
 

Instituto Adhara - CNPJ 11.512.700/0002-62 
Rua Dona Cherubina Vianna, 200 – Vila Santo Antônio – Cotia/SP 

fone:5054-3878 

Anexo III 
PLANO DE TRABALHO 2021 

PROGRAMA APRENDER A OUVIR  
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  

Crianças, adolescentes e jovens Surdos e suas famílias, de 3 a 59 anos 
 

1. IDENTIFICAÇÃO: 
1.1 – Dados da executora 

Razão Social Instituto Adhara 

CNPJ 11.512.700/0001-81 (matriz)  

Data de Fundação 01/12/2009 

END. 

Rua e nº Dona Cherubina Viana nº 220 

Bairro  Vila Santo Antonio                                                                      

Cidade   Cotia                                                                 CEP: 06708-360 

Telefone (11) 5054-3878 

Site www.institutoadhara.org.br 

E-mail contato@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 0086/2021 validade 18/02/2022  

Imóvel da  SEDE   PROPRIO  X ALUGADO  CEDIDO   OUTROS 

Certificações: 

Conselho Município Número Validade 

CMAS Cotia 27 Abril 2021 

CMDCA Cotia 28 Abril 2022 

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 
19/07/2022 

 

FEDERAL CEBAS 

PORTARIA Nº 81, de 28 de 
julho de 2015, nº processo 

71000.091501/2014-49, nº do 
parecer técnico 41192 

29/07/2021 

ITCMD DRT – 14 - Osasco 
Processo 51224-

1379539/2014 
27/05/2023 

 
1.2 – Identificação do Responsável Legal 

NOME Maria Helena Farinha Veríssimo 

DATA NASCIMENTO 25/07/1966 

RG 4.565.027-5                                        ORGÃO EXPEDIDOR: CRA/SP   

CPF 039.315.188-33                                       ESCOLARIDADE: Superior 

ESCOLARIDADE Superior 

ENDEREÇO Rua Professora Lucinda Alves Carvalho, 437 - Chácara Flora  

CIDADE São Paulo                                      CEP: 04644-120 

http://www.institutoadhara.org.br/
mailto:mariahelena@institutoadhara.org.br
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TELEFONE (DDD) (11) 98196-3955       

EMAIL mariahelena@institutoadhara.org.br 

PERÍODO MANDATO 02/01/2020 a 31/12/2023  

 
1.3 – Identificação do Técnico Responsável pelo Projeto  

NOME Jaqueline Eugênio 

DATA NASCIMENTO 04/03/1975 

RG 26.384.292                            ORGÃO EXPEDIDOR:SSP/SP 

CPF 264.290.438-51                                        

ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO Superior / Serviço Social 

Nº CRESS 31.833 

ENDEREÇO 
Rua Olga Batista, 160 – Residencial Nova Paulista, Pq. Nova 
Jandira 

CIDADE Jandira                                                          CEP: 06636-010 

TELEFONE (DDD) (11)  99627-3001                                      

EMAIL jaqueline@institutoadhara.org.br           

 
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 é desenvolvido na Avenida Dona Cherubina Viana, 200, Vila Santo Antônio, Cotia, 
SP, CEP: 06708-360. 
 
2.2 - Área de abrangência territorial 

Município de Cotia, prioritariamente, e região Grande Oeste do Estado de São Paulo. 
 
2.3 - Caracterização socioeconômica da população da área de abrangência 
        Cotia é uma das mais antigas localidades ocupadas no planalto paulista. Sua origem remete aos 

bandeirantes Fernão Dias Paes Leme e Gaspar de Godói Moreira, que teriam fundado a primordial 

capela em louvor à Nossa Senhora de Monte Serrate. A localidade consolidou-se definitivamente 

quando começaram as viagens entre São Paulo e a vila de Sorocaba, como uma pequena povoação 

de estrada. 

        Cotia era um ponto de passagem, próximo ao aldeamento de Akuti, no Caiapiá, que mais tarde 

passou a chamar-se Cuty e depois Acutia. A versão mais lembrada para a origem do nome advém dos 

mamíferos roedores (kutis), considerados animais de estimação pelos indígenas. 

mailto:jaqueline@institutoadhara.org.br
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        No início do século XVIII, sua localização se consolidou junto à Capela de Nossa Senhora de 

Monte Serrate. Em 2 de abril de 1856, foi elevada à categoria de Vila. Em 19 de dezembro de 1906, 

pela lei estadual 1038, foi elevada à condição de cidade, com a denominação Cotia. 

