de desenvolvimento de linguagem, da
comunicação oral, de aspectos cognitivos, motor e emocional; essenciais ao processo de reabilitação
do publico alvo do projeto. Com o trabalho de fonoterapia especializado orientando às famílias e
usuários em relação à surdez e à estimulação de língua e linguagem. Como também realizando
encaminhamentos e acompanhamentos sobre o uso de aparelhos auditivos, implantes cocleares e
sistema FM.
• Ação terapêutica individual em atendimento de Fonoaudiologia; desenvolvidas 630.
• Ação terapêutica em dupla em atendimento de Fonoaudiologia; desenvolvidas 126.

.

.

Abordagem transdisciplinar com profissionais de áreas especializadas na surdez e LIBRAS,
integrados num único trabalho com foco no desenvolvimento da comunicação visuo-gestual, das
habilidades cognitivas, habilidades sociais e do relacionamento interpessoal. Em oficinas de
comunicação com atividades lúdicas, vivências, jogos cooperativos abordando temas relacionados ao
convívio social bem como às diferentes realidades sociais, discussões em grupo e dinâmicas de
comunicação em LIBRAS, ao preparo e desenvolvimento da comunicação em LIBRAS adaptadas à
criança/adolescente com deficiência auditiva ou surdez.
Contamos com a participação das famílias para aumentar a convivência e aprendizado da LIBRAS,
bem como para fortalecer o vínculo das relações, o usuário participa junto a sua família desta
aquisição.

.

.
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.

.

As oficinas de comunicação são divididas em dois momentos: no primeiro, durante 1h, as crianças
participam do momento libras em convivência juntamente com suas famílias; e no segundo momento
seguem por mais 1h em atividade lúdico-pedagógica, enquanto as famílias são encaminhados a sua
respectiva oficina.
• Atendimento transdisciplinar em oficinas - comunicação em convivência; 104 momentos com
duração de 1h cada.
As Oficinas de Comunicação do segundo momento estão separadas nas seguintes turmas:
• Atendimento Transdisciplinar para crianças de 0 a 5 anos, denominado Meus Primeiros Sinais
(MPS); de 1h por semana com máximo de 8 crianças, realizados excepcionalmente junto as
famílias, 32 encontros desenvolvidos;
• Atendimento Transdisciplinar para crianças de 6 a 13 anos; realizadas oficinas para 3 turmas por
conter o maior número de atendidos nesta faixa etária, sendo 2 as terças com 36 encontros
desenvolvidos cada e 1 as quintas com 32 encontros desenvolvidos.
• Atendimento Transdisciplinar para adolescentes de 14 a 18 anos; oficina semanal de 2horas com
até 20 participantes, desenvolvidos 32 encontros.

.

.

.

.

.

Orientações práticas sobre a estimulação do filho e estabelecimento de vínculos nas atividades de
vida diária durante as atividades da oficina ou nos atendimentos individuais/grupo de pais.

.

.
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Com direcionamento e monitoramento da psicologia, psicopedagogia e serviço social; para os grupos
de pais provemos encontros e palestras, para: acesso a informações; reflexões e debates; espaço
para expressarem sugestões e opiniões diante de suas experiências; orientações, dinâmicas e
estímulo quanto às habilidades individuais. Pautadas nas questões dos direitos, deveres e busca de
autoconhecimento, discussão da sua realidade social e possibilidades de desenvolvimento de suas
habilidades visando melhores condições de vida.
• Grupo de Pais com Serviço Social e/ou Psicologia; 3 turmas de até 15 participantes cada, 95
encontros de 1h cada.

.

.

