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RELATÓRIO ATIVIDADES ANUAL 2019 

 

 

Jaboticabal, 06 de janeiro 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: alessandrabran@uol.com.br 
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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 

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 ano de 2019, a Instituição teve como meta beneficiar 80 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. 
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ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

A Unidade Olhos da Alma, referência na realização de atendimentos a pessoas que 

apresentam deficiência visual, localiza-se na cidade de Jaboticabal-SP,  

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES/ SERVIÇOS E PROJETOS DESENVOLVIDOS 

 

Educação, Esporte Cultura e Lazer – Complemento a Área de Saúde e 

Assistência Social 

A Escola de Educação Complementar Cristiane da Costa, nome fantasia “Olhos da 

Alma” está organizada conforme as normas da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 

9394/96 conforme as exigências da Diretoria Regional de Educação, de modo a 

promover uma Educação que atenda as necessidades dos usuários com deficiência 

visual. 

Utilizando-se de recursos e estratégias de currículos adaptados, somados aos 

atendimentos especializados executou serviços objetivando a aquisição de 

competências funcionais, o desenvolvimento de potencialidades e a autonomia. 

O Atendimento Educacional Especializado  utilizou-se de diversas ações para 

complementar e/ou suplementar a formação do usuário, visando a sua autonomia 

no ambiente escolar e fora dele. Foram utilizadas diferentes linguagens, tais como 

verbal, matemática, escrita, gráfica e alternativa, como meio de transmitir e facilitar 

ao usuário a expressão e a comunicação de conteúdos aprendidos ou os que estão 

em processo de aprendizagem.  

Foram proporcionadas adequações no processo de ensino–aprendizagem que 

favoreceram o desenvolvimento global do usuário, incluindo a análise e a reflexão 

sobre o sistema alfabético de escrita, com acesso e domínio da mesma, assim 

como de cálculos matemáticos.  

No caso do AEE para deficiência múltipla, os preceitos acima também foram 

considerados, aliados à oferta de atividades adequadas e recursos pedagógicos 

que facilitaram o desenvolvimento das áreas cognitiva, motora, social, afetiva e da 

linguagem, além de promover experiências educacionais escolares, de interação e 

multissensoriais. 
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Os professores do AEE, também assessoraram e orientaram os educadores do 

Ensino Regular quanto ao uso apropriado de recursos, à adequação de técnicas e 

atividades que favoreceram a inclusão escolar.  

Durante o ano continuamos com o  Projeto Escola da Inteligência do Instituto 

Augusto Cury,  propiciando atividades embasadas na educação sócio emocional, 

priorizando o gerenciamento de conflitos, pensamentos e emoções, estimulação do 

senso crítico, posicionamentos sociais, interação entre usuários  e familiares. 

O Projeto de Sustentabilidade propiciou vivências que estimularam a cultura do 

desenvolvimento sustentável, levando aos conhecimentos e habilidades 

necessárias para promoção  de estilos de vida saudável, saúde e bem estar, 

proteção preservação do patrimônio natural e da cultura alimentar do país  e 

disseminar a cultura para o desenvolvimento sustentável. 

O trabalho do Atendimento Educacional Especializado proporcionou, conforme as 

necessidades do usuário, a adaptação do material didático e adaptações dos 

conteúdos curriculares da Rede Regular de Ensino. 

O trabalho educativo foi complementado pelo Serviço de Apoio Educacional que se 

propõe a promover a vivência de diferentes expressões artísticas, a prática de 

esportes e inclusão digital que foram regularmente administradas aos usuários 

matriculados nesta unidade. Os trabalhos executados foram organizados segundo 

programas adequados para cada usuário, conforme faixa etária e necessidade, 

como também por meio de projetos e atividades, como: Braile; Soroban;  Arte; 

Brinquedoteca; Escola da Inteligência; Dança; Projeto de Sustentabilidade; 

Informática; Música; Orientação Educacional; Projeto Acolher; Projeto Caracol; 

Projeto Tocando as Palavras e Fest’Alma. 

