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PLANO DE TRABALHO 2019 

PROGRAMA APRENDER A OUVIR  
Proteção Social Básica 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  
Crianças, adolescentes e jovens com surdez e sua família, de 3 a 59 anos. 

 
1. IDENTIFICAÇÃO: 

 
1.1 – Dados da executora 

 

Razão Social Instituto Adhara 

CGC/CNPJ 11.512.700/0001-81 (matriz) / 11.512.700/0002-62 (filial) 

Data de Fundação 01/12/2009 

END. 

Av. Dona Cherubina Vianna nº 220 

Bairro  Vila Santo Antonio                                                                      

Cidade   Cotia                                                                 CEP: 06708-360 

Telefone/Fax (11) 5054-3878/ 4702-0050 

Site www.institutoadhara.org.br 

E-mail mariahelena@institutoadhara.org.br / rosangela@institutoadhara.org.br 

REGISTROS 
DE 

UTILIDADE 
PÚBLICA 

Municipal Lei Orgânica nº. 1.817/2014 – Cotia 

Estadual 
Lei nº 15.877, de 3 de setembro de 2015 

LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

0007/2017 validade 20/01/2018 processo de renovação nº 836/2018 

IMÓVEL DA SEDE   PROPRIO  X ALUGADO  CEDIDO   OUTROS 

 
 
Registros nos Conselhos de Assistência Social: 
 

Conselho Município Número Validade 

CMAS Cotia 27 Abril 2019 

CMDCA Cotia 28 Abril 2019 

ESTADUAL 

SEDS – Pró Social 8068/2015 Indeterminado 

Reconhecimento de 
Entidade Promotora de 

Direitos Humanos – 
Secretaria da Justiça e 
da Cidadania do Estado 

de São Paulo 

720 09/09/2019 

FEDERAL CEBAS 
PORTARIA No- 193, DE 28 
DE NOVEMBRO DE 2017 

29/07/2021 

ITCMD DRT – 14 - Osasco 
Processo 51224-

1379539/2014 
30/11/2018 
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1.2 – Identificação do Responsável Legal 
 

NOME Maria Helena Farinha Veríssimo 

DATA NASC.: 25/07/1966 

RG 4.565.027-5 DATA EXPEDIÇÃO: 12/07/04 ORGÃO EXPEDIDOR: CRA/SP   

CPF 039.315.188-33                                       ESCOLARIDADE: Superior 

ENDEREÇO Av. Vereador José Diniz, 1610 

CIDADE São Paulo                                      CEP: 04604-002 

TELEFONE 
(DDD) (11) 5090-0970                                        FAX(DDD): (11) 5090-0970 

EMAIL mariahelena@institutoadhara.org.br 

PERÍODO 
MANDATO 04/01/2016 a 31/12/2019 

 
1.3 – Identificação do Técnico Responsável pelo Projeto  

 

NOME Jaqueline Eugênio 

DATA NASC.: 04/03/1975 

RG 
26.384.292  DATA EXPEDIÇÃO: 05/10/06 ORGÃO 
EXPEDIDOR:SSP/SP 

CPF 264.290.438-51                                       ESCOLARIDADE: Superior 

ENDEREÇO Av. Dona Cherubina Vianna, 220 

CIDADE Cotia                                                              CEP: 06708-360 

TELEFONE (DDD) (11)5054-3878                                        FAX (DDD) (11) 5054-3878 

EMAIL jaqueline@institutoadhara.org.br           CRESS/SP: 31.833 

 
1.4 – Finalidade e Missão da Entidade 

 
    Conforme Ata da Assembleia de Constituição e Estatuto, no seu art. 3º, o Instituto 

Adhara tem como finalidade e missão: 

 Manter, promover e/ou apoiar a execução de serviços, programas e/ou projetos de 
assistência social, educação, ensino, saúde, cultura, arte, meio ambiente, estudos e 
pesquisas dos direitos universais, destinados prioritariamente à população de baixa renda;  

 Fomentar o desenvolvimento de estudos, pesquisas, capacitação de recursos humanos e 
de agentes institucionais, bem como de outros meios que propiciem a melhoria da qualidade 
dos programas e serviços oferecidos. 

O Programa “Aprender a Ouvir” desenvolvido pelo Instituto Adhara, executado na Vila 
Santo Antonio/Cotia, tem por Missão: Contribuir para a formação integral e inclusão do surdo, 
ampliando o desenvolvimento da comunicação com sua família e a sociedade. 
 
2 – CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA REGIÃO 

 
2.1 - Localização do Projeto 
 

O Serviço será desenvolvido na Avenida Dona Cherubina Vianna, 220, Vila Santo 
Antônio, Cotia, SP, CEP: 06708-360. 