        A Granja Viana é o portal de entrada da cidade, a partir de SP, na altura do km 21 da SP 270, e 

de cara impõe e seduz, com seus atrativos urbanos e uma diversidade de opções que estendem–se 

do km 21 ao 29 da rodovia. A região concentra o parque industrial da cidade de Cotia, e daí advém um 

fluxo significativo de turistas de negócios. Seus eixos viários secundários, que interligam Cotia ás 

cidades vizinhas, configuram algumas das rotas turísticas da cidade: São Camilo, José Felix, Jardim 

da Glória, Parque São Jorge, Capuava, José Giorgi, Fernando Nobre, Estrada do Embu. 

        Na Granja Viana podem ser encontrados centros gastronômicos e de compras, locais para a 

prática dos mais diferentes esportes, ateliês de artistas e os Parques CEMUCAM e Parque Tereza 

Maia. A Granja Viana conta ainda com dois atrativos religiosos orientais (de vertente budista), que têm 

atraído fluxo significativo de visitantes: O Templo Zulai e o Templo Odsal Ling. 

        A região turística Cotia/Centro administrativo e bairros, é composta por diferentes comunidades, 

abrangendo a área turística que inicia–se no trecho do retorno do km 30 da Rodovia Raposo Tavares, 

compreendendo ambos os lados da rodovia, com a continuação do parque industrial e região central–

administrativa da cidade. 

        Importantes atrativos históricos encontram–se nesta macrorregião turística, bem como 

infraestrutura de serviços e comércio. Cotia Centro e Bairros contém a estrutura do centro de serviços 

públicos: Paço Municipal, Secretarias, Fórum, Câmara de Vereadores, postos estaduais e federais de 

atendimento. Além disso está localizada nessa região a Igreja Matriz, cartórios, bancos, sindicatos, 

centro comercial e de serviços, bem como a Roselândia, o Sítio do Mandu e a Praça da Amizade. 

        O Morro Grande contém nossa maior riqueza ambiental, a Reserva Florestal do Morro Grande. 

Próximo dali localiza–se o Sítio do Padre Inácio, patrimônio nacional tombado pelo IPHAN. 

        Caucaia do Alto/Morro Grande abrange, como região turística, do km 37 até o km 39 da Raposo 

Tavares, sentido Estrada de Caucaia do Alto, com seus 8 kms de percurso ao centro do distrito, e 

ainda do km 37, sentido Estrada do Atalaia, para a região do Morro Grande. 

        Turismo rural, de esportes radicais e hípicos, de melhor idade, ecológico, religioso, de compra de 

produtos agrícolas e paisagismo, foram identificados como significativos para essa região que 

concentra 60% do território cotiano. 

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

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. A cidade localiza–se às margens do Rio Cotia, afluente do 

Rio Tietê. 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, população estimada (2020) 253.608 pessoas, densidade 

demográfica 620,81 hab/km². Trabalho e rendimento – Salário médio mensal dos trabalhadores formais 

(2018) 3,3 salários mínimos, pessoal ocupado (2018) 84.271 pessoas, população ocupada (2018) 

34,4%, percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até ½ salário mínimo 

(2010) 33,2%. Na educação a taxa de escolarização de 6 a 14 anos (2010) 97,5%. Taxa de mortalidade 
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infantil (2017) é de 7,42 óbitos por mil nascidos vivos. Na economia o município apresentava, em 2018, 

um PIB per capita de R$ 51.225,49, IDHM 0,780. 

       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)  

 
 

MUNICÍPIO 

POPULAÇÃO 
Estimada *IBGE 

Ano 2020 

IDHM – índice de 
Desenvolvimento 

Humano Municipal 

Famílias  
Inscritas 

CaDÚnico 
Ano 12/2020 

Famílias 
beneficiárias 

do PBF 
Ano 10/2019 

Cotia 253.608 0,780 17.934 6.791 

Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/relatorio-resumido.html 
*Fonte: cidades.ibge.gov.br/brasil/sp 

 
2.4 - Caracterização dos beneficiários por segmento 

Crianças, adolescentes, jovens e adultos Surdos 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 
         O Programa Aprender a Ouvir executa o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) para crianças, adolescentes, jovens e adultos Surdos e suas famílias, de 3 a 59 anos. 
 
3.2 - Período de Execução 
        O projeto será executado de Janeiro a Dezembro de 2021. 
 
3.3 – Justificativa 
        Estudo feito em conjunto pelo Instituto Locomotiva e a Semana da Acessibilidade Surda revela a 

existência, no Brasil, de 10,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Desse total, 2,3 milhões 

têm deficiência severa. A surdez atinge 54% de homens e 46% de mulheres. A predominância é na 

faixa de 60 anos de idade ou mais (57%). 

