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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2º QUADRIMESTRE 

GUARIBA 

 

Jaboticabal, 17 de Setembro  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 
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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 segundo 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. 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

META 1 – Assegurar a continuidade das experiências lúdicas, vivências artísticas e acesso a 

brinquedos favorecedores do desenvolvimento biopsicomotor,  da sociabilidade. 

 Foram realizadas atividades que propiciaram o maior vínculo do cuidador com a criança e o 

adolescente.   
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  Com técnica e materiais especializados realizou-se momentos que propiciaram melhor 

circulação sanguínea e linfática, estimulando todos os órgãos e fortalecendo seu sistema 

imunológico.  

 Durante o período os usuários tiveram acesso em seus próprios ambientes familiares,  a 

brinquedos e materiais que auxiliaram no desenvolvimento de brincadeiras e jogos e assim 

a interação nas atividades online foram muito mais efetivas.  

 

 META 2 – Fomentar a disseminação de conhecimentos que favoreçam a inserção e  

permanência da pessoa com deficiência visual no ensino regular, a formação profissional e a 

inclusão social. 

 Os usuários inseridos na Rede Regular de ensino mantiveram seus atendimento de 

maneira remota, por esse motivo o trabalho institucional foi extremamente necessário 

para dar suporte estrutural e pessoal.  

 Quanto as orientações para a comunidade escolar, neste quadrimestre foram 

intensificadas, ainda que a distância para atender as novas demandas do momento. 

Além do seguimento dos conteúdos, foram feitas diversas adaptações   de material em 

Braille, como também de materiais ampliados.  

 As atividades para melhor inserção na comunidade foram feitas de maneira remota, 

como também com entrega de material nas residências dos usuários. Os assistidos que 

apresentam outras deficiências além da visual tiveram o apoio dos familiares para 

realizar os atendimentos. 

 

META  3  - Minimizar os impactos do isolamento social na saúde física, mental e nas condições  

familiares que exponham os usuários a situações de desajuste social. 

Pessoas com deficiência visual  em tempos de covid-19, devem redobrar os cuidados para 

evitar o contágio, pois sabemos que os mesmos  utilizam frequentemente as mãos em corrimões, 

mesas, superfícies, bancadas e a necessidade de contato direto com outras pessoas para auxílio 

nas atividades da vida diária, sobretudo apoio de terceiros ao longo do percurso em ambientes 

externos.  
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Diante do exposto foram feitas várias intervenções para minimizar os efeitos negativos da 

pandemia:  

 Foram realizados encontros online com a Psicóloga da Instituição, que realizou 

acolhimento, nos quais os usuários puderam ser ouvidos quanto à queixa de se manter em 

isolamento, sobre a solidão que foi ampliada neste momento e da dificuldade em não 

poder tocar nos ambientes e nas pessoas. Desta maneira conseguiu-se minimizar o impacto 

no enfrentamento a doença. 

  A.V.A. – (Atividade de Vida Autônoma) No desenvolvimento de autonomia e 

independência, trabalhou-se os cuidados de higiene pessoal, trabalhou-se a utilização do 

uso de máscara e culinária como forma de alimentos mais saudáveis e nutritivos. Todas as 

atividades foram realizadas por meio remoto. 

 O.M. – (Orientação e Mobilidade) Para a pessoa com deficiência visual a locomoção, a 

orientação, localização e informação do ambiente e dos objetos são feitas através do tato. 

Como as orientações das autoridades sanitárias é evitar o contato, a pessoa tem que tomar 

um cuidado mais do que redobrado. Neste momento o trabalho se embasou em orientar o 

retorno da rua, ainda na porta de casa, fazer a higienização da sua bengala, além do uso de 

álcool em gel em todo o ambiente familiar, limpeza das mãos e superfícies. 

Nos ambientes externos foram orientados a usar o mínimo possível a ajuda das pessoas, e 

quando necessário utilizarem a parte de trás  do ombro como apoio. 

 Ainda em O.M. trabalhou-se técnicas de utilização do guia vidente e Técnicas de 

autoproteção em  seus ambientes  com os familiares. 

 Foram realizadas orientações aos familiares dos usuários que encontrava-se em situação 

de risco.  
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META 4 – Disseminar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e propiciar vivências 

que estimulem a cultura do desenvolvimento sustentável. 

Cuidados de higiene na manipulação dos alimentos:  
• O tato é um sentido muito explorado pela pessoa com deficiência visual, a importância da 
higiene pessoal, sobretudo das mãos; 
• Higiene dos alimentos. 
 
Alimentação saudável:  
• Orientações sobre a importância da alimentação tradicional rica em nutriente para 

manutenção do sistema imunológico, aliada  com uma hidratação adequada, tomar sol, dormir 

bem e  fazer atividades físicas; 

• Orientações de planejamento de compras e aproveitamento integral dos alimentos, a 

preparação de refeições com produtos de época ou disponíveis em casa, para evitar ao máximos a 

circulação em mercados; 

 

META 5 – Capacitar as famílias para o apoio no desenvolvimento das atividades à distância em 

razão do isolamento social, decorrente da pandemia do Covid -19.   

 Foram dados suportes psicológicos para auxiliar na convivência familiar de maneira 

menos sofrida e principalmente sobre a inevitabilidade da nossa finitude. 

 Orientações de como fazer os atendimentos de cada área de maneira produtiva e 

prazerosa para o usuário e seu responsável.  

 Aulas de Braille e Orientação e Mobilidade para auxiliar nas atividades escolares, na 

locomoção e independência.  

 O Serviço Social orientou os familiares em relação às novas Leis, Normas e Programas 

Sociais. 

 

 

 

 

___________________________________ 
Gislene Maria de Castro Martins Duarte 

Presidente 
 