 
2.2 - Área de abrangência territorial 
 

Município de Cotia e região Grande Oeste do Estado de São Paulo. 

mailto:jaqueline@institutoadhara.org.br
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2.3 - Caracterização socioeconômica da população da área de abrangência 
 

O pequeno povoado chamado Acutia surgiu na beira da estrada de mesmo nome, que 

ligava São Paulo a Sorocaba, e foi o marco inicial de cotia. Em 1713, Acutia consolidou-se ao 

redor da capela de Nossa Senhora do Monte Serrat, época em que chegara à região a família 

Camargo, após ter participado de uma luta, em São Paulo, contra a família Pires. Em 1723, a 

capela foi elevada a freguesia do Município de São Paulo com o nome Nossa Senhora de Monte 

Serrat de Cotia. Em algumas crônicas datadas de 1842, encontra-se assinalada a participação 

de Cotia como lugar escolhido para o acampamento das forças liberais, durante o levante 

chefiado pelo Padre Feijó e pelo Brigadeiro Tobias. Em 2 de abril de 1856, quando passou a vila 

sua denominação foi alterada para Cotia. 

Cotia localiza–se estrategicamente na porção sudoeste da Região Metropolitana de São 

Paulo - RMSP, entre a capital e o interior. Seu acesso é bastante facilitado pela Rodovia Raposo 

Tavares e Rodoanel Mário Covas. A proximidade com a Metrópole e a variedade de atrativos 

fazem com que o município seja bastante procurado para a instalação de novos negócios, 

moradia com qualidade de vida e passeios de um dia e de final de semana. 

É considerada uma área de expansão da Região Metropolitana de São Paulo e está perto de 
importantes acessos, tais como: Rodovia Raposo Tavares, Rodoanel Mário Covas, BR–116, 
entre outros. 

Faz limite ao Norte com Carapicuíba, Jandira e Itapevi; ao Sul com Itapecerica da Serra; 
a Leste com Osasco, Embu e São Paulo e a Oeste com Ibiúna, Vargem Grande Paulista, Itapevi 
e São Roque.  

Área territorial de 323,99 km², densidade demográfica 735,17 hab/km², taxa geométrica 
de crescimento anual da população de 2010-2018 2,17%, 100% urbanizado, índice de 
envelhecimento 48,57%, população com menos de 15 anos 21,98%, população com mais de 60 
anos 10,68%. 

Taxa de natalidade em 2016 era de 17,67 por mil habitantes, taxa de mortalidade infantil 
era de 13,08 por mil nascidos, taxa de mortalidade na infância 13,33 por mil nascidos, taxa de 
mortalidade da população de 15 a 34 anos era de 87,63 por cem mil habitantes, e acima de 60 
anos 3.666,94 por cem mil habitantes, nascidos vivos com mães menores de 18 anos 5,53%. 

Índice Paulista de Responsabilidade Social 22014 dimensões: 
- Riqueza – 51 
- Longevidade – 70 
- Escolaridade – 52 
Município está inserido no grupo 2, pois embora com níveis de riqueza elevados, não 

existem bons indicadores sociais. 
Em 2010 o nível de atendimento da coleta de lixo era de 99,29%, o abastecimento de 

água de 90,98% e rede de esgoto de 52,94% de atendimento. 
Na educação o município apresentava, em 2010, taxa de analfabetismo da população de 

15 anos ou mais de 4,47%, população de 18 a 24 anos com pelo menos ensino médio completo 
de 53,18%. 

Participação dos empregos formais da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 
aquicultura no total de empregos formais, em 2016, era de 0,52%, na indústria era de 26,26%, 
na construção 3,92%, no comércio 24,24% e nos serviços de 45,06%. 

Na economia o município apresentava, em 2015, um PIB de R$ 10.639.277,56, sendo 
PIB per capta de R$ 47.289,88. 

No quadro abaixo vemos o número de famílias com Renda Per Capita de perfil para 
receber o Bolsa Família (renda até ¼ de SM =R$ 140,00) de alguns municípios da região Grande 
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Oeste de SP, comparado com o número de famílias beneficiárias do PBF (Programa de Bolsa 
Família). 

 
 

MUNICÍPIO 

POPULAÇÃO 
Estimada 

*IBGE 
Ano 2018 

IDHM – índice de 
Desenvolvimento 

Humano 
Municipal 

Famílias  
Inscritas 

CaDÚnico 
Ano 

08/2018 

Famílias 
beneficiárias 

do PBF 
Ano 08/2018 

Cotia 238.189 0,780 13.551 4.537 

Carapicuíba 398.611 0,749 41.493 20.697 

Itapevi 234.352 0,735 20.572 10.722 

Jandira 123.481 0,760 9.278 3.349 

Juquitiba 31.235 0,709 5.197 2.517 

Osasco 696.850 0,776 56.200 23.555 

São Paulo 12.176.866 0,805 1.233.244 488.534 

Taboão da Serra 285.570 0,769 25.649 9.618 

Vargem Grande 
Paulista 

51.702 0,770 4.022 1.957 

Fonte: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi 
*Fonte: cidades.ibge.gov.br/brasil/sp 

 
2.4 - Caracterização dos beneficiários por segmento 
 

Crianças, adolescentes e jovens com surdez e suas famílias, de 3 a 59 anos, cadastrados 
no CadÚnico, com prioridade para os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada - BPC, 
cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda ou com este perfil. 

 
3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 
3.1 - Título do Projeto 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para crianças, 
adolescentes e jovens com surdez e sua família, de 3 a 59 anos por meio do Programa Aprender 
a Ouvir. 

 
3.2 - Período de Execução 
 
O projeto será executado de Janeiro a Dezembro de 2019. 
 
3.3 – Justificativa 
 
        A história das pessoas surdas registra os acontecimentos de um grupo que possui 

uma língua, uma identidade e uma cultura própria. 