        Nove por cento das pessoas com deficiência auditiva nasceram com essa condição e 91% 

adquiriram ao longo da vida, sendo que metade foi antes dos 50 anos. Entre os que apresentam 

deficiência auditiva severa, 15% já nasceram surdos. Do total pesquisado, 87% não usam aparelhos 

auditivos. 

        “A deficiência auditiva é uma deficiência que se agrava com o passar dos anos. E como o Brasil 

está passando por um processo de envelhecimento da população, hoje já temos 59 milhões de 

brasileiros com mais de 50 anos e, em 2050, vamos chegar com mais de 98 milhões de brasileiros 

com mais de 50 anos de idade, essa é uma tendência que só vai crescer”, disse Renato Meirelles, 

presidente do Instituto Locomotiva. Completou que a “sociedade, claramente, não está preparada para 

isso”.  

        Nesse cenário de envelhecimento crescente da população brasileira, Meirelles destacou que 

oferecer condições de inclusão para as pessoas com deficiência auditiva é cada vez mais 

importante, “porque o número dessas pessoas só vai crescer”. 

        Dois em cada três brasileiros relataram enfrentar dificuldades nas atividades do cotidiano. “Com 

isso, eles se divertem menos, têm menos chance no mercado de trabalho, não têm as mesmas 

oportunidades educacionais que os ouvintes têm”. 
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        A falta de acolhimento e inclusão limitam o acesso dos surdos às oportunidades básicas, como 

educação (somente 7% têm ensino superior completo; 15% frequentaram até o ensino médio, 46% até 

o fundamental e 32% não possuem grau de instrução). 

         Vinte por cento das pessoas com deficiência auditiva idosos não conseguem sair sozinhas, só 

37% estão no mercado de trabalho e 87% não usam aparelhos auditivos. “Porque é muito caro e 

inacessível para a maioria dessa população”, disse Meirelles. 

        “E como a população surda teve menos oportunidade de estudar do que a população ouvinte, 

como tem mais dificuldade no mercado de trabalho do que a população ouvinte, o dinheiro para 

conseguir o aparelho é ainda mais difícil. Esse conjunto de preconceitos que existe na sociedade acaba 

criando um círculo vicioso que não possibilita que os surdos e os ouvintes tenham as mesmas 

oportunidades de se dar bem na vida.” 

        Entre os tipos de ocupação desempenhada pelas pessoas com deficiência auditiva com 18 anos 

de idade ou mais destacam-se empregado no setor privado (43%) e trabalhador por conta própria 

(37%).  

        O Brasil possui 50,3 milhoes de pessoas com deficiência. A pesquisa mostra que a maior parcela 

de pessoas com deficiência auditiva está na Região Sudeste (42%), seguida pelo Nordeste (26%) e 

Sul (19%). Já as regiões Centro-Oeste e Norte detêm os menores percentuais de surdos (6% e 7%, 

respectivamente. Das pessoas com surdez, 28% declararam ter algum tipo de deficiência visual e 2%, 

deficiência intelectual. 

        Uma parela de 14% dos brasileiros com surdez disseram não se sentir à vontade e poder falar 

sobre quase tudo com a família; 40% sentem isso em relação a amigos, contra 11% e 34% da 

população de forma geral. A sondagem revela, ainda, que pessoas com deficiência auditiva severa 

têm três vezes mais chances de sofrerem discriminação em serviços de saúde do que pessoas 

ouvintes. 

        Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) existem 500 milhões de Surdos no mundo e, 

até 2050, haverá pelo menos 1 bilhão em todo o globo.  
 Fonte :https://agenciabrasil.ebc.com.br 

                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, de forma REMOTA, como vem 

acontecendo, em decorrência do estado de calamidade pública, decretado em 20 de março de 2020, 

pelo Congresso Nacional pela pandemia do COVID-19, ou presencial, justifica-se:  

1. Pela exclusão e isolamento vivenciado pelos atendidos Surdos; 

2. Pelo isolamento decorrente da pouca ou nenhuma comunicação em LIBRAS com seus familiares; 

3. Pela condição de vulnerabilidade social, pessoal e emocional que os atendidos Surdos se encontram 

em decorrência do isolamento social causado pela pandemia da COVID-19; 

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

(LIBRAS), como também do Português (leitura e escrita); 

5. Pela baixa qualidade de vida e risco de ruptura dos vínculos familiares e sociais de crianças e 

adolescentes Surdas e suas famílias; 

6. Pela dificuldade na comunicação em LIBRAS das famílias; 

7. Pela falta de conhecimento de como lidar com a deficiência; 

8. Pelo desconhecimento da cultura Surda; 

9. Pela falta de suporte para lidar com conflitos pessoais e emocionais. 

        Vale ressaltar que 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 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/
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grandes batalhas pela afirmação da sua identidade, da comunidade Surda, da sua língua e da sua 

cultura, até alcançarem o reconhecimento que têm hoje. 