Realizamos atendimentos individuais com espaço para conversas sigilosas com as famílias,
acompanhadas pelo serviço social e/ou voluntariado de psicologia quando solicitado.
Cerca de 30 acompanhamentos individuais às famílias em orientações de assessoria jurídica
referente a indeferimentos do BPC/Loas realizadas com advogado voluntário juntamente ao serviço
social.
• Oficina extra de Libras com instrutor surdo, semanalmente em 2 turmas de 1h cada, com grupo
inter-geracional entre usuários, família e voluntários da Organização; totalizando cerca de 54
encontros.
Participação esporádica de ouvintes (intercambio com escolas, visitas de professores ou alunos de
cursos de LIBRAS) nas oficinas, com atividades de discussão sobre as diferenças entre cultura surda
e ouvinte.
• Oficina extra de Português com pedagoga voluntária, semanalmente de 1h cada, para uma turma
com média de 4 à 6 usuários, totalizando 27 encontros no decorrer de 2017.
Integração de grupo novos voluntários, que auxiliaram em algumas ações/atividades da Organização.
Todas as atividades são supervisionadas pela Coordenação do Projeto e/ou Gestão Institucional que
gerenciam a interligação entre as áreas e ações planejadas.

7 - EQUIPE DE TRABALHO
Cargo/Função

Quant. Vínculo

Carga
Horária
mensal

Grau de
escolaridade

Atividades

Assistente Social

1

CLT

120

Superior
completo

Todas as atividades voltadas às famílias e ações
sociais do projeto.

Coordenador
Técnico

1

CLT

160

Superior
completo

Gerencia os programas de atendimento, fazendo
a inter-relação entre os profissionais das
diferentes áreas.

Coordenador
Administrativo

1

MEI

80

Superior
completo

Gerencia as ações administrativas da
Organização.
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Auxiliar
Administrativo

1

CLT

160

Superior
completo

Atendimento ao público e auxílio à área
administrativa

Instrutor de LIBRAS

1

CLT

160

Superior
cursando

Participa das oficinas de comunicação, fazendo a
intermediação em LIBRAS, bem como
ministrando aulas de LIBRAS sob a supervisão
da coordenação.
Participa dos programas de comunicação oral
(oficinas e terapias especializadas). Faz parte do
programa de avaliações e acompanhamentos
individuais.

Fonoaudiólogo

1

CLT

96

Superior
completo

Fonoaudiólogo

1

RPA

16

Superior
completo

Participa dos programas de comunicação oral.
Gerencia as oficinas de comunicação; faz o
acompanhamento da situação escolar de cada
atendido juntamente com as famílias e
professores.

Psicopedagogo

1

RPA

64

Superior
completo

Educador

1

RPA

64

Superior
completo

Monitora as oficinas de comunicação e as
oficinas de LIBRAS para as famílias.

Gestor de Projetos

1

CLT

112

Superior
completo

Gerencia os programas da Organização, fazendo
a inter-relação entre os recursos humanos das
diferentes áreas.

Psicólogo

1

Voluntário

30

Superior
completo

Participa do trabalho psicossocial em grupo de
pais.

8 – INFRAESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO
Imóvel com 364m², sendo os ambientes:
1 espaço de recepção e espera
2 salas para atendimento do serviço social
2 salas para atendimento individual de fonoaudiologia e psicologia
4 salas para oficinas e cursos
3 salas para administrativo e coordenações
Espaço externo.

