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PALAVRA DO PRESIDENTE
“No meio do caminho tinha uma pedra.
Tinha uma pedra no meio do caminho.
Tinha uma pedra.
No meio do caminho tinha uma pedra.”
Carlos Drummond de Andrade
Inicio esta mensagem com os versos de Drummond, por uma razão muito simples: ninguém
melhor que o poeta para descrever nossos sentimentos ao materializar-se a notícia de que
teríamos que deixar o espaço que a ADID ocupou por 15 anos. Parecia improvável conseguir um
local adequado para abrigar tantas atividades com a mesma qualidade. Era uma pedra no meio
do caminho. Entretanto, decidimos contorná-la e enfrentar o desafio sonhado por 30 anos, que
a ADID comemoraria em 5 de Dezembro de 2019: ter uma sede própria.
Se há algo que marcou decisivamente esse ano, foi, sem dúvida, a realização desse
sonho. Encontramos uma casa na Rua Guararapes, 864, ao lado de uma linda praça e
resolvemos que ali seria a nova ADID.
Foi um ano intenso. Tivemos a ajuda de muitas pessoas; a arquiteta Mirtes Luciani doou o
projeto, muitos outros doadores colaboraram e o sonho aos poucos foi tomando forma, virando
realidade. No final do ano, tínhamos uma nova sede, ainda com algumas coisas por terminar,
mas preparada para que pudéssemos iniciar o novo ano em nossa sede própria.
Enquanto isso, todas as atividades pedagógicas e assistenciais continuaram sendo realizadas
com o mesmo cuidado de sempre e novas conquistas foram acrescidas ao portfólio da ADID.
Continuamos desenvolvendo o Projeto FUMCAD para famílias socioeconomicamente mais
vulneráveis, mantivemos um ensino fundamental diferenciado e eficaz para os mais jovens,
apoiamos os adultos em suas atividades de trabalho com o Emprego Apoiado e ampliamos o
programa de prevenção ao declínio cognitivo e funcional dos mais idosos.
Nas páginas desse Relatório estão registradas boa parte dessas atividades que nos deixam
muito orgulhosos, com uma grande sensação de realização pelos resultados obtidos pelos
nossos jovens e pela competência dos nossos técnicos. Fica aqui o nosso agradecimento, em
nome de toda Diretoria, às nossas equipes técnicas e administrativa, aos pais e voluntários, às
empresas parceiras, aos nossos doadores e ao incondicional apoio dos Conselhos de
Administração e Fiscal. Sem esse apoio, seria impossível levar adiante esse trabalho.
Um grande abraço a todos,

Bento A. Zanzini
Diretor Presidente
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História
Fundada em 05 de dezembro de 1989, a ADID é uma associação sem fins lucrativos, criada
por um grupo de pais de pessoas com síndrome de Down, que tem por finalidade desenvolver
projetos capazes de promover e integrar socialmente pessoas com deficiência intelectual,
particularmente a síndrome de Down. Temos o propósito de contribuir com a pesquisa
científica, a aplicação e a divulgação de metodologias educacionais que possam desenvolver a
qualidade da aprendizagem, tendo como um dos principais objetivos a inclusão no mercado de
trabalho, pois até o final da década de 90, essa possibilidade era bastante limitada.
Em relação às atividades educativas, no decorrer desses anos ampliamos nossas ações e
passamos a oferecer apoio educacional para alunos de escolas de ensino comum, da educação
básica e de cursos regulares de qualificação profissional.
Sempre buscando o aprimoramento, a ADID atingiu, em 2012, mais uma grande meta:
inaugurou a Escola de Ensino Fundamental Professor Antonio Francisco de Carvalho Filho,
regulamentando o seu programa educacional do 1º ao 5º ano escolar como ensino regular,
porém com metodologia própria e especializada. Com isso fortaleceu também o Serviço de
Apoio Educacional e o Programa de Educação Especializada para o Trabalho, que foi
reformulado de modo a ampliar as possibilidades de atuação do aluno no mercado de trabalho,
de forma mais expressiva e com maior enfoque em seus interesses e aptidões.
Compreendendo a pessoa como um todo, possuímos uma equipe composta por
profissionais da área de Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Empregabilidade, que
complementam o atendimento ao aluno por meio de orientação familiar, pois consideramos de
fundamental importância a integração entre a família e a escola para o sucesso dos resultados.
Quanto à inclusão no mercado de trabalho, a ADID, aos poucos, passou a atender às grandes
corporações com representação transnacional, não apenas incluindo seus usuários, mas
também oferecendo suporte técnico para as empresas, por meio de sensibilização e
treinamento de pessoal, de modo a facilitar o convívio com a diversidade.
A ADID, atualmente, está situada na Rua Guararapes, 864 – Brooklin (sede própria).
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Nossa Visão
Ser referência no desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual,
em particular com a Síndrome de Down, buscando o aprimoramento
permanente das metodologias utilizadas.