Com a finalidade de promover o processo de inclusão social da pessoa com 

deficiência pelo viés educacional, a Olhos da Alma continuou a apoiar iniciativas 

que favoreceram a efetivação da Educação Inclusiva no Município. Para tanto, 

manteve o Serviço de Atendimento Educacional Especializado – AEE, 

protagonizado pelo projeto “Escola”, atendeu alunos com deficiência intelectual, 

múltipla ou com Transtorno do Espectro Autista; regularmente matriculados na rede 

(publica e privada) regular de ensino, (Educação – Básica, Ensino - Fundamental - 

incluindo a modalidade de Educação de Jovens e Adultos). 
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Buscando incrementar o processo de Inclusão Educacional, este serviço continuou 

a apoiar Professores, Coordenadores pedagógicos e Diretores escolares da rede 

Municipal e da rede Estadual e particular que possuíam alunos incluídos, por meio 

de orientações técnico-pedagógicas e de workshop “Palestras informativas” a 

respeito da diversidade de situações que circundam a vida das pessoas com 

deficiências, contando com a colaboração da equipe especializada da Instituição. 

 

Saúde – Na Intersetorialidade das Áreas de Educação e Assistência Social 

No âmbito da Saúde, a Instituição Olhos da Alma de Jaboticabal promoveu os 

Programas de Atendimento Sensorial visando à reeducação das funções cognitivas 

e sensoriais a partir da estimulação sensorial e psicomotora dos usuários.  

O Programa aconteceu por meio de projetos que serão citados abaixo, que foram 

organizados de acordo com a faixa etária dos usuários, ofereceu atendimento 

especializado individual e/ou grupal, acompanhamentos terapêuticos e funcionais, 

orientação familiar e encaminhamentos à rede de saúde local e regional quando 

necessário, além de ter se articulado com os serviços existentes de outras políticas 

afins. 

O serviço consistiu na realização de triagens para a Avaliação Diagnóstica dos 

casos que chegaram à Instituição dando-se o devido encaminhamento aos 

mesmos, seja para o próprio serviço ou para outros afins, sendo que para os casos 

elegíveis ao atendimento especializado nesta unidade foi elaborado o Planejamento 

Individualizado, com a descrição dos procedimentos necessários à conquista de 

habilidades e/ou redução das sequelas ou agravos à saúde dos atendidos. 

Os atendimentos especializados multiprofissionais aconteceram diariamente e de 

modo ininterrupto, conforme a necessidade do paciente, tendo executado os 

serviços de: 

 Estimulação Essencial: Atendimento Educacional Especializado na Primeira 

Infância: 

 Habilitação: Atividade de Vida Autônoma e Orientação e Mobilidade; 

 Fisioterapia/Hippoterapia; 

 Fonoaudiologia; 
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 Psicologia; 

 Terapia Ocupacional; 

 Projeto Acolher; 

Da execução dos projetos e ações de Saúde, em complementaridade das áreas de 

Educação e Assistência Social, foram realizados diversos encaminhamentos e 

orientações, visando promover uma maior inserção dos usuários nos atendimentos 

de saúde, bem como ampliação da qualidade de vida individual e social. 

 

 

Assistência e Desenvolvimento Social – 

Na Intersetorialidade com as áreas de Educação e Saúde 

A Olhos da Alma prestou Serviços na área de Assistência Social relativos aos 

atendimentos específicos de Proteção Social Especial de Média Complexidade, 

dirigidos a todas as pessoas em situação de vulnerabilidade social e pessoal, 

também em virtude da deficiência que apresentam e às respectivas famílias. 

No âmbito da defesa de direitos, o trabalho ocorreu no sentido de efetivar os direitos 

constitucionais e socioassistenciais, buscando qualificar os atendimentos ofertados, 

possibilitando o acesso dos usuários a outras políticas Inter setoriais, como modo de 

enfrentamento da discriminação, das desigualdades sociais, da pobreza e de 

promoção da cidadania.  

Nesta área a Olhos da Alma desenvolveu os seguintes programas e projetos: 

 Programa Interdisciplinar à Criança e Adolescente 

 Programa Complementar de Jovem, Adulto e idoso (PROCEJA) 

o Atendimento Educacional Especializado 

o Pré-profissionalizante 

o Centro de Interação 

 Orientação e Mobilidade 

 Atividades Culturais e de Lazer 

 Projeto de Sustentabilidade 

 Projeto Famílias 

o Curso de Orientação de Mobilidade para Família; 
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o Curso de Braile para Pais; 

o Grupo Fonoaudiólogo de Orientação a Mães; 

 Projeto Comunidade 

o Grupo de Voluntários 

 Projetos Institucionais 

o Impressão e Adaptação 

Outro destaque desta área foi com o projeto de Sustentabilidade com o Pré-

Profissionalizante e Centro de Interação o qual propiciou orientação alimentar e 

nutricional, oficinas de alimentação saudável e estimulo ao paladar para alimentos 

saudáveis. 