        Ao longo das eras, os Surdos travaram grandes batalhas pela afirmação da sua identidade, 

da comunidade surda, da sua língua e da sua cultura, até alcançarem o reconhecimento que têm 

hoje. 

        Considerando o Censo realizado em 2010 pelo IBGE cerca de 9,8 milhões de brasileiros 

possuem deficiência auditiva, o que representa 5,2%da população brasileira. Deste total cerca 

de 2,6 milhões são Surdos e 7,2 milhões apresentam grande dificuldade para ouvir. No que se 

refere a idade, cerca de 1 milhão de deficientes auditivos são crianças e jovens até 19 anos. O 

Censo também revelou que o maior número, cerca de 6,7 milhões estão concentrados nas áreas 
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urbanas. Já, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (2011) 28 milhões de brasileiros 

possuem algum tipo de problema auditivo, o que revela um quadro no qual 14,8% do total de 

190 milhões de brasileiros, possuem problemas ligados à audição. 

Pesquisas também apontam que o número de deficientes auditivos no Brasil deve 

somente crescer, pois, além do aumento da população idosa no pais, que saltou de 2,7% para 

7,4% da população apontado pelo censo do IBGE de 2010, as deficiências auditivas que 

poderiam ser reversíveis se constatadas até 6 meses de idade, apesar da obrigatoriedade do 

teste da orelhinha, de acordo com a Sociedade Brasileira de Otologia, são constatadas a partir 

de 4 anos, idade considerada tardia pelos médicos. Nas crianças até 2 anos, a surdez pode ser 

causada por meningite bacteriana ou virótica (a maior causa de surdez no Brasil, segundo 

Instituto Nacional de Educação para Surdos – INES); trauma na cabeça associada à perda de 

consciência ou fratura craniana; medicação ototóxica; e infecção de ouvido persistente ou com 

duração por mais de 3 meses além da surdez congênita. 

O Programa Aprender a Ouvir, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

para crianças, adolescentes Surdos, de 6 a 15 anos, no Instituto Adhara justifica-se:  

1. Pela importância da sensibilização, estimulação e aquisição da Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) e consequentemente o Português escrito; 

2. Pela baixa qualidade de vida, fracos vínculos familiares e sociais de crianças e adolescentes 

surdas e suas famílias; 

3. Pela ausência ou precariedade de oferta por parte do Poder Público de serviços e espaços 

inclusivos para convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários para o público 

Surdo e sua família, localizados próximos aos locais de suas moradias;  

4. Pela oportunidade de recursos de qualidade para que a população Surda possa exercer sua 

cidadania e contribuir na prevenção de ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos 

sociais; 

5. Pela falta de acessibilidade na LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais em ambientes públicos e 

privados para acesso da pessoa surda a serviços de todos os tipos, incluindo saúde, ações 

esportivas, de lazer, socioassistenciais, bem como em sua família que desconhece e/ou pouco 

utiliza a LIBRAS. 

No Instituto Adhara, são atendidas crianças e adolescentes Surdos e suas famílias, 

prioritariamente de baixa renda. Muitas famílias chegam com pouco ou nenhum preparo de como 

conviver com a surdez dos seus filhos. 

Em muitos casos, mães de surdos em vulnerabilidade social, apenas deixam de pagar o 

transporte público quando acompanhadas dos filhos com idade até 16 anos, em consequência 

passam todo o dia fora de casa, inclusive não tendo recursos para suas refeições e de seus 

filhos.  

Identificada também uma sobrecarga das mães, na maioria das vezes, além do 

desconforto e preocupação de ter que deixar os outros filhos que estudam em escolas diferentes, 

para dar o suporte necessário ao desenvolvimento do filho Surdo, o que compromete a qualidade 

de vida do núcleo familiar, levando alguns irmãos a verbalizarem o desejo de serem também 

surdos, para que possam usufruir da atenção de suas mães. Há falta de espaços de acolhimento 

e convivência que respeitem as diferenças e que abram também as portas para o “brincar”. 

Sensibilizado com a complexidade da relação do surdo com a família e com a sociedade, 

principalmente no período de aquisição da linguagem, o Instituto Adhara busca ampliar estes 

espaços de comunicação e expressão da pessoa Surda e sua família, oferecendo no Serviço de 
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Convivência e Fortalecimento de Vínculos, um espaço acessível e bilíngue, onde é desenvolvido 

como primeira língua a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), que é a língua oficial dos surdos, 

e a segunda língua, o Português escrito, que amplia as possibilidades de inclusão no mundo dos 

ouvintes. 

Para ampliar as OPORTUNIDADES de desenvolvimento linguístico, pedagógico e 

cidadão identificamos a necessidade de tradutor/intérprete de LIBRAS/Português que estivesse 

disponível durante todo o período de atividades oferecidas pelo Instituto Adhara aos usuários, 

com o objetivo de garantir e facilitar o acesso e a comunicação entre eles e seus familiares e os 

ouvintes, sejam profissionais, voluntários, visitantes…. 

O papel do tradutor/intérprete de LIBRAS/Português é o de mediador da comunicação 

entre pessoas Surdas e ouvintes, atuando nos mais diferentes contextos, sociais, culturais, 

educacionais e políticos. 