Nossa Missão
Estimular o desenvolvimento biopsicosocial de pessoas com deficiência
intelectual, em particular com a Síndrome de Down, através da educação,
integração, socialização e profissionalização, bem como conscientizar a
família e a sociedade do potencial dessas pessoas.

Nossos Valores
Acreditamos no potencial das pessoas com síndrome de Down, em seu
direito a uma educação sem discriminação, a uma vida adulta
socioeconomicamente independente e integrada e na importância da
contribuição familiar para realização dessas possibilidades.
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Programa Educacional
Ensino Fundamental I, Apoio Educacional,
Preparação para o Trabalho e Formação Pessoal

O Programa Educacional da ADID tem como propósito educar e
preparar a pessoa com síndrome de Down para o mercado de trabalho, de
modo que possa adquirir o melhor nível possível de autonomia e
independência e atuar plenamente em sociedade.

Nesta foto, o aluno Alexandre de Sá Oliveira, junto de sua família, recebe o certificado de
conclusão da Profa. Alda Lucia Pacheco Vaz e do Presidente da ADID, Bento Aparício Zanzini.
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POR QUE APRENDER
Quando se fala em educação, a primeira coisa que se imagina é uma série de
formalidades a serem cumpridas, mas pouco se pensa no prazer em aprender, na
satisfação que o conhecimento nos traz, pelo simples valor da "descoberta“ ou da
confecção de algo feito pelas próprias mãos.

NOSSA CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO
Compreendemos a educação como um processo de desenvolvimento integral da
pessoa, para que possa autoconstruir-se com seus próprios recursos, adquirir
habilidades e competências, gerando o melhor nível de autonomia e independência.

APRENDER A CONHECER
Os primeiros passos: conhecimento de mundo, a exploração de cores, formas,
texturas, aromas, sabores., transformam-se numa grande aventura

LEITURA E ESCUTA
Trata-se do imaginário e a organização de um complexo sistema de representação.
Das brincadeiras de faz-de-conta à compreensão do código da escrita, à
representação dos sons da fala

ESCRITA
Apesar de procurarmos que sejam desenvolvidas de forma simultânea, na verdade
a leitura e a escrita são processos bem diferentes. Na escrita, o nível de complexidade
é ainda maior, com exigência motora, entre outras, combinada ao apelo intelectual.

INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO
Aprender a comunicar ideias, compreender e ser capaz de deixar recados, é um dos
propósitos da comunicação escrita. Envolve organização do pensamento e clareza, na
mensagem.
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APRENDER A APRENDER
CONTAGEM E ARITMÉTICA
Contagem , sequência numérica, classificação, noções de "antes" e "depois",
tamanho de roupas e calçados, são alguns dos desafios da aprendizagem
numérica relacionada à prática cotidiana.

INFORMÁTICA EDUCACIONAL
Uso de equipamentos, como computador, tablet e celular, enquanto
instrumentos de comunicação, busca de informações e aprendizagem.

JOGOS EDUCATIVOS
Existe maneira mais gostosa de aprender? Os jogos, na educação, contribuem
com a transferência da aprendizagem teórica, além de trabalhar atitudes e
interação social.

APRENDER A FAZER
Oficinas de aprendizagem e técnicas de cartonagem, manuseio de
equipamentos para produção de agendas, cadernos, bloquinhos de anotações
e outros afazeres que desenvolvem habilidades manuais e raciocínio.

PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO
Responsabilidade, respeito à hierarquia, cooperação e trabalho em equipe
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APRENDER A RELACIONAR-SE
Desenvolvimento de habilidades sociais, interação e participação em atividades
cooperativas e competitivas

SABER GANHAR E SABER PERDER
O desafio de competir e enfrentar frustrações, sem perder a calma ou a
amizade.

AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA
Cuidar dos próprios pertences, preparar alimentos e saber pedir ajuda quando
necessário, aprendendo a saber com quem contar.

APRENDER A SER
Participação plena em sociedade! A capacidade de refletir sobre direitos e
deveres, tomar decisões e analisar questões que remetam à ética social, não
acontece de forma repentina.
Sonhos, planejamento, superação de desafios... realizações...Um longo processo
de amadurecimento até a fase adulta e, finalmente, o doce sabor da vitória!