 Assim, nesta modalidade tivemos bons resultados com grupo do Centro de Interação 

que participou das atividades de culinária  a título de promover uma melhor qualidade 

de vida. Graças ao trabalho desenvolvido na intersetoralidade com a área de 

Assistência Social.  

Os serviços tiveram por finalidade promover a autonomia, a inclusão social e a 

melhoria da qualidade de vida dos atendidos e suas famílias nesta unidade. Contou 

com uma equipe específica e habilitada para a prestação de serviços especializados 

a pessoas com deficiência, pautando-se sempre no reconhecimento do potencial da 

família, na aceitação e valorização da diversidade, assim como preconizados pelo 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS, contidos na Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais.              

 
 

QUESTIONÁRIO DE INSERÇÃO SOCIAL DA ENTIDADE 

 

1- Para estabelecer os tipos de atividades e serviços prestados pela entidade foram 

realizados estudos e pesquisas, para levantar demandas e necessidades do público 

alvo e caracterizar o perfil dos beneficiários? 

Sim (X)      Não ( )   

  Reuniões de Equipe Técnica, Pedagógica e Administrativa; 

  Avaliação de Satisfação dos Usuários; 

  Acolhimento e escuta qualificada dos usuários e de suas famílias;  
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  Reunião de Pais e/ou Usuários com sugestões próprias;  

  Triagem com usuários e familiares para elaboração do planejamento individual de 

atendimento e assistência social, sendo que nesta área, se fez o diagnóstico 

socioassistencial de todas as  famílias assistidas que servira como base para o 

planejamento das ações neste âmbito para o próximo ano.  

 

2- A entidade criou espaços para que o público alvo participasse do planejamento, 

execução e avaliação das atividades e serviços oferecidos? 

Sim ( X )          Não (   )   

Mais uma vez a ACC realizou no final de 2019 a pesquisa sobre a qualidade dos serviços 

prestados e satisfação aplicada as famílias e usuários para que as mesmas  analisassem 

e opinassem sobre os serviços prestados durante o ano e se foram beneficiados por eles. 

Outra importante abordagem que já torna praxe diz respeito às visitas domiciliares pelos 

profissionais que atuam nas áreas de Educação e Assistência Social para melhor 

conhecerem a realidade do entorno, o contexto e a dinâmica das famílias dos usuários 

para, então, depois de coletadas todas as informações, elaborar e planejar as atividades 

de atendimento.  

Outra forma de participação, usuários da Instituição são membros da diretoria executiva e 

Conselho Fiscal da Instituição. 

 

3- A entidade permitiu a participação do público alvo na definição e controle dos 

custos/ orçamentos destinados para as atividades e serviços prestados? 

Sim (X)          Não (  )    

Neste ano tivemos o apoio do Grêmio, onde usuários e familiares tiveram voz para   

opinaram sobre o destino dos recursos próprios para aquisição de matérias/equipamentos 

necessários aos usuários. Nesta questão torna-se importante enfatizar aos usuários e 

seus familiares que recursos financeiros repassados segundo o instrumento Termo de 

Fomento são formados para tipos de despesas específicas o que também é explicado às 

famílias, mediante as impossibilidades de aquisições que tais recursos suscitam, sendo 

da responsabilidade desta associação social cumprir os respectivos objetos e Planos de 

Aplicação.  A ACC buscou  o desenvolvimento e a participação das famílias.  
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4- A entidade fez parcerias ou articulou redes com instâncias/ instituições da 

comunidade em que atua para ampliar o atendimento ao público alvo? 