        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 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, que amplia as possibilidades de inclusão no mundo dos ouvintes. 

         Para que o trabalho se efetive temos a necessidade de tradutor/intérprete de LIBRAS/Português 

disponível em todas as atividades remotas ou presenciais, estas últimas se necessário, oferecidas pelo 

Instituto Adhara aos Surdos, com o objetivo de garantir e facilitar o acesso e a comunicação entre eles 

e seus familiares e os ouvintes. O papel do tradutor/intérprete de LIBRAS/Português é o de mediador 

da comunicação entre pessoas Surdas e ouvintes. 

         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 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. 

         Temos que, em decorrência da pandemia, ressignificar o atendimento do Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos adequando ao que é possível diante da realidade que se nos apresenta, 

seguindo inclusive orientação Ministério da Cidadania/ Secretaria Nacional de Assistência 

Social/Departamento de Proteção Social Básica, em resposta por email ao CMAS de Cotia no dia 

28/07/2020, citando no segundo parágrafo: 

“Durante o período de eventual suspensão das atividades coletivas presenciais, para preservar 

a vinculação dos usuários com o SCFV e com a rede de apoio e proteção representada pelo 

grupo de convivência, orienta-se que as equipes técnicas adotem estratégias para realizar 

atendimentos de forma remota aos usuários, de modo que mantenham a comunicação regular 

com os participantes, isto é, permaneçam interagindo com os usuários. Isso é possível por 

meio de chamada telefônica e envio de mensagens via redes sociais, por exemplo. ” 

        Percebemos que nesse momento precisamos buscar um espaço na vida dos atendidos onde eles 

possam trocar experiências, mesmo que de forma remota/virtual com os amigos Surdos para que se 

sintam menos isolados, ansiosos, deprimidos, colaborando com a redução de vulnerabilidade social, 

pessoal e emocional. 

         Observamos ao longo desse ano em situação de pandemia que se prolonga até os dias de hoje 

que o contato do Instituto Adhara com o Surdo, de forma remota ou presencial, é fundamental na 

preservação dos vínculos e da mitigação do sentimento de exclusão por eles vivido.  
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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, jovens e adultos Surdos e suas famílias, de 3 a 59 anos, de forma remota 

ou presencial, com o objetivo de desenvolver a comunicação em LIBRAS priorizando a interação 

familiar e comunitária, a autonomia, o protagonismo e a redução dos reflexos da pandemia. 

4.2 – Sistema de Monitoramento e Avaliação 
4.2.1 – Atendimento remoto 

Objetivos 
Específicos 

Resultado 
esperado 

Indicadores 
qualitativos 

Indicadores 
quantitativos 

Meios de 
Verificação 

Oferecer espaço 

virtual de 

interlocução em 

Língua de Sinais 

– LIBRAS com 

atividades 

bilíngues, que 

atendam a 

necessidade dos 

Surdos na 

preservação dos 

vínculos. 

70% de 
atendidos 
acessando o 
espaço virtual  
com vínculos 
preservado. 

Nível de 
interação no 
espaço 
virtual 

Nº de 
encontros 
virtuais 
 
Nº de acesso 
a outras 
ferramentas 
virtuais 
 
Nº de 
atendidos 

Relação de 
presentes no 
espaço virtual 
 
Fotos  
 
Prontuário de 
acompanhamento 
social 
 
Avaliação do 
orientador 

Oferecer 

atividades virtuais 

de suporte pessoal 

e emocional 

visando amenizar 

os reflexos da 

pandemia. 

50% dos 
atendidos 

com melhor 
equilíbrio 

emocional. 

Nível de 
ansiedade e 
estresse 

Nº de 
atendidos 
 
Nº de 
atendimentos 
psicológicos 
 
Nº de 
atendimentos 
do Serviço 
Social 
 
Nº de 
atendimentos 
em atividades 
que promovam 
alívio do 
estresse  

Fotos  
 
Prontuário 
acompanhamento 
social 

 
Ficha de 
acompanhamento
psicológico 
 
Relatório de 
atendimentos de 
outras atividades 
 
Lista de 
atendidos 

Desenvolver a 

comunicação em 

LIBRAS, de forma 

remota, 

favorecendo a 

convivência e 

autonomia. 

40% dos 

atendidos 

com 

comunicação 

em LIBRAS. 