MOSTRA DE PINTURA EM TELA
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FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL - PROJETO REAL
Tudo começou com a ideia de exercitar o uso do dinheiro. Visitas ao comércio
local há muito tempo fazem parte da nossa rotina.
Andar em grupo, respeitar os sinais de trânsito, comunicar-se bem com outras
pessoas e agir de forma adequada, são práticas que acabaram sendo
incorporadas ao projeto. Hoje, representam um componente importante da
formação dos nossos alunos.

PROJETO TERRA E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL:
PARCERIA TECMACH
Engajamento e solidariedade.
Projeto desenvolvido por um grupo de
voluntários da Tecmach, que em 2019
dedicou-se a levar o conceito de
preservação dos recursos naturais aos
alunos da ADID.
Por meio da reciclagem, investiram na
confecção de caixas decoradas com peças
de impressoras e computadores, as quais
seriam descartadas.
Perfeitamente integrados, os voluntários
da Techmach incentivaram a preservação
do meio ambiente e a criatividade.
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PROJETO TIC PARA TODOS – TELEFONICA / VIVO
Curso de Inclusão Digital oferecido por voluntários da empresa Telefônica Vivo,
com a mediação de nossa parceria com a ASID.
O curso foi aplicado primeiramente aos profissionais e, na sequência, aos alunos,
ambos com material apostilado, preparado com muito cuidado e capricho

MENTORIA EM GESTÃO COM A PWC CONSULTORIA
Um treinamento em Planejamento Estratégico e Marketing, com foco na
divulgação do trabalho da ADID, análise das mídias de maior alcance e
sustentabilidade, visando identificar as possibilidades de ampliação da captação
de recursos. Esse programa também foi mediado pela nossa parceira, ASID e teve
a participação das equipes do Pedagógico, da Empregabilidade e da
Administração e Finanças.
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A IMPORTÂNCIA DA FAMILIA
Enxergar o filho como “outra pessoa”, com vontade própria e capacidade de
realizações, nem sempre é fácil. Muitas vezes é necessária a superação de medos e
frustrações pessoais, pauta sempre presente em reuniões pedagógicas e grupos de
psicologia.

PARTICIPAÇÕES SOLIDÁRIAS
A ADID foi convidada pela Escola de Dança DEPT CULT para participar do espetáculo
de encerramento das atividades do ano e apresentou como tema O CIRCO.
Com disciplina, carinho e muita coragem para enfrentar um público de
aproximadamente 500 pessoas, o GRUPO ADID “PIMENTINHAS DA ALEGRIA” fez
bonito. Sucesso não tem idade!
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EVENTO EDUCACIONAL
"A FANTÁSTICA VIAGEM DOS SONHOS"
Esse evento celebra a conclusão do Projeto Pedagógico Anual e, em 2019, celebrou
também os 30 anos da ADID, comemorando ainda a aquisição da sede própria.
Por escolha dos alunos, essa “FANTÁSTICA VIAGEM DOS SONHOS” levou-os a estudar
os seguintes países: Brasil, Egito, Estados Unidos, Itália, Japão e Portugal, representados
no evento final através de uma encenação multidisciplinar, cuja organização envolveu
toda equipe da ADID.
A animação dos alunos, participando ativamente no estudo dos costumes, das
músicas, das comidas e dos demais aspectos característicos de cada país revela-se
brilhantemente numa apresentação muito bem coreografada, com danças, jogos
rítmicos, exibição de fantasias e projeção de fotos.
As famílias são convidadas a assistir e a emoção toma conta de todos os presentes, que
neste evento lotam o auditório para aplaudir a performance dos alunos, que superam-se
felizes em suas apresentações.
As fotos que se seguem neste Relatório mostram alguns momentos do evento, embora
não consigam, absolutamente, retratar toda a alegria dessa noite.

Na abertura do evento, os Diretores e as Coordenadoras puxaram o “parabéns a você”
pelo aniversário da fundação da ADID, cantado também por toda plateia.
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BRASIL, A MÚSICA POPULAR BRASILEIRA E O FUTEBOL

ESTADOS UNIDOS E OS CONTOS DE FADA

EGITO E A CULTURA ANTIGA

COLÔMBIA E A DANÇA TÍPICA
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PORTUGAL, ITÁLIA E SUAS FESTAS TÍPICAS

JAPÃO E SUAS TRADIÇÕES

MUITAS EMOÇÕES!
UMA GRANDE FESTA!
UM SONHO DE TODOS NÓS!
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Programa Socioassistencial
Inclusão cidadã da Pessoa com Deficiência
Intelectual e suas Famílias

Este é um programa que estimula, desenvolve habilidades, fomenta
aptidões de cidadania e busca continuamente o desenvolvimento social
com a consequente integração na sociedade e no mercado formal de
trabalho de forma totalmente gratuita.