9 - FONTE(S) DE RECURSO(S)
ESFERA

ORIGEM

VALOR

MUNICIPAL

Fundo de Assistência Social

345.671,30

Valor Total

448.374,00

Os dados acima foram levantados considerando os valores informados no período de Janeiro/2017 a
Dezembro/ 2017.
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10 - RESULTADOS ALCANÇADOS
Os resultados referentes às metas, objetivos e ações foram positivamente atingidos, por meio da
oferta às 65 crianças e adolescentes entre 0 à 18 anos com deficiência auditiva ou surdez; bem como
suas famílias; do atendimento especializado e acolhimento orientado em serviços de habilitação,
reabilitação, capacitação e a promoção da inclusão.
As famílias se beneficiaram dos serviços prestados e estão se desenvolvendo bem com relação a
comunicação com seu filho surdo, bem como em compreendendo o papel da família no
desenvolvimento cognitivo e social do mesmo. De forma especifica, estas famílias se conscientizaram
mais a respeito das questões que envolvem a deficiência auditiva e surdez entendendo melhor suas
especificidades e seus direitos, se apropriando de conhecimentos para exercício da cidadania e mais
preparadas para enfrentar os desafios do cotidiano.
Foi favorecido o desenvolvimento social, educativo e comunicativo, e o estimulo a compreensão da
realidade social aos usuários e famílias, os quais fortaleceram a auto-estima, intensificaram o vinculo e
a afetividade entre os mesmos dentro do aspecto da comunicação.
Nas dinâmicas, oficinas e na própria convivência propostas, vão enxergando as possibilidades da
sua língua e até onde podem chegar, visto que seu cognitivo é preservado quando há a estimulação
necessária.
O grupo de surdos jovens está também mais atuante e conseguindo se posicionar quanto a suas
opiniões sobre as questões que os rodeiam. Estão se preparando para ter um futuro melhor e bem
mais promissor do que antes acreditavam ser possível.
O aumento da convivência e aprendizado da LIBRAS, bem como fortalecimento do vínculo do grupo
e dos laços familiares, foi cumprido através da participação das famílias nas oficinas. Assim como, a
aquisição de habilidades para vida cotidiana, maior capacitação das para comunicação em LIBRAS e
incentivo da comunidade para o aprendizado e comunicação com a pessoa surda.
Observamos resultados mais lentos nas famílias menos participativas, pois o aprendizado da LIBRAS
fica comprometido sem o convívio. Estas famílias estão sendo acompanhadas para melhorarem a
participação, porém as condições de horário de trabalho não permite.
Dentro dos nossos objetivos de socialização e desenvolvimento da comunicação, língua e linguagem,
a demanda a suprir com o trabalho de reabilitação auditiva e da fala segue presente, pois varias
famílias necessitariam de uma atenção maior em encontros individuais, bem como a maioria das
crianças precisariam de mais tempo em terapia fonoaudiológica.
Em 2017 o fluxo de rotatividade de usuários atendidos no Projeto somou-se 87; entre usuários já
acompanhados, desligamentos, usuários em avaliação e novas inserções.
• A participação dos beneficiários nas atividades/ações:
O comprometimento com a participação dos usuários nas atividades foi acompanhado pela equipe,
visto que fatores externos refletem não só na assiduidade como no desenvolvimento do usuário tanto
em grupo como individualmente. Desta forma o estímulo à participação não se limitou a presença, mas
sim a contínua interação familiar e envolvimento destes com as atividades.
Em paralelo a participação ativa dos usuários nas atividades acompanhou-se o desenvolvimento de
seu próprio aprendizado. Nas dinâmicas, oficinas e na própria convivência propostas, se permitiram
enxergar as possibilidades da sua comunicação, linguagem e o alcance de seu cognitivo quando há a
estimulação necessária.
Contamos com a participação das famílias e usuários em todas as esferas do desenvolvimento das
ações. Deste a sua inserção no serviço a centralidade na família foi exposta e seu papel valorizado,
ampliando sua atuação tanto no contexto das atividades internas como externas.
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Com as rodas de conversas e reuniões de pais, foi possível contar com a participação das famílias;
expondo opiniões, esclarecendo suas dúvidas e levantando sugestões coletivas sobre o
desenvolvimento do Projeto.
Gradativamente tanto as famílias como os próprios usuários perceberam cada vez mais o trabalho da
AADA como essencial em suas vidas, em conjunto, e não individualmente; valorizando e não
entendendo-o como obrigatório. Aumentando o número de famílias atuantes no voluntariado da
Organização, como também na divulgação de campanhas específicas para angariar fundos.
• A satisfação dos usuários em relação as atividades/ações:
As famílias demonstram sua satisfação com o serviço não só nos momentos de avaliações e
sugestões, como principalmente no decorrer das atividades individuais e coletivas, nas quais
expressam envolvimento e apontam a melhoria cotidiana familiar, com a compreensão e
desenvolvimento contínuo das atividades e orientações.
Consideram de grande importância o serviço desenvolvido em atenção à surdez, especialmente no
que diz respeito à comunicação bilíngue e a promoção da inclusão social.
Poder vivenciar uma comunicação bilíngue em todos os ambientes, como também conhecer outras
histórias semelhantes às suas, conviver com surdos de diferentes idades e realidades, são
experiências elencadas com satisfação pelo público atendido.
Para os usuários a interação de todos os envolvidos oportuniza referências e trocas para lidar de
forma mais natural possível com as especificidades que surgem durante a caminhada após a
descoberta da surdez.
A convivência com outros surdos tem propiciado cada vez mais o desenvolver suas habilidades
sociais, cognitivas e de comunicação. Com as brincadeiras e dinâmicas os grupos partilham o
aprendizado e naturalmente as relações comunicativas, percebendo evoluções em seu desenvolver.
As famílias tem referido que esta estimulação em grupo, tem melhorado a relação familiar, bem como
a comunicação entre os pais e os surdos que frequentam a AADA. Na medida em que aprendem e
aperfeiçoam a comunicação em LIBRAS e/ou oral desenvolvem habilidades necessárias para um bom
relacionamento interpessoal.
• Comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados:
Prestar atendimento especializado e acolhimento
orientado às crianças, adolescentes com deficiência
auditiva e/ou surdez e suas famílias, visando o
desenvolvimento da comunicação, a inclusão social, o
estreitamento dos laços familiares e a valorização da
cultura e linguística surda.
Favorecer a avaliação e o diagnóstico da deficiência
auditiva e surdez.
Promover ações de acolhimento às famílias,
conscientizando-as a respeito das questões que
envolvem a deficiência auditiva e surdez, preparandoas para enfrentar mais facilmente as dificuldades
enfrentadas.
Assegurar ao munícipe (criança e adolescente) com
deficiência auditiva ou surdez o direito à reabilitação e
habilitação, conforme roga o SUAS, a LOAS, o ECA e
a CF 88.