Sim ( X )          Não (   )   

Constantemente a ACC de Jaboticabal se propõe a abrir parcerias com equipamentos e 

instancias como:  

 Equipamentos urbanos públicos (UBS, Posto de Saúde, Estratégia Saúde da 

Família, Hospital das Clínicas) e privados; 

 Rede socioassistencial (equipamentos como o CRAS e CREAS); 

 Órgãos de Defesa de Direitos como o Conselho Tutelar, os Conselhos Municipais 

(de Saúde, Educação, da Pessoa com Deficiência, da Criança e Adolescente e 

Assistência Social), OAB e Ministério Público; 

 Serviço de Atenção à Violência Domestica e Agressão  Sexual “SEAVIDAS”;  

 Projeto Social em contra turno escolar “Ong Fenix”;  

 Clubes de Serviços; 

 Grupos de ajuda (voluntários) 

 Escolas públicas (Municipais e Estaduais) e particulares;  

 Comércio e Indústria, local e circunvizinho; 

 Instituições religiosas; 

 Hospitais, Faculdades, Universidades; 

 Poder Executivo e Legislativo dos Municípios de Barrinha, Cândido Rodrigues, 

Fernando Prestes, Guariba, Jaboticabal, Monte Alto, Ribeirão Preto,  Santa 

Ernestina, Taquaral, Taquaritinga e Vista Alegre do Alto. 

 Rede de Proteção Social dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jaboticabal; 

 Secretaria Municipal de Saúde e de Assistência e Desenvolvimento Social; 

 Diretoria de Ensino – Região de Jaboticabal; 

 DRADS – Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Ribeirão 

Preto/SP. 

 

5- A entidade realizou ações para dar visibilidade/ denunciar os fenômenos 

relacionados ao público ao qual dirige suas atividades, contribuindo para 
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mobilização e organização do público alvo (campanhas, conferências, capacitação 

de lideranças, promover a conscientização acerca dos direitos e leis, etc.)? 

 Na execução do Plano de Trabalho de 2019 a Instituição procurou dar visibilidade às 

questões que circundam a vida de seus usuários, pessoas com deficiências atendidas, 

sempre desmistificando o conceito histórico de incapacidade e apregoando o conceito de 

sujeito de direitos, valorizando seu potencial e promovendo condições de acessibilidade a 

bens e serviços de qualidade, para que conquiste a maior autonomia possível e para que 

seja incluído socialmente. Pautada em resultados que conduzam as pessoas com 

deficiência atendidas á conquista de uma maior autonomia de vida para pensar, decidir e 

agir, a ACC executou os serviços de assistência social, Saúde e Educação, embasando-

se em conceitos de auto-gestão. 

Mais uma vez a ACC buscou equiparar oportunidades para que o usuário fosse 

compreendido e aceito para alem da limitação que apresenta, organizando ações que 

demonstrassem suas capacidades e habilidades ainda que em e meio a tanta 

adversidade. 

Foi concretizando diretrizes, princípios e direitos emanados das políticas públicas; pilares 

de sua atuação na prestação de serviços á comunidade, que a ACC adequou sua Gestão 

Administrativa e Financeira ás novas perspectivas da Direção Executiva, no momento 

econômico de crise, da execução de novos serviços que trazem consigo novos desafios e 

das demandas crescentes dos usuários e de suas famílias. 

 

Usuários e Familiares  

 Realizaram-se oficinas de Desenvolvimento Sustentável e consumo responsável; 

 Foram realizadas  visitas domiciliares aos usuários e familiares; 

 O grupo Pré Profissionalizante realizou visita à I Feira Nacional  do amendoim   para 

conhecimento de todo funcionamento; 

 Participação de alguns usuários em entrevista de trabalho;  

 Inserção e acompanhamento de usuários inseridos no mercado de trabalho; 

 Atividades de lazer na comunidade: UNESP, Praças Públicas e Lago Municipal; 

 Comemoração da Semana da Criança com gincanas, passeios (lanchonete, clube 

com piscina e   Picnic com um grupo de usuários da APAE de Jaboticabal; 
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 Apresentação de musica  na abertura do I Simpósio Municipal de Educação Especial 

Inclusiva e Altas Habilidades;  

 Participação com apresentação em língua de sinais do Hino Nacional no evento 

“Lixo Zero”;  

 Participação de todos os usuários e familiares na palestra tema: Desenvolvimento 

Sustentável; 

 Participação de usuários  no Projeto Escola da Inteligência “Augusto Cury”;  

 Apresentação de dança no 12º festival de “Dança para Todos” no Centro 

Universitário Moura Lacerda; 

 Participação de dois usuários em cursos no SENAC de Jaboticabal; 

 Participação da Campanha de Vacinação H1N1 para todos os usuários e familiares 

em parceria com a Vigilância Epidemiológica Municipal; 

 Realização de Festa Junina no Clube da Velha Guarda para usuários, familiares e 

população em geral;  

