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“A educação é um processo social, é desenvolvimento.  

Não é a preparação para a vida, é a própria vida.”  

 

  John Dewey 
Filósofo e pedagogo norte-americano (1859 – 1952) 

  

 



 

 
 

 

 

A inauguração oficial da nova sede, que quase aconteceu. 

 
Os convites já estavam sendo enviados.  

Era para ser uma linda festa. 

Infelizmente a pandemia não permitiu e a festa de inauguração foi adiada. 

Entretanto, nosso espaço está pronto para ser utilizado, logo que  

pudermos retomar as atividades presenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2



 

 

 

 

Sumário 

 

Palavra do Presidente 

Quem somos nós 

Missão, Visão e Valores 

Programas Educacionais e de Desenvolvimento 

Escola de Ensino Fundamental 

Reforço Pedagógico 

Empregabilidade e Prevenção do Envelhecimento 

Programa Socioassistencial 

Projeto Down, Movimento e Aprendizagem 

A metodologia da Classificação Internacional de Funcionalidades 

Apoiadores e Parceiros 

Indicadores Institucionais: ADID em números 

Relatório dos Auditores Independentes 

Balanço Patrimonial 

A equipe técnica multidisciplinar da ADID   

Diretoria, Conselhos e Coordenadores  

Apoiadores, Empregadores e Parceiros 

 

 

 

3



 

 
 

Palavra do Presidente 
 

 

“E agora, José?  

A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, 

E agora, José?” 

 

Carlos Drummond de Andrade 
 

 

 

 

Pois é, José. Nossos alunos estavam felizes, inaugurando suas atividades em nossa nova sede, tão 

carinhosamente preparada para recebe-los, quando a pandemia e a COVID 19 chegaram para mudar 

todos os planos.  

Novos tempos, decisões difíceis, novas aprendizagens, a busca de novas metodologias, novas 

plataformas, o ensino remoto, a dúvida sobre a eficácia de tantos esforços, a preocupação com o 

equilíbrio financeiro das famílias e da própria ADID.  

Pois é, José. O ano passou e o balanço, no final das contas, foi muito positivo.  

O esforço valeu, sim, a pena. Por isso expressamos aqui um profundo agradecimento à nossa 

formidável equipe técnica, às famílias que acreditaram e nos apoiaram nos momentos mais difíceis, 

aos parceiros tradicionais e aos novos que vieram para agregar recursos e esperanças, e a todos que, 

contrariando o poeta, responderam com coragem e otimismo ao desafio que nos chegou tão 

inesperadamente.  

Este Relatório apresenta um resumo das conquistas dos nossos alunos, dos professores e de todos 

os colaboradores, numa demonstração de que nossa comunidade conseguiu superar o mais difícil 

dos anos da ADID.  

Em nome da Diretoria, deixo aqui um agradecimento especial aos Conselheiros, cujo indispensável 

suporte nunca nos faltou ao longo de todo o ano.  

Deixo também, a todos os demais, o nosso MUITO OBRIGADO! 

 

 

Bento Aparício Zanzini  

Diretor Presidente 
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Quem somos nós 

A ADID é uma associação sem fins lucrativos, criada por um grupo de pais de jovens com síndrome de Down 

em 5 de Dezembro de 1989 e reconhecida como de Entidade de Utilidade Pública, que tem por finalidade 

desenvolver projetos capazes de promover e integrar social e economicamente 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, atividade em que somos pioneiros e muito bem sucedidos. 

Oferecemos um amplo programa de atividades educativas, que se iniciam com o ensino fundamental, 

passam pelo apoio educacional para alunos de escolas de ensino não especializadas, estendem-se pelos 

cursos regulares de qualificação profissional, pelos cursos extracurriculares em diversas modalidades e 

completam-se com o programa de prevenção do envelhecimento. 

Desde 2012 somos mantenedores da Escola de Ensino Fundamental Professor Antonio Francisco de Carvalho 

Filho, regulamentando o programa educacional do 1º ao 5º ano escolar como ensino regular, porém com 

metodologia própria e especializada, com foco na Educação Especializada para o Trabalho, ampliando as 

possibilidades de atuação do aluno no mercado de trabalho conforme seus interesses e aptidões. 

Nossa equipe multidisciplinar é composta por profissionais das áreas de Pedagogia, Psicologia, 

Psicopedagogia, Fonoaudiologia, Serviço Social e Empregabilidade, que complementam o atendimento ao 

aluno por meio de orientação familiar, uma vez que consideramos de fundamental importância a integração 

entre a família e a escola para o alcance dos resultados. 

Destacamos o trabalho pioneiro de inclusão no mercado de trabalho, através do qual atendemos todos os 

tipos de empresas, incluindo também as grandes corporações com representação transnacional, não apenas 

pelas técnicas de Emprego Apoiado aos nossos alunos, mas oferecendo o indispensável apoio técnico para 

as empresas, por meio de sensibilização e treinamento de pessoal, facilitando o entendimento e o convívio 

com a diversidade. 