O APOIO DO FUMCAD
Com o apoio do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e Adolescente,
atendemos 32 crianças e adolescentes
no projeto
"Down, Movimento e Aprendizagem".
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HABILIDADES A DESENVOLVER
Habilidades sociais e adaptativas por meio de oficinas e atividades de
dança, teatro, malabares, capoeira, fonoudiologia, artes, tear, psicologia, pedagogia e
educação física: esses foram os focos do nosso Programa Assistencial.

A CIDADANIA
Promovemos ações diretamente com a sociedade, via campanhas sociais e
mobilizações sociais, inclusive com autodefensoria

O LAZER
O lazer foi proporcionado com saídas socioeducacionais mensais a lugares
temáticos previamente trabalhadoS em oficinas e também em baladas temáticas.

AS ARTES E A CULTURA
TEATRO
Reconhecida como a quinta arte, trabalhou questões comunicacionais da
pessoa com síndrome de Down, que facilitou muito para o desenvolvimento na
aprendizagem em outras áreas.

DANÇA E JOGOS MULTICULTURAIS
Arte de movimentar não só o corpo, mas principalmente as emoções. A
satisfação e o bem estar de ver a evolução corporal transcender as características
naturais do ser humano.
A cultura afrodescendente sendo desmistificada e ampliando o leque
cultural de aprendizados, por meio da Capoeira, Maculelê, Puxada de Rede e Jongo.

MALABARES
Uma estratégia lúdica e intencional, que contribui para fortalecimento
muscular palmar, desenvolvendo as habilidades manuais.
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OUTRAS HABILIDADES ESPECÍFICAS
TEAR
Uma atividade manual que contribui sobremaneira com a
capacidade de concentração, sendo muito importante para psicomotricidade.

ATIVIDADES ESPORTIVAS
No desenvolvimento integral do Down, não podem faltar as
modalidades esportivas promovidas pela Educação Física e dentre elas utilizamos
também a prática do Taekwondo.

TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES COMO APOIO PEDAGÓGICO
FONOAUDIOLOGIA
Combinação e articulação entre todas as áreas, a Fonoaudiologia
favorece a pessoa com síndrome de Down em sua possibilidade de melhorar a
comunicação com o mundo.

PSICOLOGIA
Muito além de entender e trabalhar com as emoções, a Psicologia
ajuda a compreentender que o limite do outro começa quando o meu termina.

PEDAGOGIA
Entender o ser humano como único! Esse foi o lema da Pedagogia em
2019, ao desenvolver e integrar os nossos diversos programas de trabalho.
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A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NO DESENVOLVIMENTO
As famílias tiveram um ano repleto de atividades e aprendizados,
pois acreditamos que a família bem orientada transmite ao seu ente com
síndrome de Down melhores possibilidades de um desenvolvimento exitoso.

O ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS
Foram ofertados mensalmente Grupos de Psicologia, Grupos
Orientativos com os profissionais especializados, Curso de Empreendedorismo
com o Sebrae SP e muitas outras atividades informativas.
Dentre elas, destacamos as palestras de diversos temas, visitas
domiciliares, oficina de artes, oficinas de yoga, oficinas de teatro, oficinas de
informática e orientações individuais semanalmente com toda equipe.
Acreditamos que a parceria com a família é fundamental para o
êxito de todo o processo educativo dos jovens.
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A IMPORTÂNCIA DAS PARCERIAS
Em 2019 contamos com grandes parceiros para que os nossos serviços
seguissem com a qualidade que a ADID sempre praticou em seus 30 anos de
história.
Conseguimos, com esse apoio, realizar eventos beneficentes, captar recursos
fundamentais para o financiamento das nossas atividades, obtivemos
importantes doações e participamos de trabalhos científicos de interesse de nossa
comunidade.

PARCERIAS COM GRANDES INSTITUIÇÕES
O reconhecimento do trabalho da ADID por instituições de referência no Brasil,
resultaram em muitos frutos e ampliação da qualidade dos nossos serviços.
Destacamos as instituições: SEBRAE - SP, IPQ-HCFMUSP, Fórum Paulista de
Entidades, UNINOVE, UNISA e Anhembi Morumbi, além das empresas que
empregam nossos jovens, entre tantos colaboradores.

