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RELATÓRIO MENSAL SETEMBRO/2020 

 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

 

OSC: INSTITUTO LUCAS AMOROSO 

SERVIÇO: MÉDIA COMPLEXIDADE 

EDITAL/TERMO DE COLABORAÇÃO: 04/2017 SMAS 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 A 31/12/2021 

TÉCNICO RESPONSÁVEL: ANDREA FILIPINI RODRIGUES LAUERMANN 

OBJETIVO GERAL:  Atendimento a pessoas com deficiência e seus 

familiares na busca da garantia de direitos, 

melhora da qualidade de vida e inclusão, e 

engajamento familiar e comunitário para 

diminuir a sobrecarga do cuidador. 
 

NÚMERO DE ATENDIDOS:  35 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Prestar atendimento a pessoas com deficiência e seus familiares 

em situação de vulnerabilidade. 

 

META 1: Atendimento 

 

35 usuários 

 

 

 ESTRATÉGIAS:  

● visita domiciliar presencial em local arejado (quintal ou calçada) e/ou chamada de vídeo por 
WhatsApp a depender das condições de saúde do assistido* 
● escuta qualificada presencial** na instituição com hora marcada ou por WhatsApp mensagem 
ou vídeo chamada 

● atendimento social presencial na instituição com hora marcada ou por WhatsApp 
mensagem ou vídeo chamada 
 

*A condição de saúde dos assistidos é de grande relevância, pois tratamos de pessoas com deficiência, alguns com traqueostomia, respiradores, entre 

outras condições respiratórias e comorbidades que os colocam em grupo de risco. 

** Os atendimentos presenciais que não são em domicílio são realizados com hora marcada, para que a higienização do local seja feita de forma rigorosa 

e para não formar agrupamentos de pessoas na sala de espera. 

 

IMPACTO SOCIAL:  
Redução das ocorrências de situações de vulnerabilidade social e fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários. 
Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de cuidados a 
PCD 
Melhora da qualidade de vida e acesso a informação e tecnologia. 
Acesso a serviços e projetos subsidiados durante e devido a pandemia do corona vírus. 
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Observações:   

Foram realizadas 4 visitas domiciliares, no início do mês. As famílias visitadas foram aquelas 

que no mês anterior apresentaram maior dificuldade de contato a distância ou mesmo 

perdemos o contato via telefone no mês anterior. De fato, ao visitá-las, nos deparamos com 

questões da ordem de extrema vulnerabilidade, necessidade de auxílio imediato de 

alimentos, sem condições de manter o pagamento da conta ou consertar o telefone. Desta 

forma, no mesmo dia, conseguimos entregar um auxílio de cesta básica, produtos de higiene 

e limpeza que tínhamos em doação na instituição. 

19 atendidos por mensagens de Whats App, sendo que na maioria mais de uma vez ao mês, 

a depender da demanda e do tipo de acompanhamento. 

23 atendidos por chamadas de vídeos, sendo que algumas chamadas realizadas pela 

técnica e algumas pela equipe multiprofissional a depender das necessidades da família e 

do atendido. 

1 telefonema a um familiar que não possui celular 

11 atendidos em formato presencial  

A instituição continua recebendo doação de alimentos, leite, roupas e cestas básicas, todo o 

material recolhido foi doado às famílias. Não houve campanha junto à comunidade para essa 

arrecadação, o material recebido foi doação espontânea. 

A lista em anexo, exemplifica o tipo de atendimento e a data para cada atendido. 

 

Visita Domiciliar 

  

04/09          
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Exemplos de mensagens de textos: 

 

                        02/09                                        09/09  

                        

 

 

 

10/09 10/09 
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Exemplos de Chamadas de vídeos 

 

   

 10/09       09/09 

 

 

30/09       
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OBJETIVO ESPECÍFICO: Qualificar a oferta do serviço por meio da promoção da 

capacitação sistemática dos profissionais responsáveis pela oferta dos serviços. 

 

 

META 2: Capacitação 

01 capacitação em equipe mensal 

01 capacitação da técnica mensal 

 

 ESTRATÉGIAS:  

Reunião mensal da equipe e setor administrativo para discussão da situação das famílias, 

dos casos emergenciais, situações para doação de alimentos, encaminhamentos, fila de 

espera. Realizada parcialmente de forma presencial na instituição e a distância via 

chamada de vídeo WhatsApp. 

Realizada em 01/09 

 

Participação em eventos científicos da área de acordo com a oferta, à distância, sob 

formato de “lives”, conferências, cursos, congressos, “webnar”.  

Curso Internacional Clínica Pulsional do Bebê 

15 e 29/09 

 

IMPACTO SOCIAL:  
Equipe com melhor compreensão e análise de conjuntura atual (pandemia), envolvimento e 
capacitação para oferecer um trabalho atualizado e com qualidade. 
 