Grau de 

comunicação 

em LIBRAS 

Nº atendidos 

 

Nº de 

atendimentos 

nas atividades 

virtuais 

 

 

Avaliação do 
orientador social 
 
Fotos  

 

Relação de 

presença no 

espaço virtual 









 

Instituto Adhara - CNPJ 11.512.700/0002-62 
Rua Dona Cherubina Vianna, 200 – Vila Santo Antônio – Cotia/SP 

fone:5054-3878 

 
4.2.2 – Na possibilidade de atendimento presencial: 

Objetivos Específicos 
Resultados 

esperados 

Indicadores 

qualitativos 

Indicadores 

quantitativos 

Meios de 

Verificação 

Fortalecer a convivência 

e os vínculos entre 

crianças, adolescentes, 

jovens e adultos Surdos 

e suas famílias, 

desenvolvendo relações 

de afetividade, 

solidariedade e respeito 

mútuo. 

Redução de 

30% dos 

conflitos 

gerados entre 

atendidos e 

familiares pela 

dificuldade de 

comunicação 

em LIBRAS. 

Grau de 

interação 

familiar 

- Nº de 

atendimentos 

familiar social 

- Nº de 

atendimentos 

psicológicos 

- Nº de 

atendimentos 

nas oficinas 

integrativas 

- Prontuário de 

acompanhamento 

social 

- Ficha de 

acompanhamento 

psicológico 

- Lista de 

presença 

- Fotos e vídeos 

Promover atividades 

bilíngue: culturais, 

esportivas e de lazer, 

com foco na 

aprendizagem 

significativa, 

desenvolvendo 

habilidades sociais e o 

conhecimento de mundo. 

50 % dos 

atendidos 

Surdos em 

processo de 

autonomia 

para a vida 

diária e vida 

social, de 

acordo com a 

faixa etária. 

Nível de 

aproveitamento 

nas atividades. 

Grau de 

autonomia na 

rotina diária. 

Grau de 

autonomia na 

vida social. 

Nível de 

estímulo da 

família para 

autonomia do 

Surdo. 

- Nº de 

atendidos  

- Nº de 

atendimentos 

- Nº de 

participação 

em eventos 

externos 

- Lista de 

presença 

- Fotos e vídeos 

- Relatório de 

observação em 

eventos externos 

Desenvolver e ampliar a 

comunicação em 

LIBRAS, favorecendo a 

convivência e 

autonomia. 

50% dos 

atendidos com 

comunicação 

em LIBRAS . 

Grau de 

comunicação 

em LIBRAS. 

- Nº atendidos 

- Nº de 

atendimentos 

 

 

- Prontuário de 

acompanhamento 

social 

- Fotos e vídeos 

- Lista de 

presença 

 
5 – META E CAPACIDADE DE ATENDIMENTO  
        Meta: 40 crianças, adolescentes, jovens e adultos Surdos e suas famílias, de 3 a 59 anos.  
        Capacidade: 80 crianças, adolescentes, jovens e adultos Surdos e suas famílias, de 3 a 59 
anos. 
Obs.: As quantidades especificadas acima são para funcionamento em condições presenciais ou 
hibrida, respeitadas as recomendações dos órgãos sanitários responsáveis pelo controle da pandemia. 

 
6 – 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;  









 

Instituto Adhara - CNPJ 11.512.700/0002-62 
Rua Dona Cherubina Vianna, 200 – Vila Santo Antônio – Cotia/SP 

fone:5054-3878 

 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. 
 

7 – 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 atendido, assim como para a convivência e o fortalecimento 

de vínculos, de forma remota ou presencial: 

 Acolher: Foco no “Eu”. Utiliza-se do acolhimento ao atendido 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 atendido, 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, português, 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, remotas ou presenciais, utilizam abordagens em grupos diversos, organizados a 

partir de percursos e necessidades apresentadas, encontros para informações e trocas; priorizando o 

diálogo em comunicação bilíngue (Português/LIBRAS). 

Com o desenvolvimento das atividades, remotas ou presenciais, esperamos contribuir para a 

redução de ocorrência de situações de vulnerabilidade social, pessoal e emocional e a melhoria da 

qualidade de vida dos usuários. 

Estratégias Operacionais 

                                                
Nossa atuação privilegiará, no sistema remoto, o ambiente virtual de convivência e a cultura 

bilíngue. Quando possível, o atendimento presencial privilegiará o trabalho em rede, o ambiente de 
convivência e a cultura bilíngue:  

 Ambiente: Amizade, solidariedade, alegria, combate à discriminação, respeito ao outro e aos 
direitos dos Surdos; 
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 Inclusão: Acolhida do atendido em suas demandas, especialmente nesse momento de 
pandemia, incentivo à autonomia e ao trabalho coletivo; 

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

 Ambiente virtual ou 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. Contando com a atuação de tradutor/intérprete de 
LIBRAS. 