EVENTOS BENEFICENTES E DOAÇÕES
Conseguimos combinar alegria, emoção e captação de recursos nos eventos
beneficentes com a participação de grandes públicos no Chá do Terraço Itália,
oferecido pela Família Comolatti, na Festa Junina e na Feijoada Beneficente com
muito bingo e sorteios.
Recebemos doações de muitos parceiros, como por exemplo a Cacau Show,
Sodiê, O' Burguer, Avatim, Merckgroup, Mont'Sinai, Cinesystem, além de pessoas
físicas, empresas e doações de cupons fiscais para campanha da Nota Fiscal
Paulista, que nos ajudaram a financiar a construção de nossa nova sede.

Ii Feijoada da ADID

Reunião com a equipe do IPQ – HCFMUSP na sede da ADID
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APRESENTAÇÕES E CAMPANHAS ESPECIAIS
DESMISTIFICANDO A SÍNDROME DE DOWN
A convite da UNINOVE apresentamos com demonstrações e palestras os
benefícios da capoeira e do malabarismo para pessoas com SD. Nesse evento,
fomos homenageados pela faculdade com certificação honrosa.

OUTUBRO ROSA
Campanha de conscientização mundial, também entrou na ADID com palestras,
sensibilizações e até com exame de toque de mama realizado por uma equipe
habilitada da área da saúde.

CONSCIÊNCIA NEGRA
Reflexões necessárias para essa data, com a intervenção dos nossos
profissionais.

OUTRAS POSSIBILIDADES
SAÍDAS SOCIOCULTURAIS
Todos os meses promovemos saídas
socioculturais, que nos trouxeram muito aprendizado e
gratas surpresas.

CUIDADOS COM A HORTA
Semanalmente nossos atendidos cuidavam
da horta, aprendendo mais uma vez, com a prática,
sobre o meio ambiente
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E OUTROS OLHARES
AUTO-RECONHECIMENTO
Empoderamento, uma palavra muito usada atualmente e muito
representativa para os nossos momentos. Desenvolvemos ações de auto imagem,
de entendimento sobre as partes do corpo, como estratégia para conscientizar
sobre os abusos de toda ordem que infelizmente acometem com frequência em
pessoas com deficiência intelectual. A Barbearia Corleone foi fundamental nesse
processo e cuidou gratuitamente dos nossos atendidos.

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
Na linha do cuidado integral, nossos atendidos e familiares tiveram
orientação odontológica e receberam o kit de higiene da Dra. Adriana Ziemer
Vilalba Moreira.

SOLIDARIEDADE
Também realizamos ações sociais para ajudar outros públicos, com
campanhas de arrecadação das mais diversas e até mesmo passar um dia
diferente e de muita troca com os beneficiários de nossa doação. Assim como
possibilitamos oportunidades. Nossas campanhas sociais possibilitaram a troca
de lacres de latinha para concessão de uma cadeira de rodas; entregamos
"sacolas de Papai Noel" para serem distribuídos em três abrigos e ainda fizemos
uma apresentação de jongo para os idosos. Momentos únicos!

Atendimento pela Dra. Adriana

Cuidados na
Barbearia Corleone

22

ALGUNS DESTAQUES ESPECIAIS
O encontro com a Senadora Mara Gabrilli no Museu da Pessoa com Deficiência
foi uma grata experiência, assim como tem sido uma marcante experiência
permitir que a pessoa com síndrome de Down nos apresente o mundo pelo seu
olhar.
O ano de 2019 nos trouxe muitos momentos de olhares, sorrisos, trocas de
experiências e muitas conquistas para todos nós da ADID, tanto para os jovens
atendidos como para seus familiares e também para os profissionais envolvidos
com esse trabalho, demostrando que o investimento em cuidados sociais tem
muito retorno e realmente vale a pena.
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ATENDIMENTOS ASSISTENCIAIS
O programa socioassistencial Inclusão Cidadã da Pessoa com Deficiência
Intelectual e Família, realizou em 2019, um total de 2.664 atendimentos as
pessoas com síndrome de Down (51 bolsistas), seus familiares, acadêmicos,
profissionais congêneres, órgãos públicos, empresas privadas e toda comunidade
que buscava orientações e/ou apoios.
O gráfico abaixo demonstra a quantidade de pessoas atendidas, familiares e
usuários do serviço via contato telefônico, e-mail, whatsapp, avaliação
multidisciplinar, visitas domiciliares, reuniões, palestras, oficinas, cursos
extracurriculares e demais demandas advindas dos outros programas da ADID.