As pessoas Surdas confiam plenamente no tradutor/intérprete de LIBRAS/Português, 

pois esse é o que faz valer o seu direito à cidadania, a serem vistos, percebidos e ouvidos, não 

pelas palavras ditas, mas pelos sinais que as suas mãos produzem. 

Salientamos que já contamos no quadro de profissionais com orientadores Surdos e 

ouvintes que utilizam a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, entretanto para ampliação dos 

recursos comunicativos dos nossos usuários é fundamental a presença de tradutor/intérprete de 

LIBRAS/Português como garantia de um direito de acessibilidade reconhecido pelo Decreto nº 

5.626 de 22/12/2005, que regulamenta a Lei 10.436 de 24/04/2002, mais especificamente no 

Capítulo IV, Art 14, que garante às pessoas Surdas, acesso à comunicação, à informação e à 

educação, tornando obrigatória a oferta de profissionais para tradução e interpretação de 

LIBRAS – Língua Portuguesa (e vice-versa), nos contextos públicos ou privados. 

Conforme preconizado na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 

seu Artigo 30: 

“As pessoas com deficiência farão jus, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas, a que sua identidade cultural e linguística específica seja reconhecida e apoiada, 

incluindo as línguas de sinais e a cultura surda. ” 

A Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência reconhece a necessidade de 

garantir a acessibilidade, que no caso das pessoas Surdas se dá por meio da disponibilização 

de tradutor/intérprete LIBRAS/Português, nos serviços por eles acessados. 

Vale salientar que no Decreto Nº 3.298, de 20/12/1999, Capítulo IV - Dos Objetivos, Art. 

7º: 

  São objetivos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência:  

“. II – Integração das ações dos órgãos e das entidades públicos e privados nas áreas de 

saúde, educação, trabalho, transporte, assistência social, edificação pública, previdência social, 

habitação, cultura, desporto e lazer, visando à prevenção das deficiências, à eliminação de suas 

múltiplas causas e à inclusão social; ......” 

O Decreto Nº 5.296, de 2/12/2004, Capítulo II - Do Atendimento Prioritário, Art. 6º 

regulamenta que: 

“ III – serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por 

intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e no trato com 

aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdo cegas, prestado por guias-

intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento; ” 
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O que identificamos no nosso dia a dia no Instituto Adhara é que a pessoa Surda, no seu 

cotidiano, tem muita dificuldade de comunicação e acesso aos serviços públicos ou privados, 

aos equipamentos de cultura, esporte, lazer, a emprego, pela inexistência ou escassez de 

pessoas capacitadas para comunicação na Língua de Sinais, ou seja, tradutor/intérprete de 

Libras/Português. 

Acredita-se que as especificidades da pessoa Surda, especialmente a estimulação e 

aquisição de linguagem especifica, seja ela LIBRAS ou Português escrito, devam ser 

consideradas no trabalho desenvolvido no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

Entretanto, acreditamos que antes de estar na sociedade, o Surdo precisa sentir-se pertencente 

a sua família, para que este seja um ambiente seguro e fortalecedor do seu protagonismo e 

autonomia no mundo.  

Sabe-se que o trabalho socioassistencial, com foco no universo informacional e cultural 

com as famílias, colabora no enfrentamento das situações de vulnerabilidades vivenciadas pelas 

mesmas, ajudando a prevenir situações de sobrecarga e desgastes de vínculos provenientes da 

relação de cuidados permanentes e prolongados entre o Surdo e sua família/cuidador, 

contribuindo para sua proteção de forma integral e consolidando a matricialidade sociofamiliar. 

 
4 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO 

 
4.1 - Objetivo Geral 
 

O Programa Aprender a Ouvir executa o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos para crianças, adolescentes e jovens com surdez e sua família, de 3 a 59 anos, com o 
objetivo de sensibilizar, estimular, incluir e ampliar o desenvolvimento da comunicação, 
priorizando a interação familiar e comunitária, a autonomia e o protagonismo. 

 
4.2 - Objetivos Específicos  
 

 Fortalecer e estreitar a convivência e os vínculos entre crianças, adolescentes e jovens 

Surdos e suas famílias, desenvolvendo relações de afetividade, solidariedade e respeito 

mútuo. 

 Oferecer atividades artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com foco na aprendizagem 

significativa, com vistas ao desenvolvimento de habilidades sociais e ampliação do 

universo informacional. 

 Desenvolver e ampliar a comunicação em LIBRAS, favorecendo a convivência e 

autonomia. 

 Fortalecer o trabalho em rede promovendo o aconselhamento e encaminhamento dos 
pais e/ou responsáveis a benefícios e serviços com base nos decálogos dos direitos 
socioassistenciais. 
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5 – SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

Objetivos Específicos Resultado(s) 
esperado(s) 

Indicadores 
qualitativos 

Indicadores 
quantitativos 

Meios de 
Verificação 

Fortalecer e estreitar a 
convivência e os vínculos 
entre crianças, 
adolescentes e jovens 
com surdez e suas 
famílias, desenvolvendo 
relações de afetividade, 
solidariedade e respeito 
mútuo. 

Redução de 
30% dos 
conflitos 
gerados entre 
usuários e 
familiares pela 
dificuldade de 
comunicação 
em LIBRAS. 