 Atividades síncronas usando a ferramenta do Google Meet, com duração máxima de 1h por 
atividade, pois os Surdos por serem visuais, tem dificuldade de manter a atenção e foco por 
um tempo maior, considerando que as salas virtuais apresentam várias janelinhas o que 
atrapalha a concentração do Surdo; e considerando que muitos têm apenas um 
celular/smartphone para dividir entre todos os membros da família; 

 Vídeo chamadas para atendimento individualizado ou não, conforme a necessidade 
apresentada pelos atendidos; 

 Atividades em formato de vídeos encaminhados por WhatsApp e colocados nas redes sociais; 

 Para os atendidos que não possuem ferramentas tecnológicas para acompanhamento de 
atividades virtuais disponibilizaremos atividades impressas; 

 Nos casos de maior urgência e necessidade, poderão ser realizados atendimentos 
individualizados remotos ou presenciais (seguindo os protocolos de distanciamento e higiene), 
pela equipe multidisciplinar da organização. 

 Atendimento domiciliar conforme necessidade apresentada (seguindo os protocolos de 
distanciamento e higiene). 

 Vale ressaltar aqui, que a equipe multidisciplinar necessita de um bom tempo de sua carga 

horária para a preparação das atividades remotas, sejam elas síncronas, atividades impressas, 

via WhatsApp, vídeos gravados ou outra ferramenta utilizada, inclusive pela questão da 

acessibilidade em LIBRAS. 

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

acontecem no contra turno escolar das crianças, adolescentes, jovens, adultos Surdos e suas famílias, 

duas vezes na semana, de forma remota, conforme Resolução CMAS nº 184/2020, assegurando 

que as atividades sejam oferecidas na perspectiva da especificidade, autonomia e garantia dos direitos 

dos usuários Surdos. 

         Quando da possibilidade de retorno presencial seguiremos as normativas estabelecidas pelo 

órgãos competentes. 

         As atividades serão disponibilizadas aos atendidos conforme o interesse, necessidade e 
especificidade de cada um, tais como: 

Estimulação de linguagem LIBRAS -  L1 
Objetivo: Estimular a criança e ao adolescente Surdo na aquisição da 1ª língua - LIBRAS e no 

desenvolvimento de habilidades sociais.  
Oficina de cultura e linguagens: interface com o cotidiano 1 (LIBRAS)  
Objetivo: Compreender a Língua Brasileira de Sinais no contexto bilíngue, sua construção pelo 

sujeito Surdo e sua relevância para identidade Surda.  
Oficina de cultura e linguagens: interface com o cotidiano 2 (Português) 
Objetivo: Estimular o conhecimento de mundo por meio da leitura e escrita. 
Oficina de LIBRAS para Surdos  
Objetivo: Ampliar e desenvolver o conhecimento da L1 (LIBRAS). 
Oficina de LIBRAS para famílias com filhos Surdos 
Objetivo: Desenvolver habilidades e capacidade comunicativa, para fortalecimento de vínculos 

dos Surdos e seus familiares, por meio da aquisição da LIBRAS. 
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Serviço Social/Roda de Conversa/Visita Domiciliar 
 Objetivo: Promover o fortalecimento de vínculos familiares, assegurando espaços de referência 

para convívio grupal, comunitário e social. 
Psicologia 
 Objetivo: Acolher cada sistema familiar na sua peculiaridade, oferecendo suporte tanto para as 

famílias, quanto para os Surdos no sentido de reconhecer os reflexos emocionais e psíquicos da 
pandemia, visando a valorização da intercomunicação e da interação familiar. 

Oficina Corpo e Movimento 
Objetivo: Promover atividades corporais que auxiliem na redução do estresse causado pela 

pandemia. 
Oficina integrativa - Floral 
 Objetivo: Acolher o Surdo por meio de caminhos de autoconhecimento, autocuidado, 

reequilíbrio energético, emocional e de transformação pessoal. 
Oficina Cuidar do Cuidador pela música 
Objetivo: Proporcionar um momento ao Cuidador de olhar para si, buscando melhor equilíbrio 

dos sintomas da ansiedade/estresse reflexo da pandemia e suas consequências. 
A elaboração dos planos de trabalho é feita pelos profissionais a partir da escuta e percepções 

das necessidades e desejos dos Surdos e familiares. São construídos e planejados a partir de 

orçamentos e custos pré-determinados. 

Estimula-se o envolvimento e participação dos Surdos e familiares na execução das atividades; 

orientados pelos profissionais, participam das atividades internas e externas, na divulgação e 

organização das atividades, na inclusão de novos atendidos. As ações são executadas de forma 

democrática e solidária.  