Programa Socioassistencial ADID 2019
Número de Atendimentos Realizados

UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
Um Programa Socioassistencial dessa
amplitude só é possível por contarmos com
uma equipe multidisciplinar de excelência,
pesquisadores experientes e com muita
dedicação .
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Programa de Empregabilidade
Inclusão socioeconômica de pessoas com síndrome de Down
com assessoria técnica especializada em inclusão profissional.

Programa que oferece atendimento especializado a pessoas adultas
com síndrome de Down (T21) no âmbito do trabalho, desenvolvendo
estratégias para viabilizar sua inclusão profissional com autonomia,
engajamento e retenção no emprego.

POR QUE INVESTIR EM INCLUSÃO PROFISSIONAL
Incluir uma pessoa com deficiência intelectual no trabalho significa
torná-la participante da vida social, econômica e política, favorecendo o
real exercício da cidadania com autonomia e independência,
assegurando respeito aos seus direitos.
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A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO NO AMBIENTE
CORPORATIVO
Utilizando a metodologia do Emprego Apoiado, a ADID apoia as Organizações
na inclusão de colaboradores com síndrome de Down (T21), acompanhando todos
os processos necessários para uma inclusão bem sucedida.

COMO GARANTIR O ENGAJAMENTO NA RETENÇÃO DO TRABALHO?
Treinamentos personalizados ao perfil do atendido e função exercida na
empresa favorecem o desenvolvimento das competências individuais, o
crescimento profissional e melhor desempenho no ambiente corporativo.
TREINAMENTO CORPORATIVO E COMPORTAMENTAL
Além do acompanhamento no ambiente corporativo (Emprego Apoiado), nossos
atendidos participam semanalmente de treinamento corporativo e
comportamental planejado e realizado por equipe multiprofissional.

INCLUSÃO DIGITAL
Oficina de Informática com foco no treinamento
contínuo
e
atualização
das
ferramentas
plataformas e aplicativos utilizados no cotidiano.

EDUCAÇÃO CONTINUADA
Manutenção do conhecimento adquirido e
aquisição de novos conceitos, novas realidades. A
Pedagogia auxiliando nas demandas do mundo real
com foco na autonomia e na prevenção de possíveis
perdas.
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SENTIR, PENSAR, AGIR
A contribuição da Psicologia nas rodas de conversa e grupos operativos
favorecem espaço de discussão, troca reflexão e amadurecimento nas relações
interpessoais.
PREVENINDO O DECLÍNIO COGNITIVO
De olho nas pesquisas que indicam a possibilidade do envelhecimento precoce
na T21, nossa equipe realiza treinos específicos fundamentados por estudos
recentes em Neuroeducação, através de jogos e aplicativos focados no
desenvolvimento cognitivo e na prevenção declínio funcional.

TREINAMENTO FOCADO NA PESSOA
Coaching como técnica para autoconhecimento e crescimento pessoal e
profissional.
CORPO E MENTE
Os benefícios do Taekwondo para uma vida mais saudável e consciente,
adaptada e acessível também às pessoas com síndrome de Down (T21).
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A ARTE DA VIDA
Teatro Dança e Música foram incorporados ao treinamento
corporativo e comportamental enriquecendo a grade de atividades
como instrumentos facilitadores do desenvolvimento pessoal e
profissional e auxiliando na prevenção ao envelhecimento precoce
O planejamento foi inspirado no tema gerador do Projeto Educacional
2019: “A Fantástica Viagem dos Sonhos”, focado na diversidade cultural
de várias regiões do mundo, e no caso dos Grupos de Trabalho, com
ênfase na Itália.
No teatro, nossos atendidos mergulharam no universo Shakespeare,
escolhendo duas peças: “Sonho de Uma Noite de Verão” e “Muito
Barulho por Nada”, apresentadas com louvor para os familiares no
Teatro Paidea.
A dança culminou com uma dramatização sobre a origem da
tarantela e uma belíssima apresentação de dança.
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PROTAGONISMO
Projeto de Vida com Autonomia e Autodefensoria voltado ao desenvolvimento e
treinamento das habilidades e competências individuais, o exercício da autonomia
na vida prática é levado a sério por nosso jovens e adultos para o exercício pleno
de sua cidadania.
Como cidadãos de direitos e deveres, preparam-se para uma participação ativa
na sociedade e representatividade, por um mundo mais inclusivo.