Observações: Devido às circunstâncias atuais, a equipe, coordenadoria e apoio 

administrativo se reúnem para o alinhamento das estratégias e lançamento de ações e 

atividades que contribuam com a qualidade de vida das famílias. Neste período, tanto a 

equipe quanto o setor administrativo estão procurando fazer atualizações. 

 

 

Curso Internacional dia 15/09 
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Reunião de equipe 01/09 
  

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

   
 
 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, 

esportivas e de lazer, para a inclusão social, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

META 3: Convivência 

 

1 atividade Mensal 

1 oficina Semanal 

 

 ESTRATÉGIAS:  

Sugestão de atividades enviadas via figuras ilustrativas ou gravadas em vídeo pela equipe, bem 

como sugestões de atividades oferecidas pelas outras instituições disponíveis nas redes sociais. 

Além de atividades como contação de histórias, shows e teatros infantis à distância, disponíveis 

nas redes sociais. 

Sugestão de conteúdos informativos a respeito de assuntos variados que complementem a 

formação e a experiência das famílias. 

Envio via grupo de WhatsApp e redes sociais. 

 

Divididos em grupos de WhatsApp de acordo com as demandas específicas de cada deficiência, 

serão enviados vídeos gravados pela equipe e momentos conversa por mensagens de WhatsApp 

e chamada de vídeo. *** 

 

IMPACTO SOCIAL:  
Capacidade de demonstrar emoção, autocontrole e de interação, mesmo à distância, no processo 
de fortalecimento de vínculos interpessoal, institucional, familiar e comunitário, tais como:  
desenvolver a tomada de decisões, desenvolver novas habilidades sociais, e habilidades de uso da 
tecnologia disponível na residência, culturais e artísticas; diminuição de conflitos pessoais e/ou em 
grupo; realização de tarefas coletivas. 
. Redução da sobrecarga de stress do cuidador; 
. Inclusão social; 
. Melhoria da qualidade de vida familiar 
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. Enfrentamento de obstáculos da vida cotidiana em isolamento social 

. Adaptações do ambiente para acessibilidade de acordo com o crescimento e desenvolvimento 
das crianças 
. Adaptações do ambiente para o conforto e diminuição de lesões para o estudo em domicílio 
 

Observações: 

Na primeira e segunda semana de Setembro, continuamos com a atividade para a integração familiar 

no momento da refeição, estimulando a vivência e a introdução de novos alimentos, a escada da 

alimentação. Esta atividade foi muito produtiva, tivemos ótimo retorno, tanto com vídeos e fotos, 

como nos depoimentos. Crianças com seletividade alimentar, passaram a experimentar, crianças 

que só ingeriam alimentos pastosos iniciaram os alimentos sólidos, foram muitos relatos positivos, e 

trocas entre as famílias nos grupos de Whats. Os conteúdos foram publicados no facebook, 

instagram e Youtube. 

Exemplo: 

https://www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/videos/2697056073868548 

https://www.instagram.com/p/CEl34CyhEzq/ 

https://www.youtube.com/watch?v=03ejKrMO8GE 

 

Durante o mês de Setembro, utilizamos as nossas redes sociais para abordar o tema do Setembro 

Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Colaborando com a campanha nacional, utilizamos os 

conteúdos propostos pelo site oficial, informando nossas famílias e estimulando que 

compartilhassem em suas redes sociais, entre seus familiares e comunidade. 

https://www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/photos/a.202136130435407/614408659208150/ 

https://www.instagram.com/p/CEodzpeBdR8/ 

 

O projeto de musicalização fez a gravação de uma música para sensibilização deste período difícil 

que estamos vivendo de isolamento social. 

https://www.youtube.com/watch?v=hSr0_sf9P-E 

 

Como conteúdo mensal para compartilhamento familiar sugerimos um teatro acessível 

disponibilizado virtualmente no dia nacional do teatro acessível, em 18/09/2020. 

No Dia Nacional do Teatro Acessível, grupo do Rio criado por Tatá Werneck encena espetáculo virtual 

com recursos de libras e audiodescrição | Rio de Janeiro | G1 - https://g1.globo.com/rj/rio-de-

janeiro/noticia/2020/09/18/no-dia-nacional-do-teatro-acessivel-grupo-do-rio-criado-por-tata-

werneck-encena-espetaculo-virtual-com-recursos-de-libras-e-audiodescricao.ghtml 

 

No dia Nacional Da luta da Pessoa com Deficiência, fizemos várias ações de formato educativo para 

chamar atenção da comunidade às questões da inclusão e de todo o trabalho e dedicação da 

instituição e das famílias junto às pessoas com deficiência. 