Usuários e famílias acolhidas, orientadas e
acompanhadas.
Usuários e familiares desenvolvendo relações
comunicativas, compreendendo e valorizando as
diferenças.
Famílias conscientes das especificidades da perda
auditiva e surdez.
Indivíduos e famílias superando o despreparo e
impacto inicial da descoberta da surdez, ampliando a
capacidade protetiva para lidar com suas
dificuldades.
Usuário acompanhado, encaminhado e orientado
sobre o uso dos recursos de audibilização, para o
estímulo e desenvolvimento da comunicação oral,
linguagem e aspectos cognitivos.
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Favorecer o desenvolvimento social, educativo e
comunicativo,
partindo
do
conhecimento
e
compreensão das características linguísticas e
culturais da pessoa com surdez.
Fortalecer as relações e a autoestima dos usuários e
famílias.
Intensificar o vínculo e a afetividade entre a família e a
criança/adolescente com deficiência auditiva ou
surdez a partir do foco na comunicação.
Estimular a compreensão da realidade social.
Intensificar os vínculos entre a comunidade surda e a
ouvinte.
Integrar e socializar as famílias, fortalecendo a
cidadania e capacitando-as para a autogestão e
desenvolvimento de suas habilidades sociais.

Melhoria na qualidade de vida e do desenvolvimento
sócio educacional com usuários apropriando de
sentimentos de pertença e de identidade.
Redução do desgaste familiar e capacidades para
autocuidados ampliada e maior independência nas
atividades de vida diária.
Valorização das formas de expressão e diálogo.
Redução da dificuldade de comunicação entre a
família e a criança/adolescente surdo ou com
deficiência auditiva.
Usuários e famílias reconhecendo sua própria
dinâmica familiar, redes de apoio e ofertas de
serviços locais.
Famílias apropriadas de conhecimentos para
exercício da cidadania.
Ampliação da participação das famílias em
campanhas de conscientização.

São José dos Campos, ______/______/_______.

___________________________
Silvana Aparecida Trigo
Presidente

__________________________
Adriana Machado P. G. Veiga
Coordenador
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