Grau de 
interação 
familiar 

- Nº de 
atendimentos 
familiar social 
- Nº de 
atendimentos 
psicológicos 
- Nº de 
atendimentos 
em oficinas 
integrativas 

- Relatório 
social 
- Relatório 
psicológico 
- Lista de 
presença 

Oferecer atividades 
artísticas, culturais, 
esportivas e de lazer, com 
vistas ao desenvolvimento 
das habilidades  sociais e 
ampliação do universo 
informacional. 

75 % de 
participação 
dos usuários 
nas atividades 
oferecidas. 

Nível de 

aproveita- 

mento nas 

atividades 

- Nº de 

atendidos  

- Nº de 

atendimentos 

- Lista de 
presença 
- Relatório de 
aproveita- 
mento 
- Fotos 

Desenvolver e ampliar a 
comunicação em LIBRAS 
favorecendo a autonomia. 

70% das 
crianças e 
adolescentes 
com 
comunicação 
em LIBRAS . 

Grau de 
comunicação 
em LIBRAS. 

- Nº atendidos 
- Nº de 
atendimentos 
 
 

- Relatório 
social 
- Fotos 
- Vídeos 
- Lista de 
presença 

Fortalecer o trabalho em 
rede promovendo o 
aconselhamento e 
encaminhamento dos pais 
e/ou responsáveis a 
benefícios e serviços com 
base nos decálogos dos 
direitos 
socioassistenciais. 

80% dos 
usuários 
acessando a 
rede de 
serviços.  

Grau de 
autonomia 
das famílias 

- Nº de 
encaminha-
mentos para 
rede 
- Nº de 
atendimentos 
sociais 

- Nº de 
famílias com 
benefícios  

- Lista de 
presença 
- Referência e 
contra 
referência 
- Fotos 
- Cópia dos 
encaminha-
mentos 
realizados 

 
6 – META E CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 
 

  Meta: 100 crianças, adolescentes e jovens com surdez e suas famílias, de 3 a 59 
anos. 

  Capacidade: 100 crianças, adolescentes e jovens com surdez e suas famílias, de 3 a 
59 anos. 

 
7 – CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 
 

 Crianças, adolescentes, jovens e adultos Surdos ou com deficiência auditiva, 
priorizando os moradores de Cotia respeitada a cota legal estabelecida, e região Grande 
Oeste do Estado de São Paulo;  
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 Surdo de grau moderado a profundo e sem comprometimentos motores e/ou intelectuais 
importantes, que possam participar com autonomia e independência dos trabalhos em 
grupo;  

 Referenciados e ou encaminhados pelos CRAS ou CREAS, inscritos no CadÚnico;  

 Por demanda espontânea - usuários de famílias em vulnerabilidade social e baixa renda; 

 Disponibilidade do Surdo e sua família para participar e manter frequência regular nas 
atividades do Instituto. 
 

8 – EXECUÇÃO DO PROJETO   
 

Princípios Metodológicos 
São 3 áreas metodológicas/operacionais: 1- Acolher; 2- Comunicar e 3- Incluir, voltadas 

para a ampliação dos recursos comunicativos do usuário, assim como para a convivência e o 

fortalecimento de vínculos: 

 Acolher: Foco no “Eu”. Utiliza-se do acolhimento ao usuário Surdo e seu familiar para inseri-

lo na proposta institucional do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos pelo 

Programa Aprender a Ouvir. Em seguida encaminha para entrevistas multiprofissionais 

(história da surdez, acolhimento do orientador social, situação socioeconômica), 

reconhecendo, identificando o perfil do usuário, suas necessidades, potenciais, recursos e 

propõe atividades.  

 Comunicar: Foco na relação “Eu e o Outro”. Utiliza-se de recursos para a ampliação da 

comunicação por meio de atividades em LIBRAS, letramento, estimulação à linguagem, 

artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas 

sociabilidades, convivência social e familiar e ampliação do universo informacional.  

 Incluir: Foco “Eu no Mundo”. Capacita e apoia os Surdos em sua inserção e relacionamento 

com a “comunidade surda”, ambiente escolar, mundo do trabalho, mundo digital, garantia 

de direitos e cidadania. 

As atividades utilizam abordagens em grupos diversos, organizados a partir de percursos, 

e encontros para informações e trocas, com heterogeneidade na composição dos grupos; 

priorizando o diálogo e convivência em comunicação bilíngue (Português/LIBRAS); estimulando 

ações em rede com outros setores da cidade e região: poder público, iniciativa privada e 

entidades do Terceiro Setor.  

Com o desenvolvimento e execução das atividades esperamos contribuir para a 

redução de ocorrência de situações de vulnerabilidade social, a ampliação de acesso a serviços 

socioassistenciais e melhoria da qualidade de vida dos usuários e seus familiares. 

Estratégias Operacionais 
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Nossa atuação privilegia o trabalho em rede, o ambiente de convivência e a cultura 
bilíngue:  

 

 Ambiente: Amizade e solidariedade, alegria, combate à discriminação, respeito ao outro 
e aos direitos dos deficientes auditivos; 

 Proposta de Inclusão: Definida e conhecida por todos, incentivo à autonomia e ao trabalho 
coletivo; 

 Formação e Condições de Trabalho dos Profissionais, respeito à razão: ouvinte – 
deficiente auditivo; 

 Ambiente Físico Inclusivo: Espaços organizados de forma a garantir qualidade no 
atendimento, arejados e limpos; móveis e equipamentos adequados à realidade com bom 
aproveitamento dos recursos existentes. 