VIVER COM AUTONOMIA
O Projeto de Vida com Autonomia abrange oficinas de organização, culinária e
alimentação saudável, saídas programadas em transporte coletivo, treino de
leitura e escrita, introdução ao inglês básico, compras no comércio local para
treino da matemática, uso do dinheiro, entre outras.

As oficinas de culinária proporcionam autonomia na própria alimentação, o exercício
da escolha, compra dos ingredientes e confecção de receitas para o dia-a-dia.
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TRABALHO E SOCIALIZAÇÃO
O trabalho favorece a oportunidade de ampliar a rede de relacionamentos e
compromissos sociais.

A FAMÍLIA COMO BASE
O sucesso de toda intervenção com crianças, jovens e adultos com síndrome de
Down (T21) é resultado de um conjunto de esforços envolvendo as áreas da Saúde,
Educação, Esportes, Arte, Cultura e Lazer, mas principalmente a participação e
envolvimento das famílias.
A ADID investe constantemente para garantir o fortalecimento dessa parceria,
orientando, apoiando e acolhendo familiares, cuidadores e responsáveis diretos
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DIFUNDINDO A INCLUSÃO
Palestras de sensibilização em universidades, empresas e escolas
levam informação e orientação para uma maior conscientização da
população quanto ao potencial da pessoa com síndrome de Down
(T21) e a viabilização de sua real inclusão social.
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EVENTO ESPECIAL PARA RECEBER NOSSOS PARCEIROS
O Café da Manhã com Parceiros que a ADID realiza anualmente tem como
objetivo favorecer um encontro com nossos parceiros com palestras, depoimentos
e um gostoso café da manhã com convidados também engajados nesta causa.
Neste dia nossos atendidos recebem, na ADID, os seus gestores, tutores e
representantes de RH das empresas onde trabalham.

NOVAS PARCERIAS
Em 2019 novas e promissoras parcerias foram estabelecidas. Essa sinergia
favoreceu a abertura de novas vagas para contratação dos nossos atendidos e
também a ampliação da nossa rede de apoiadores, fortalecendo e viabilizando
a real inclusão socioeconômica de pessoas com deficiência intelectual
(síndrome de Down – T21).
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Programa de Envelhecimento
Prevenção ao declínio cognitivo dos adultos com
Síndrome de Down

O Programa de Prevenção ao Declínio Cognitivo dos nossos atendidos
adultos e de reabilitação para o grupo mais velho ocorre através de
intervenções diversificadas, tendo como base os estudos e pesquisas
recentes da Neurociência do Envelhecimento.

POR QUE ESTIMULAR
A estimulação cognitiva auxilia a ativação e a manutenção das
funcionalidades, reduzindo a progressão do declínio funcional que
ocorre precocemente nas pessoas com Síndrome de Down.
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ARTE, ATIVIDADES FÍSICAS E INTER-GERACIONALIDADE
instrumentos de prevenção ao declínio cognitivo.
O envelhecimento das pessoas com deficiência intelectual, especialmente com
síndrome de Down, também é uma grande conquista. Esta é a primeira geração
de pessoas com T21 que, contrariando os prognósticos reservados do passado de
que não chegariam à idade adulta, conseguiu ultrapassar os limites estabelecidos
para sua expectativa de vida e está chegando ao envelhecimento, graças aos
avanços da medicina, da estimulação e de toda a rede de apoios e atendimentos
desenvolvidos nos últimos anos.
A ADID tem sido pioneira no desenvolvimento de uma grade de atividades
oferecidas aos atendidos mais velhos, por isso, há três anos passamos a
contemplar intervenções utilizando a arte, as linguagens cênicas e musicais,
através de oficinas de dança, teatro, cinema e TV, além das atividades de
estimulação com base nos estudos da neurociência e do projeto de vida com
autonomia, com ótimos resultados. O objetivo é fazer com que os “jovens
maduros” enfrentem essa nova etapa de suas vidas de forma plena e saudável,
com um envelhecimento ativo.

COLABORAÇÃO EM TRABALHOS CIENTÍFICOS
Ainda com esse propósito, a ADID tem colaborado com projetos de pesquisas,
como os estudos de doutoramento da Prof. Dra. Luciana Mascarenhas Fonseca,
que apresentou a tese “Evidência de disfunção executiva, desinibição e apatia no
declínio cognitivo e demência de Alzheimer em pessoas com síndrome de Down” à
Faculdade de Medicina da USP. Firmamos também convênios com centros de
estudos como o IPQ-HC Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, para que
possa ser estudado o processo de envelhecimento na síndrome de Down com a
participação dos alunos em idade compatível com tal problemática.
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EQUIPE ADID
A equipe técnica da ADID é formada por profissionais experientes em suas
especialidades, que tem um olhar permanente para os avanços do
conhecimento sobre a síndrome de Down e sua aplicação em nossos
programas educacionais.
Da mesma forma, nossos profissionais da área administrativa e financeira
cuidam com especial carinho do nosso ambiente e da atenção requerida pelos
familiares.