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

atendidos, 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, atendidos e familiares, de 

forma oral e escrita, o que embasará a construção do plano para o exercício do ano posterior.  

 
8 – GRADE DE ATIVIDADES 

FUNCIONAMENTO/SERVIÇOS: 
8.1 - GRADE DE ATIVIDADES ATENDIMENTO REMOTO: 

Atividades Dia 1 Dia 2 

Estimulação de linguagem 
LIBRAS -  L1 

 
11 às 11:45 h 

L 1 (LIBRAS) 
10:30 às 11:30 h 
12:45 às 13:30 

15:15 às 16:15 h 

L 2 (Português leitura e 
escrita) 

10:30 às 11:30 h 
15:15 às 16:15 h 

 

LIBRAS para Surdos  11 às 12 h 

LIBRAS para famílias com 
filhos Surdos 

10 às 10:30h 
10:45 às 11:15h 

15 às 15:30h 
15:45 às 16:15h 

 

Psicologia  13:30 às 16:30 h 

Corpo e Movimento 
12:30 às 12:45h/ 15 às 

15:15h 
 

Oficina integrativa - Floral  13:30 às 17 h 
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Cuidando do Cuidador pela 
música  

14:15 às 14:50h  

Roda de conversa para 
famílias 

14:50 às 16h  

Serviço Social /Vídeo 
chamadas/Telefone 

De segunda a quinta  

Vídeos encaminhados por 
WhatsApp 

De segunda a sexta  

Vídeos publicados nas 
redes sociais 

De segunda a sexta  

 
 OBS: No caso do retorno presencial os dias e horários das atividades da grade serão revistas de 
acordo com as normas estabelecidas pelas autoridades competentes. 
 
8.2 - GRADE DE ATIVIDADES INTERNAS – MENSAL  

OBS: No momento essas atividades estarão acontecendo de forma remota. 

Atividades 
1ª 

semana 

2ª 

semana 

3ª 

semana 

4ª 

semana 

Responsável 

Reunião de equipe X X X X Equipe 

Reunião de Pais semestral X    Equipe 

Festa junina (Junho/Julho)   X  Equipe  

Comemoração dia do Surdo 

Setembro Azul (Setembro) 
   X 

Equipe 

Confraternização de final de ano 

(Dezembro) 
X    

Equipe 

Recesso final de ano    X Equipe 

 

8.3 - GRADE DE ATIVIDADES EXTERNAS À ENTIDADE – MENSAL 

Estas atividades estão sujeitas ao “regramento” das autoridades competentes de acordo com a 

situação da pandemia.  

 

8.4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS 

OBS: No caso do retorno presencial às atividades, o cronograma será revisto de acordo com as 

normas estabelecidas pelas autoridades competentes. 

Atividades / Período jan fev mar

r 

abr mai jun jul ago set out nov dez 

Estimulação de linguagem LIBRAS -  L1 x x x x x x x x x x x x 

L 1 (LIBRAS) x x x x x x x x x x x x 

L 2 (Português leitura e escrita) x x x x x x x x x x x x 

LIBRAS para Surdos x x x x x x x x x x x x 

LIBRAS para famílias com filhos Surdos x x x x x x x x x x x x 
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Psicologia  x x x x x x x x x x x 

Corpo e Movimento x x x x x x x x x x x x 

Oficinas integrativas - Floral x x x x x x x x x x x x 

Cuidar do Cuidador pela música  x x x x x x x x x x x x 

Roda de conversa para famílias x x x x x x x x x x x x 

Serviço Social /Vídeo chamadas/Telefone x x x x x x x x x x x x 

Vídeos encaminhados por WhatsApp x x x x x x x x x x x x 

Vídeos publicados nas redes sociais x x 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. 
  

9 – RECURSOS 
9.1 – Recursos Físicos e Materiais 
            Descrição do Espaço físico e da infraestrutura disponível 
       Contamos com um espaço físico de 328 m² de área térrea construída, divididos em 2 pisos: 

 1 sala administrativa. 

 1 cozinha, 

 1 lavabo, 

 1 sala informática, 

 3 salas de atividades, 

 1 banheiro acessível, 

 1 sala de espera, 

 1 sala para reuniões, 

 1 sala de atendimento Oficinas Integrativas, 

 1 sala de atendimento psicologia/Serviço Social, 

 4 banheiros, 

 1 área de serviço, 

 área externa gramada. 
         Material permanente adequado para o desenvolvimento das atividades, bem como material de 
consumo. 
 