 
O Instituto Adhara executa ações de caráter continuado, permanente e planejado, que 

acontecem no contra turno escolar das crianças, adolescentes e jovens Surdos ou com 
deficiência auditiva e também com seus familiares, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 17h 
assegurando que as atividades são oferecidas na perspectiva da especificidade, autonomia e 
garantia dos direitos dos usuários. 

Considerando a especificidade do público deficiente auditivo as atividades intergeracionais 
estão presentes na rotina diária do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos nas 
diversas faixas etárias. 

Atividades serão disponibilizadas aos usuários conforme o interesse, necessidade e 
especificidade de cada um, tais como: 

 
Oficina de cultura e linguagens: interface com o cotidiano 1 (LIBRAS)  

Objetivo: Introduzir e desenvolver a LIBRAS viabilizando a comunicação do sujeito Surdo 

na família e na sociedade. 

    

Oficina de cultura e linguagens: interface com o cotidiano 2 (Português) 

Objetivo: Estimular o conhecimento de mundo desenvolvendo habilidades sociais, por 

meio da leitura e escrita. 

 

Oficina recreativa 

         Objetivo: Fomentar o sentido de comunidade, estimulando a capacidade de expressão 

individual por meio de movimentos criativos, o convívio com outras pessoas, praticando a 

cooperação, a lealdade, a cortesia, o respeito mútuo e a disciplina, favorecendo a socialização. 

 

Oficina de LIBRAS 

Objetivo: Desenvolver habilidades e capacidade comunicativa, para fortalecimento de 

vínculos dos Surdos e seus familiares, por meio da aquisição da LIBRAS.  

 

 Psicologia/Psicologia em grupo 

 Objetivo: Acolher, conhecer e compreender cada sistema familiar na sua peculiaridade, 

oferecendo suporte tanto para as famílias, quanto para os Surdos no sentido de reconhecer as 

linguagens possíveis a serem desenvolvidas para cada sistema familiar, visando a valorização 

da intercomunicação e da interação familiar. 
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 Oficinas integrativas (floral, homeopatia, reiki, yoga e meditação) 

 Objetivo: Acolher o Surdo e seu familiar por meio de olhar integrativo, possibilitando uma 

aproximação maior com a Essência do SER, expansão da consciência e da amorosidade, por 

meio de caminhos de autoconhecimento, autocuidado, reequilíbrio energético e essencial e de 

transformação pessoal. 

 

 Serviço Social/Roda de Conversa/Visita Domiciliar 

 Objetivo: Promover o fortalecimento de vínculos familiares, assegurando espaços de 

referência para convívio grupal, comunitário e social, bem como encaminhar à rede de serviços 

pública, orientar quanto aos benefícios e conhecer o contexto familiar por meio das visitas 

domiciliares. 

Oficina Corpo e Movimento 

Objetivo: Promover atividades corporais e esportivas, estabelecendo relações 

equilibradas e construtivas com os outros, reconhecendo e respeitando características físicas e 

de desempenho de si próprio e dos outros, sem discriminação. 

 

Oficina Percussão e Movimento 

Objetivo: Mesclar o ensino de ritmos, passos de danças, brincadeiras e construção de 

instrumentos não convencionais, propiciando o descobrir, investigar, aprender, criar e o construir. 

 

Oficina de recursos comunicativos 

Objetivo: Estimular as crianças e adolescentes a desenvolverem habilidades orais 

relacionadas à fala, à Leitura Oro Facial e a linguagem. 

 
A elaboração dos planos de trabalho é feita pelos profissionais a partir da escuta e 

percepções das necessidades e desejos dos usuários e familiares. São construídos e planejados 

a partir de orçamentos e custos pré-determinados. 

Estimula-se o envolvimento e participação dos usuários e familiares na execução das 

atividades. Crianças, adolescentes Surdos e seus familiares, orientados pelos profissionais, 

participam das atividades internas e externas, na divulgação e organização das atividades, na 

inclusão de novos usuários. As ações são executadas de forma democrática e solidária. Algumas 

atividades incluem o protagonismo de adolescentes Surdos, nas quais os usuários maiores 

compartilham seus aprendizados com os menores.  

O monitoramento acontece de diversas formas: escutas formais em reuniões semestrais 

com usuários, escutas informais/espontâneas dentro dos espaços de convivência, escutas 

multiprofissionais – discussão de casos, reuniões de equipe técnica (mensal), reuniões de 

orientadores (semanal), relatórios, avaliação de indicadores, instrumentos de registros e 

reuniões de associados. 

A avaliação das atividades é feita semestralmente pelos profissionais, usuários e 

familiares, de forma oral e escrita, o que embasará a construção do plano para o exercício do 

ano posterior.  