Para tanto divulgamos o congresso gratuito para as famílias, via youtube: 

Congresso Online de empoderamento e práticas inclusivas Genética não é Destino  

 

E para comemorar o Dia da Luta da Pessoa com Deficiência o Projeto Baila Comigo fez uma linda 

dança do Carimbó com os jovens do ILA, cada um em sua residência. 

https://www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/videos/627636944791408 
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https://www.instagram.com/p/CFW07nbBfHr/ 

https://www.youtube.com/watch?v=XRwGejEn7CQ 

 

Sugerimos uma contação de histórias livre, associada à música, na terceira semana: 

https://www.youtube.com/watch?v=-Gb7cO92rSM 

https://www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/videos/1574446779421974 

https://www.youtube.com/watch?v=UKbX-ZoONOU 

 

 

Para encerrar o mês, foi gravado um vídeo esclarecendo às famílias o porquê alguns assistidos 

foram atendidos presencialmente por alguns técnicos, e esclarecendo da importância do envio das 

fotos e vídeos. A sugestão de atividade é para a estimular a independência e autonomia, além da  

Motricidade fina. 

https://www.youtube.com/watch?v=n7kkTgoBRLk 

https://www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/photos/a.202136130435407/626751737973842 

https://www.instagram.com/p/CFuQ7xiBPZG/ 

https://www.instagram.com/p/CFuvGedhFFN/ 

https://www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/videos/1215844148809100 

 

 

Todas as atividades sugeridas visam a interação familiar e os usuários são convidados a 

realizar. Da mesma forma, são convidados a nos enviar fotos e vídeos, desde que se sintam 

à vontade em divulgar imagens que expressam a vida íntima dentro de suas casas. 

 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Avenida Alexandre Fleming, 72 Jardim Icaro. 

Telefone: (12)3133 5207 Cel: 99670-8993 

CNPJ: 09.017.944/0001-46 

E mail: institutolucasamoroso@gmail.com Site: www.institutolucasamoroso.org.br 
 

 

9 

 

 

Essa data representa a luta e a renovação das pessoas com deficiência, e nessa data celebramos a 

missão do ILA de garantir o bem-estar, a qualidade de vida, a inclusão social, o exercício da cidadania, o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e a construção de uma vida autônoma e saudável 

para essas pessoas. 

 

 

Mensagem para as famílias em 21/09/2020 
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OBJETIVO ESPECÍFICO:   Articular junto a rede socioassistencial, demais órgãos e políticas 

públicas 

 

META 4: Articulação  

 

01 reunião mensal 

 

 ESTRATÉGIAS: 

 

. Discussão de caso com a rede  

. Participação nas reuniões de conselhos municipais, a distância e presencial 

 

IMPACTO SOCIAL:  
 
Redução, junto a outras políticas públicas, de riscos sociais, e fortalecimento da atuação 
em rede; 
Agilidade nos processos de referência e contra referência; 
Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos. 
 

Observações:  

08/09 Reunião realizada com o técnico Daniel do CREAS para discussão do relatório 

referente a Agosto. 

Participação nas reuniões de conselhos municipais CMDCA, CMAS e CMDPCD em modo à 

distância. 

 

 
 
 
 
 

   

Reunião CMDCA 03/09      Reunião CMDCA e conselheiros tutelares 09/09 
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Reunião CMDPCD 22/09 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre 

participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários 

 

META 5: Participação e Controle Social  

 

1 participação Bienal em conferências (suspenso devido a pandemia) 

1 reunião Mensal 

1 encontro semanal*** 

 

 ESTRATÉGIAS: 

Conferências Municipais dos diversos setores.  

 

Dia do RECADO (reunião de convivência e acolhimento para a garantia de direitos e 

orientações), através da plataforma WhatsApp. (mensal) 

 

As oficinas de convivência familiar serão realizadas juntamente com as reuniões de 

convivência com os assistidos ***, pois considerando que são pessoas com deficiência, 

necessitam de auxílio para a realização da meta 3, configurando um encontro familiar. 

 

IMPACTO SOCIAL:  
 

Acesso aos direitos socioassistenciais; 
Usuários com plena informação de seus direitos e deveres e exercício da cidadania; 
Troca de experiências e saberes entre os familiares que alivia os sentimentos de frustação 
e culpa 
Favorecimento da escuta para o Planejamento das Atividades mensalmente. 
 

Observações:  

Os encontros semanais com as famílias ainda aconteceram de forma individual e coletiva 

(grupos de WhatsApp). 

 Alguns familiares não possuem a atualização necessária para participar de reuniões 

coletivas no WhatsApp sendo assim, foram informados via chamada individual, mensagem, 

telefonema ou Visita domiciliar.  