9.2 – Recursos Humanos      

EQUIPE TÉCNICA 

Nome 
Grau de 

Instrução 
Formação 

Vínculo 

Empregatício 

Função 

Ocupada 

Carga Horária 

Semanal 

Rosangela Zanetti Superior Serviço Social Prestador de 

Serviço  
Coordenação 40h 

Ana Cristina C. 

Passos 
Superior Pedagogia CLT Orientadora 

Social 
30h 

Walker de Souza 

Silva 

Superior 

incomp 

Pedagogia/ 
LIBRAS 

CLT Orientador 

Social 
30h 
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Jaqueline Eugenio Superior Serviço Social CLT Assistente 

Social 
30h 

Vera Lucia 

Naporano 

 

Superior Psicologia Prestador de 

Serviço 
Psicóloga 08 h 

A contratar* 

 

Superior  CLT Instrutora 
LIBRAS 

 

Heide Christine 

Cunha 
Superior Ed. Física 

Prestador de 

Serviço 

Facilitador de 
Oficina  

04h 

Luis Felipe Z. F. da 

Silveira 
Superior  Músico 

Prestador de 

Serviço 

Facilitador de 
Oficina  

01h 

A contratar*  Superior  
Prestador de 

Serviço  

Tradutor/ 
Intérprete 
LIBRAS/ 

Português 

 

Andrea Ferreira 

Roldan 
Superior Artes Visuais 

Prestador de 

Serviço  

Tradutor/ 
Intérprete 
LIBRAS/ 

Português 

20h 

Vanderléia Pereira 

Santos 

Ensino 

Médio 
Ensino Médio CLT 

Assistente de 
orientador 

social 

30h 

*No trabalho remoto o orientador social Walker está substituindo o instrutor de LIBRAS e a intérprete 
Andrea atendendo a demanda do outro intérprete. 
 

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 

Sandro Almeida 
Silva 

Superior 
Tecnólogo em 

Gestão 
CLT 

Analista 
Financeiro 

16h 

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 
Terapias 

Integrativas 
Acupuntura 

Voluntário 
Oficina Integrativa 
Diretor Executivo 

01h/mês 
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Ligia Pereira Martins Psicologia Voluntária 
Consultoria em 

Desenvolvimento 
Humano 

03h/mês 

Maria Helena F.Verissimo Administração Voluntária Diretora Presidente 06h 

Margaret Pacheco Monzo Direito Voluntária Diretora Tesoureira 03h 

Heloisa de Barros Penteado Direito Voluntária Diretora Social 01h/mês 

José Ribamar F. de Souza Contabilidade Voluntário Contador 05h 

Vitório F. de Oliveira Filho 
Fundamental 

completo 
Voluntário Motorista 01h/mês 

Ailton S. Pereira Freitas Médio incomp Voluntário Serviços gerais 01h/mês 

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

Rosana T. Bergo Barreto Administração Voluntária Processos adm.   01h/sem 

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/bimestral 

Marly Ap. Gonçalves Médio completo Voluntária Serviços Gerais   01h/bimestral 

Simone Spadafora Biomédica Voluntária 
Terapia integrativa 

acupuntura 
04h/sem 

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

Sebastiana M. L Wawelberg Empresária Voluntária Conselho Fiscal 01h/mês 

Antonio Carlos Del Negro Engenheiro Voluntário Conselho Fiscal 01h/mês 

Rodrigo Petrolli Baptista Direito Voluntário Conselho Fiscal 01h/mês 

Rafael Vieria Souza Administração Voluntário 
Conselho Fiscal 

Suplente 
01h/mês 

 
10 – ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
10.1 – Recursos públicos - R$ 47.100,00 (de janeiro a junho) 

10.2 – Recursos privados - R$ 1.054.783,42 (orçado anual) 

TOTAL DE RECURSOS: R$ 1.101.883,42 (anual) 

 
10.3 – Financiamento em percentuais 

 Itens financiados % % % 100% 

Recursos Humanos    100% 

 
11 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO (EM R$) 

RECURSO 
PUBLICO 

1° mês 
R$ 

2° mês 
R$ 

3°mês 
R$ 

4° mês 
R$ 

5° mês 
R$ 

6°mês 
R$ 

FUCONDI 
4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 

FMAS 
3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 

OBS: Não temos ainda previsão como será para o segundo semestre. 
 
12 – CONTRAPARTIDA   

O Instituto Adhara disponibiliza como contrapartida: recursos humanos, equipamentos, espaço 
físico, materiais de consumo, material permanente, atividades externas, culturais e de lazer, as três 
últimas quando houver possibilidade pelas autoridades sanitárias competentes.   
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 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, 19 de março de 2021 
 
 
 
 

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 
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