 
9 – GRADE DE ATIVIDADES 
 

FUNCIONAMENTO/SERVIÇOS: 
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9.1 - GRADE DE ATIVIDADES INTERNAS – SEMANAL 
 
         VIDE ANEXO 
 

9.2 - GRADE DE ATIVIDADES INTERNAS - MENSAL:  

Atividades 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana Responsável 

FESTA JUNINA JUNHO   X  Equipe  

SETEMBRO AZUL 

SETEMBRO 
  X  

Equipe 

CONFRATERNIZAÇÃO 

FINAL DO ANO  

DEZEMBRO 

X    

Equipe 

 

9.3 - GRADE DE ATIVIDADES EXTERNAS À ENTIDADE – MENSAL: 

 

Parceria com o MAM (Museu de Arte Moderna) de São Paulo – visitações agendadas e com 
periodicidade semestral. 
Atividades de lazer e convivência no Parque Teresa Maia, eventos, fóruns, entre outros, de 

acordo com as oportunidades e agenda disponibilizada pelos parceiros como a ASSA que nos 

cede a quadra poliesportiva. 

Participação como conselheiros CMAS, CMDCA, CMPPcD e CMM. 

* As atividades acontecem acompanhadas por orientadores sociais. 

9.4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

Atividades / Período jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

Oficina Cultura e Linguagens: interface com o 

cotidiano 1 (LIBRAS) (M e T) 
x x x x x x x x x x x x 

Oficina Cultura e Linguagens: interface com o 

cotidiano 2 (Português) (M e T) 

 

x x x x x x x x x x x x 

Oficina Percussão e Movimento (T) x x x x x x x x x x x x 

Oficina Recreativa (T)  x x x x x x x x x x  

Psicologia/Psicologia Grupal (M e T)  x x x x x  x x x x x 

Oficinas Integrativas (M e T) x x x x x x x x x x x x 

Serviço Social/Roda de conversa/Visita 

domiciliar (M e T) 
x x x x x x x x x x x x 



 

Instituto Adhara - CNPJ 11.512.700/0002-62 
Rua Dona Cherubina Vianna, 220 – Vila Santo Antônio – Cotia/SP 

fone:5054-3878/4702-0050 

Oficina Corpo e Movimento (T) x x x x x x x x x x x x 

Oficina de LIBRAS (M e T) x x x x x x x x x x x x 

Oficina de recursos comunicativos (T)  x x x x x x x x x x  

* Durante o período de férias dos profissionais, os usuários participam de outras atividades oferecidas pela instituição. 

  
10 – RECURSOS 
 
10.1 – Recursos Físicos e Materiais 
 
            Descrição do Espaço físico e da infraestrutura disponível 
 
 Contamos com um espaço físico de 340.07 m2 de área térrea construída, divididos 
em setor administrativo, setor de atendimento e área externa: 

 Setor administrativo compreende: 2 salas, 1 copa, 1 banheiro e 1 recepção, 1 
varanda e 1 área de serviço;  

 Setor de atendimento temos: 1 cozinha, 1 dispensa, 1 área de serviço, 1 sala de 
espera, 1 jardim de inverno, 4 salas, 1 camarim, 1 laboratório de informática, 1 
almoxarifado, 4 banheiros, 1 lavabo, 1 auditório, 1 terraço.  

 Área externa compreende: Jardim, salão para atividades esportivas, brincadeiras 
e estacionamento. 

   Material permanente adequado para o desenvolvimento das atividades, bem como 
material de consumo. 

 
10.2 – Recursos Humanos      
 

EQUIPE TÉCNICA 
 

Nome 
Grau de 

Instrução 
Formação 

Vínculo 

Empregatício 
Função Ocupada 

Carga 

Horária 

Semanal 

Rosangela Zanetti Superior Serviço Social Prestador de 

Serviço - MEI 
Coordenação 40h 

Ana Cristina C. 

Passos 
Superior Pedagogia CLT Orientadora Social 30h 

Walker de Souza 

Silva 

Superior 

incompleto 

Pedagogia/ 
LIBRAS 

CLT Orientador Social 30h 

Jaqueline Eugênio Superior Serviço Social CLT Assistente Social 30h 

Vera Lucia 

Naporano 

 

Superior Psicologia Prestador de 

Serviço 
Psicóloga 05 h 

Adriana Horta de 

Matos 

 

Superior Pedagogia 
Letras/LIBRAS 

CLT Instrutora LIBRAS 12h 

Heide Christine 

Cunha 
Superior Ed. Fisica 

Prestador de 

Serviço 

Facilitador de 
Oficina  

02h 
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Luis Felipe Z. F. 

da Silveira 
Superior  Músico 

Prestador de 

serviço 

Facilitador de 
Oficina  

01h 

Maria Cecilia 

Moura 
Superior Fonoaudiologia 

Prestador de 

Serviço - MEI 

Consultoria em 
fonoaudiologia 

02h 

Tatiana Oliveira 

Glinglani 
Superior Design de 

interiores 
Prestador de 

Serviço - MEI 

Tradutor/intérprete 
LIBRAS/Português 

20h 

Andrea Ferreira 

Roldan 
Superior Artes Visuais 

Prestador de 

Serviço - MEI 

Tradutor/intérprete 
LIBRAS/Português 

20h 

Vanderléia Pereira 

Santos 

Ensino 

Médio 
Ensino Médio CLT Assistente de 

orientador social 
30h 

 
EQUIPE ADMINISTRATIVA E DE APOIO 

 

