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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º QUADRIMESTRE 

GUARIBA  

 

Jaboticabal, 14 de Maio de 2020. 

                                                                                       

 

A. Identificação 

Nome/ Razão Social: Associação Cristiane da Costa 

CNPJ: 09.339.156/0001-76 

Endereço: Rua Maestro Grossi nº 348, Nova Jaboticabal 

Cidade/ UF: Jaboticabal /SP 

Telefone: (16) 3202-5349 

 

B. Tipo de Estabelecimento 

A sede da entidade é: 

[X] Alugada  [   ] Própria    [   ] Cedida   [   ] Comodato   [   ] outros 

 

C. Documento Legal de Registro 

Número do Registro no livro: 005512 

Cartório: Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica.  

Município/ UF: Jaboticabal / SP 

Data do Registro: 24/09/2018 

 

D. Responsável para contato com a Entidade ou Unidade 

 Nome: Alessandra Ap. Branco Vieira 

 Cargo: Diretora/Coordenadora Pedagógica 

 DDD/ Telefone: (16) 997856254 E-mail:uniolhosdalma@yahoo.com.br 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

A Unidade Olhos da Alma é uma associação civil, sem fins lucrativos com duração 

indeterminada, com atuação nas áreas de Assistência e Desenvolvimento social, interface 

com a Educação, Defesa e Garantia de Direitos, Esporte, Cultura, Lazer e outros; que em 

observação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade e da 

eficiência; sem distinção de raça, nacionalidade, religião ou qualquer outra forma de 
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descriminação, presta serviço de modo planejado, continuo e com total gratuidade a todos 

os usuários.  

O público alvo da Instituição são pessoas cuja faixa etária vai desde o nascimento até 

a terceira idade, de ambos os sexos, com deficiência visual, deficiência múltipla sendo uma 

delas a visual, transtorno do espectro do autismo associado à deficiência visual e 

surdocegueira e suas respectivas famílias. O serviço localiza-se na cidade de Jaboticabal-SP, 

sede da microrregião, abrangendo toda a região.  

No primeiro quadrimestre de 2020,  a Instituição teve como meta beneficiar 14 usuários 

e seus respectivos familiares.  

A Instituição executou seus serviços/programas/projetos e ações propostos, 

transpondo e superando barreiras e adversidades e conquistando maior reconhecimento 

pelo seu trabalho. 

 

PÚBLICO ALVO 

O público alvo da Instituição compreende pessoas cuja faixa etária varia do 

nascimento até a terceira idade, de ambos os sexos, com: deficiência visual; deficiência 

múltipla, sendo uma delas a visual; transtorno do espectro do autismo, distúrbios 

psiquiátricos e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, associados à deficiência visual 

e surdocegueira. E suas respectivas famílias. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

META 1 - Evolução continuada em aspectos e técnicas específicas de habilitação e/ou 

reabilitação dos usuários, incluindo no mercado de trabalho e trabalho informal.  

Quanto aos aspectos de Habilitação e Reabilitação: 

 AVA – (Atividade de Vida Autônoma) desenvolvimento de autonomia e 

independência, desempenho em usar utensílios domésticos e em cuidados pessoais; 

 OM – (Orientação e Mobilidade) melhor desenvoltura nas atividades externas para 

maior independência, autonomia no uso de técnicas e orientações espaciais; 

 Inserção de uma usuária no Curso de Assistente de Recursos Humanos, mas devido a 

pandemia foi interrompido por tempo indeterminado; 

 Inclusão no Programa Meu Primeiro Emprego – Trabalho Inclusivo. Avaliação e 

inscrição dos usuários aptos para participar. 
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 No programa Pré Profissionalizante desenvolveram melhor capacidade para o 

mercado de trabalho, apresentaram ao de correr dos meses maior interação social, 

assiduidade e autonomia. 

 META 2 – Auxiliar no desempenho escolar e desenvolver habilidades para facilitar o 

processo de aprendizagem. 

 Durante esse quadrimestre usuários estiveram inseridos na Rede Regular de Ensino, 

e fizeram o acompanhamento e desenvolvimento na Instituição para maiores 

habilidades e adaptação.   

 Um usuário realizou avaliação de autismo em Instituição especializada e obteve-se o 

resultado de autismo leve, sendo assim foram refeitos os planejamentos para melhor 

atender o usuário. 

 Nas orientações para a comunidade escolar, buscou-se passar informações 

importantes para o desenvolvimento de cada usuário e as Escolas mostraram-se 

receptivas. 

META  3  - Minimizar aspectos familiares que exponham os usuários a situações de desajuste 

social. 

 Realizou-se intervenções por meio do Conselho Tutelar deste Município 

relacionado há uma usuária para iniciar atendimento Institucional; 

 Articulou-se contatos com a Secretaria de Saúde para intervenção de 

atendimento para filho de usuária;  

 Foi realizado orientação aos familiares de uma usuária que encontrava-se em 

situação de risco.  

 

META 4 -  Desenvolvimento Neuropsicomotor, de acordo com a idade.  

A área técnica (Psicologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia) em parceria com os 

Pedagogos da Instituição obtiveram ótimos resultados em relação ao desenvolvimento 

neuropsicomotor de três usuários: 

 

 



 

 

Associação Cristiane da Costa 

Unidade de Atendimento à Pessoa com Deficiência Visual “Olhos da Alma” 

Rua Maestro Grossi,, 348 – Nova Jaboticabal – Jaboticabal/SP 

CEP: 14.887-036 Tel: (0xx16) 3202-5349 

CNPJ: 09.339.156/0001-76 – E-mail: uniolhosdalma@yahoo.com.br 

 Melhor eficiência no uso do resíduo visual e posteriormente a fixação; 

 Maior percepção do corpo e conscientização, consequentemente consciência do 

esquema corporal; 

 Desempenho nas respostas e comandos verbais; 

 Melhora no cognitivo e motor, como também controle de tronco.  

  

Obs: Durante o primeiro quadrimestre nos  três  primeiros  meses os atendimentos 

ocorreram normalmente, conforme descrito acima. Ao entrar no quarto mês de trabalho 

fomos surpreendidos pela Pandemia do Covid-19 (Corona Vírus),  assim, começamos a seguir  

as orientações do Ministério da Saúde.  

 Iniciamos o isolamento social com orientações para a prevenção da pandemia por 

meio de ligações telefônicas e visitas domiciliares conforme a demanda exigida. Conforme 

orientado os próximos atendimentos serão feitos de forma virtual. 

 

 

 

 

 

 