 Participação do grupo de musica com apresentação de percussão na festa junina no 

Novo Espaço e no Clube Sociedade Filantrópica Pietro  Mascanig; 

 Apresentação de Percussão e Dança na IV jornada jovem Santo Andre: Eu caçador 

de mim;  

 Participação de um grupo de usuários em curso oferecido pelo Governo do Estado 

Programa “Meu Emprego”;  

 Atividades Comunitárias como ação planejada ao trabalho de autonomia: visitação 

dos usuários aos equipamentos urbanos como comércio local: supermercados, lojas de 

departamentos, pastelaria, sorveteria, shopping e setores públicos: Biblioteca Municipal, 

Universidade Estadual de São Paulo – UNESP Campus de Jaboticabal, Museu e 

Lanchonetes;  

 Projeto “Acampadentro” realizado para o público jovem no espaço do CREA 

“Conselho Regional Engenharia Arquitetura Agronômica” e jantar com o tema noite do 

pijama;  

 Participação de todos os usuários na festa de integração de Natal oferecido pela 

Mulher Unimed de Jaboticabal; 
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AGENDAMENTO E RECEPÇÃO ÀS VISITAS COM O INTUITO DE CONHECER O 

TRABALHO PRESTADO: 

 

 Recebemos a visita da equipe técnica e Coordenação da Educação Especial de 

Monte Alto; 

 Recebemos a visita da equipe técnica de Assistência Social do Município de 

Barrinha, Guariba, Jaboticabal e Taquaritinga; 

 Recebemos a Visita da Vereadora Aparecida de Jesus Souza Dias;  

 Recebemos a Srª Maria Helena  e Yasmin como voluntárias para um trabalho com 

as mães e atividades com usuários; 

 Recebemos a Srª Isilda da Costa como voluntaria para trabalho de desenvolvimento 

sustentável; 

 Membros da Vigilância Epidemiológica e Sanitária do Município;  

 Recebemos a visita da Coordenadora do Instituto Augusto Cury;  

 Recebemos a visita  de um  grupo de alunos do 8º ano da escola  EMEB. Prof. 

Alfredo Rolin de Moura;  

 Membros da Vigilância Sócio assistencial do Município de Taquaritinga e 

Jaboticabal; 

 Membros de Maçonarias de Jaboticabal e Clubes de Serviços do Município de 

Jaboticabal; 

 

 ORGANIZAÇÃO E MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS REUNIÕES/CURSOS/OFICINAS 

PROFISSIONAIS/ ENCONTROS NA COMUNIDADE E USUÁRIOS E SUAS FAMÍLIAS 

SOBRE: 

 

Palestras e Workshops  

 

 Workshop “Deficiência Visual” em escolas Municipais da rede Regular de Ensino no 

Município de Jaboticabal e Região; 

 A Instituição organizou palestra Direitos da pessoa com deficiência: “Qual o Papel da 

Escola e dos Professores na Inclusão”; 
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 Workshop: “Deficiência Visual” desvendando seus mitos e suas particularidades no 

Centro Educacional  SESI/SP de Jaboticabal; 

 Oficinas especializadas na Cidade de Taquaritinga, Vista Alegre do Alto e Jaboticabal. 

 Orientações Técnico-Pedagógicas e Palestras sobre os Temas “Orientação e 

Mobilidade”;  

 Workshop: “Deficiência Visual” desvendando seus mitos e suas particularidades na 

Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida no Município   de Jaboticabal;  

 Workshop: “Deficiência Visual” desvendando seus mitos e suas particularidades no 

Projeto Social “Ong Fenix” de Jaboticabal;  

 Realização de Campanhas Beneficentes (Sorvetes, Feijoada e Almoço). 

 

6- O contato e a experiência na realização de atividades com o público alvo foram 

aproveitados, pela entidade, para realização e divulgação de pesquisas? 

 

Sim ( )     Não ( X  )    

 

7- A entidade promoveu a capacitação dos profissionais em relação à temática com 

a qual atuou? 