Nome 
Grau de 

Instrução 
Formação 

Vínculo 

Empregatício 
Função Ocupada 

Carga 

Horária 

Semanal 

Cristiane de 
Almeida Rosa  

Superior 
Gestão em RH 

e Financeira 
CLT 

Assistente 
Administrativa 

44h 

Joaksandra G. M. 
D. Silva 

Médio Ensino Médio CLT 
Auxiliar de Serviços 

Gerais 
44h 

Gerson de Souza Fundamental Ensino Fund. CLT 
Auxiliar de Serviços 

Gerais 
44h 

 
DIRETORES, ESTÁGIÁRIOS E VOLUNTÁRIOS 

 

Nome 
Formação/ 
Profissão 

Vínculo 
Empregatício 

Cargo/Função 
Ocupada 

Carga 
Horária 

Semanal 

Sérgio Ricardo Areias 
Oficina 

Integrativa 
Acupuntura 

Voluntário 
Oficina Integrativa 
Diretor Executivo 

03h /quinz 
 

Maísa Misiara Homeopatia Voluntário Oficina Integrativa 03h /quinz 

Silvia Maria Ribeiro 
Geografia 

Terapia Floral 
Voluntária 

Oficina Integrativa 
Floral 

08h/quinz 

Márcia Regina Stettler Comunicação Voluntária Artesanato 03h/mês 

Ligia Pereira Martins 
    

Psicologia Voluntária 
Consultoria em 

Desenvolvimento 
Humano 

03h/mês 

Maria Helena F.Verissimo Administração Voluntária Diretora Presidente 07h 

Victor Manoel de P. Pires Economia Voluntário Diretor Tesoureiro 03h 

José Ribamar F. de 
Souza 

Contabilidade Voluntário Contador 05h 

Margaret Pacheco Monzo Direito Voluntária Diretora Social 01h 

Vitório F. de Oliveira Filho 
Fundamental 

completo 
Voluntário Motorista 03h 
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Ednaldo S. de Freitas Médio completo Voluntário Enc. Manutenção 01h/mês 

Edmilson S. de Freitas Fund. incompleto Voluntário Serviços Gerais 01h/mês  

Ederson Silva da Rocha Médio completo Voluntário Motorista 01h/quinz 

Nailton Santos de Jesus Fund. incompleto Voluntário Jardineiro 01h/mês 

Carla Cristina Gonçalves 
Tecnólogo 
ambiental 

Voluntária Tecnóloga Ambiental 01h/quinz 

Marly Ap. Gonçalves Médio completo Voluntário Processos adm.   01h/quinz 

Sofia Nery Lieber Psicóloga Voluntário Psicóloga 06h 

Lidiane C. de Oliveira Médio completo Voluntária Cozinheira 01h/quinz 

Alane Cristina da S. 
Santos 

Sup. incompleto Voluntária Processos adm.   01h/sem. 

Carlos Daniel Cruz  Voluntário Oficina Artes 02h/quinz 

Marcos Roberto P. da 
Silva 

 Voluntário Oficina de Judô 03h/sem 

Sheila Ketelli de Moraes Médio completo Voluntária Preparação de lanches 1h/sem 

 
 
11 – ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

 
11.1 - RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAL - R$ 96.000,00 

11.2 - RECURSOS PRIVADOS - R$ 820.018,26 

TOTAL: R$ 916.018,26 

 
FINANCIAMENTO EM PERCENTUAIS 
 

 FONTES DE FINANCIAMENTO % % % 100% 

RECURSOS HUMANOS    70% 

SERVIÇOS DE TERCEIROS     25% 

MATERIAL DE CONSUMO    5% 

 
11 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO (EM R$) 
 

RECURSO 
PUBLICO 

MUNICIPAL 

1° mês 
R$ 

2° mês 
R$ 

3°mês 
R$ 

4° mês 
R$ 

5° mês 
R$ 

6°mês 
R$ 

FUCONDI 5.000,00 
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

ESTADUAL 3.000,00 
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
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RECURSO 
PUBLICO 

MUNICIPAL 

7° mês 
R$ 

8°mês 
R$ 

9° mês 
R$ 

10° mês 
R$ 

11°mês 
R$ 

12°mês 
R$ 

FUCONDI 
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

ESTADUAL 3.000,00 
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

 
12 – CONTRAPARTIDA   
 

O Instituto Adhara disponibiliza como contrapartida: recursos humanos, equipamentos, 
espaço físico, materiais de consumo, material permanente, atividades externas, culturais e de 
lazer.   
 
 13 – DECLARAÇÃO DE GRATUIDADE 
 

DECLARAMOS, sob as penas da lei, que as atividades são executadas gratuitamente 
conforme exigência da Resolução CNAS nº 16/2010. 

 
14 – IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS 

 
 

Cotia/SP, 22 de março de 2019 
 
 
 
 

Maria Helena Farinha Veríssimo 
Responsável legal  

RG 4.565.027-5 
 
 
 
 
 
                                                                     
                    Jaqueline Eugênio                                                      Rosangela Zanetti 
         Ass. Social CRESS/SP 31833                                                 Coordenação 

           RG 26.384.292                                                           RG 8.273.627-3 
 