A EQUIPE ADID EM 2019
Adevaldo Cabral de Queiroz
Adriana Lo Bianco
Adriana Akemi Kunly (Voluntária)
Alda Lúcia Pacheco Vaz
Andreia Cardoso dos Santos
Andreia Nogueira Pires de Campos
Ana Beatriz Nishimoto Almeida
Andressa Ramos Becker
Angela Maize Silva Alves
Camila Oliveira da Fonseca
Cinira Silva
Cleonice Alves Dourado
Cristina Gonçalves da Silva
Cristiano Pedroso
Daniel de Avelar
Debora Hornink Meneghel
Derisvaldo Sousa Silva Neto
Elizete Sinesia Leal Pereira
Erminda Conceição Ramos
Fabio Faoza
Fernanda Kinshoku (Voluntária)

Gabriel Elias Giralt Ferreira
Genivaldo Oliveira Sandes
Isabela Cristina Santos Alves
Janay Silva Alves
Julia Andrielly Santana Santos
Leonardo de Farias Cortez
Luiz Fabiano Santos
Luiz Felipe Bischof Lobassi
Maria Alice Delfino
Maria de Fátima Rebouças da Silva
Maria Gabriela Felipe
Marleide Pereira da Costa Masson
Nicholas Salgado de Oliveira
Paulo Ricardo Sancori Cecílio
Paulo Sérgio Júlio de Miranda (in
memorian)
Renata Zani de Oliveira Franco
Rosa Tomacelli Marques
Rosane Delphino Chiarantano
Rose Dantas Nunes Sandes
Thiago Fernandes Mateus
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DIRETORIA E COORDENAÇÕES

DIRETORIA EXECUTIVA
Bento Aparício Zanzini – Diretor Presidente
Maria Cecília de Bianchi Carvalho – Diretora Vice-Presidente
Ingrid Gindler Sergi (in memorian) – Diretora Administrativo/Financeiro
Sueli Gago Ares – Diretora de Relações Públicas

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Eli Nogueira de Almeida – Presidente
Vera Lúcia Giannini de Carvalho – Conselheira
Antonio Aparecido de Paula – Conselheiro
Eliete Pena – Conselheira
Messias do Carmo Oliveira – Conselheiro
CONSELHO FISCAL
Reizo Tanaka – Presidente
Elio Shigekiyo - Conselheiro
Doracy Lourenço da Silva - Conselheira
EQUIPE DE COORDENAÇÃO
Alda Lucia Pacheco Vaz – Diretora Educacional
Angela Maize Silva Alves – Coordenadora Empregabilidade – Envelhecimento
Genivaldo Oliveira Sandes – Gerente Administrativo – Financeiro
Maria de Fátima Rebouças da Silva – Coordenadora Programa Socioassistencial

“Todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa o
desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações
comunitárias e do sentimento de pertencer a espécie humana”.
Edgar Morin
36

APOIADORES E PARCEIROS
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INDICADORES INSTITUCIONAIS
ADID EM NÚMEROS
Informações dos Programas Educacionais
Origens das Receitas
Alocação das Despesas
Demonstrativos Contábeis
Relatório dos Auditores Independentes
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GRÁFICO I
NÚMERO DE ATENDIDOS POR PROGRAMA EDUCACIONAL

Grupo de Psicologia

GRÁFICO II
NÚMERO DE ATENDIDOS POR FAIXA ETÁRIA
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GRÁFICO III
EVOLUÇÃO DOS ALUNOS INSERIDOS NO MERCADO DE
TRABALHO

GRÁFICO IV
NÚMERO DE ATENDIDOS POR REGIÃO GEOGRÁFICA
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GRÁFICO VI
ORIGENS DAS RECEITAS

GRÁFICO VI
ALOCAÇÃO DAS DESPESAS
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Inclui Trabalhos Voluntários
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Rua Guararapes, 864 - Brooklin
CEP: 04561-001 – São Paulo - SP
(11)5542-5546
E-mail: adid@adid.org.br
www.adid.org.br
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