 

Não (    )     Sim  ( X ) 

a) Capacitação de Recursos Humanos ocorridos em 2019:  

 Participação em Capacitação em  

 Participação de profissionais no curso “Competência Sócio Emocional” oferecido pelo 

Instituto Augusto Cury;  

 Orientações Técnico-Pedagógicas e Palestras sobre os Temas “Orientação e 

Mobilidade”;  

 Palestra sobre a Lei 13.019/14 E Gestão de Organizações do Terceiro Setor; 

 Participação de profissional em curso “Qualidade e Eficiência na  Coleta de Sangue”;  

 Participação de profissional no curso “Tratamento de Feridas e Curativos”; 

 Participação de profissional no evento “Analise dos 10 anos da Política Nacional a Pop 

Rua;  
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b) Treinamentos/Orientações/Planejamento:  

 Realização de reuniões semanais com professores e estagiários em ATPC – 

Atividade de Trabalho Pedagógica Coletiva;  

 Realizado capacitação de primeiros socorros com todos os profissionais;  

 Realizado encontros mensal com equipe do SEAVIDAS – Serviço Atendimento 

Violência Domestica Agressão Sexual para orientações;  

 Reuniões da Direção operacional administrativa e financeira; 

 Reuniões da Direção Operacional e Diretoria Executiva; 

AVALIAÇÃO 

8- A entidade estabeleceu mecanismos de avaliação dos serviços e atividades 

prestados? 

Sim (X)                       Não (  )   

 

Se sim, quem participou das avaliações: 

( X )   comunidade                                (    )  outras organizações 

( X )  público alvo/ beneficiário             (  X  )  parceiro 

( X )  equipe executora                         ( X )  outros: familiares dos beneficiados 

 

9- Em relação à contribuição da entidade para a ampliação da democracia e 

fortalecimento da cidadania: A entidade participou de espaços de controle social 

(conselhos, fóruns, etc.) ? 

Sim ( X )    Não (   )   

 Rede Social de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jaboticabal; 

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jaboticabal; 

 Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência; 

 Conselho Municipal de  Assistência Social; 

 Conselho Municipal de Saúde; 

 Conselho Municipal de Cultura. 



 

 

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 

10- A entidade desenvolve alguma ação de valorização da diversidade (negros (as); 

gênero; opção sexual; portadores de necessidades especiais) entre beneficiários e/ 

ou colaboradores da entidade? 

Sim (X)           Não (   ) 

A Instituição manteve seu planejamento, atuando na prestação de serviços 

socioassistenciais entre outros especializados, a fim de atender a demanda dos usuários, 

estando atenta a outras necessidades que se apresentaram durante o ano, sem poupar 

esforços para isso, buscando o aprimoramento interno dos serviços, além de atuar junto à 

comunidade local e regional, uma vez que os atendimentos abrangem Municípios 

circunvizinhos.  

 

11- As atividades realizadas pela entidade atingem a população de baixa renda 

(renda mensal per capita de ate um salário mínimo). 

 

(  X  ) Sim     (     ) Não  

 

A Associação Cristiane da Costa de Jaboticabal, por meio do trabalho socioassistencial 

desenvolvido procurou atender as famílias vulnerabilizadas socialmente, no exercício de 

2019: 

- Triagens das famílias de baixa renda assistidas pela instituição, visando o 

encaminhamento aos serviços da rede com relação aos Benefícios Eventuais, de 

Prestação continuada, além da inclusão em Projetos Municipais de geração de renda; 

- Capacitação visando a Geração de Renda para famílias com proposta de diferentes 

cursos, do Projeto de Apoio a Família; 

- Encaminhamentos aos serviços da Rede de proteção socioassistencial do Município e 

de outros vizinhos. 

 

12- As atividades e serviços realizados pela entidade atingem beneficiários que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social ou de risco social (famílias e 

indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e 

sociabilidade; identidades estigmatizadas; exclusão pela pobreza e/ou acesso as 

demais políticas; vitimas de violência e etc.). 
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( X  )  Sim       (     ) Não  

 

A entidade manteve seu planejamento, atuando na prestação de serviços 

socioassistenciais entre outros especializados, a fim de atender a demanda dos usuários, 

estando atentas as novas demandas que surgem perante a situação de crise econômica, 

não poupando esforços da defesa de direitos da pessoa com deficiência, orientando e 

encaminhando as famílias para serviços de políticas públicas Inter setoriais, buscando o 

aprimoramento interno dos serviços, adequando suas finanças mediante a retração do 

poder publico, e atuando junto à comunidade local e regional, uma vez que os atendidos 

abrangem municípios circunvizinhos, no sentido de divulgar seu trabalho e de fazer novas 

parcerias.   

 
 
 

 