As famílias foram separadas em grupos onde podem trocar experiências e onde é postado 

conteúdos e atividades para diminuir o stress do cuidador, auxiliar os cuidados com a pessoa 

com deficiência e atender demandar específicas. 

Apenas um grupo de mães se mantém com as reuniões quinzenais, em formato de roda de 

conversa, trazendo as questões do dia a dia, onde sugerimos filmes, livros, notícias e links 

para discutir em torno da deficiência. Outros grupos têm acontecido de forma esporádica 

sem marcação prévia, mas também com boa resposta. Percebo que algumas famílias se 

ressentem de abrir a câmera para o grupo, expondo o ambiente de suas residências, 

preferindo participar dos grupos via mensagem, o que ocorre de forma muito produtiva, e 

com respostas positivas. A questão do custo da internet permanece, e o uso preferencial é 

para as tarefas da escola, a minoria dispõe de rede wifi.  

A questão da rotina familiar ainda é dominada pelas dificuldades em realizar as atividades 
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escolares, muitas das quais são enviadas às famílias sem adaptação.  

Neste mês, devido a insistência do período pandêmico, chamamos os bebês de 0 a 2 anos 

que estavam em fila de espera para atendimento na instituição, e uma das crianças foi 

inserida no grupo de WhatsApp como forma de atendimento possível para o momento. A 

resposta de acolhimento do grupo foi imediata e muito bonita, anexo alguns prints de tela 

para ilustrar. 

  
 

  

Roda de conversa com mães 22/09   Roda de conversa no grupo Mulheres que criam  09/09 
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Apresentação das mães e seus filhos no grupo de WhatsApp, para a nova mãe e sua filha, 

 momento de acolhimento entre as famílias 15/09/2020 

 

 

 

 

 

                                                                             

   

 

Andrea F R Lauermann    Rosangela Monteiro Caltabiano                               

Assistente Social     Diretora Geral 

CRESS 54838 9ªRegião                                     CPF: 070 847 298 - 28 
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08 Elisabete     Vieira     de     CarvalhoBatistalnacio 238 863177 -53

J( A A X` i
09 Enzo      Antony       dos       SantosRodrigues 237193198 -88

X X` •X X X
10 Henrique Monteiro Dias 237 957 365 - 83 X X J( X 1
11 Herbert Fernando de Oljveira 238 325 410 -78

X A \ A Xl i
12 Joaquim Cabral Fernandes 2 3€ .  e7G6 .cog J]} x7 X JC + X JX'

13 Jdlia Ferreira Noronha Silva 238 401  529 - 56 < X A J, X J<
14 Kaique Jos6 C.  Marcelo 238 493 449 -63 •x: J( i 'X x,
15 Kamily Vlt6ria Constancio 238 362 879 - 31 < J( J( JX( \
16 Kauan Silva Rodrigues 238 535 305 - 20 + x' A x/ X
17 Lara Brandao Siqueira S. Pacetti 237 886 299 - 04 'k! + J( JX, + \
18 Lucas    dos    Santos    Eupidio   A.Nogueira 124 227 776 -37 \ K A < X

19 Lucas Gabriel dos Santos Ferreira A v` i A < 1
20 Luiz Felipe S.  Moura 267 391  533 -27 A Jl X` X +
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21 Maira Vlt6ria Oliveira Arraes 237 275 407 - 25 < x, ( A i \
22 Maria Laura Marques Rocha 236 479 037- 25 A A \ A i
23 Manuella     Cristina     de     OliveiraRocha

X' A A / \
24 Micael Felipe S.  Mendonga 207 915 481  -92

X A, x' A X
25 Miguel Arantes de Oliveira 237 790 707 - 70 \ Y / A {
26 Miguel Henrique S.  Conceigao 237 572 411  -73 i, Y / X X'
27 Murilo Henrique P.  Soares 238 485 569 - 75

Y x( / X X'
28 Nathan Gabriel C.S.  Reis 267 521  236 - 90

Y y Y X A
29 Paulo     Henrique    da     Silva     DeOliveira 166 725 094 -97 y ( V A X
30 Pedro Henrique Jac6 Cardoso 237 300 013 -76 t V t JK X
31 Ruan Cesar Baesso 237  184 064 - 42

A, / / `X
X

32 Samuel    Vleira    de    Carvalho    8.lnacio 238 218 375 -31

K V V + \
33 Vlnicjus  Baesso T.  Perejra 212 288 455 -08

V V V X /
34 Willian Junior Barba da Silva 238 545 709 - 76

V V V Y Y A
35 Yasmim Silva Costa Telles 237 595 650 -14 V \ V X` v\
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