Neste ano de 2020, iniciamos um trabalho diferenciado, adotando uma nova metodologia de avaliação com 

base na Classificação Internacional de Funcionalidades da Organização Mundial da Saúde, cujos resultados 

já se fazem notar e serão um grande diferencial para o entendimento dos gaps educacionais e a aplicação 

de estímulos específicos a cada aluno, individualmente, em função das carências observadas.  

Temos uma saudável preocupação com a sustentabilidade e por isso nos pautamos por um Planejamento 

Estratégico bienal, sendo nossos planos revisados anualmente. Nossas diretrizes contemplam o equilíbrio 

econômico e financeiro da entidade, que pressupõem uma gestão austera, com princípios estabelecidos nos 

documentos intitulados “Manual de Gestão” e “Política Anticorrupção” da ADID.  

A Diretoria e os Conselhos são formados por pais voluntários, eleitos democraticamente a cada dois anos e 

todos os associados têm direito ao voto.   
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MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

 

Nossa Missão 
Estimular o desenvolvimento biopsicossocial 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. 

 

 

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. 

 

 

 

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 ADID 
Escola de Ensino Fundamental  

Professor Antonio Francisco de Carvalho Filho 

 
O ano de 2020 caracterizou-se, sem dúvida alguma, como um período de muitos desafios. 

As aulas tiveram início em fevereiro, quando alunos e profissionais puderam usufruir da tão sonhada 

sede própria, pronta para podermos aplicar, de forma plena, o planejamento educacional do ano. Os 

integrantes do Programa Educacional ADID foram recebidos com as honras de quem entraria pela 

primeira vez num espaço cuidadosamente planejado para melhor atender aos nossos projetos 

educativos, aplicados e aprimorados ao longo de mais de 30 anos, amparados por muitos estudos e 

permanente busca de evolução. 

Foi um início gratificante, mas o surgimento inesperado da COVID-19 nos forçou a suspender as aulas 

presenciais já no mês de março. Não esperávamos por um período recessivo tão longo, mas foi 

preciso nos adaptarmos rapidamente ao sistema remoto de aulas, com busca de novos 

procedimentos, plataformas e metodologias, para que nenhum aluno fosse prejudicado em relação 

à aprendizagem. 

As famílias, sempre muito atentas e presentes, contribuíram de forma precisa com tudo o que lhes 

foi solicitado. Mantiveram a rotina, mediaram a aprendizagem dos nossos alunos, construíram 

materiais para a aplicação de conteúdo específico e seguiram criteriosamente as nossas orientações. 

Dessa maneira, tivemos um resultado muito positivo, além do fortalecimento do relacionamento 

família-escola.  

Foram muitas as valiosas lições deste ano. Apesar do enfrentamento de momentos difíceis, 

alcançamos resultados incrivelmente positivos, atestados pelas pesquisas de opinião que envolveram 

toda a comunidade ADID. 

 
A foto do primeiro dia de aula, antes da pandemia.  
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Contar com a linda Praça Nunes Antonio de Siqueira e o Parque São João de Brito bem ao lado da ADID foi 

um privilégio extra, uma conquista de liberdade e bem-estar para atividades ao ar livre. 

 

 

Os equipamentos da praça são um convite aos exercícios. 
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As salas de aula da nova sede foram projetadas para serem amplas, bem iluminadas e 

arejadas para as Aulas Presenciais 
 

 
A identificação dos sentimentos ajuda a expressar as emoções: “como eu estou me sentindo hoje?” 

 

 
Contagem, operações aritméticas e escrita: desafios a todo ser humano, que exigem a articulação 

de um complexo sistema cognitivo. 
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Muitas outras atividades de apoio pedagógico são praticadas 

Aulas de Arte, com a prática de ritmo, volume e entonação da voz em exercícios com música e uso do 

microfone; aulas de malabares, visando a aprendizagem do controle dos movimentos; jogos teatrais, 

educação física, geografia, história e cultura popular brasileira, entre tantos exercícios educativos.  

Fonoaudiologia e Psicologia 

A aplicação de técnicas e atividades especificas relacionadas a essas especialidades são parte integrante da 

grade curricular, onde contamos com experientes profissionais. Abaixo, a professora e fonoaudióloga 

Andressa Ramos em uma aula sobre a produção da fala. 
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As aulas remotas e a incrível pedagogia 

“Quem disse que não daria certo?” 

 

 
 

Nossos professores, assim como as famílias, adaptaram-se com muita rapidez às novas exigências do 

ensino remoto. A interatividade foi um dos aspectos-chave nessa nova fase, estreitando o 

relacionamento entre os alunos, seus familiares e a equipe técnica, gerando excelentes resultados. 
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Habilidades Básicas e Conhecimentos Avançados 
  

Os ensinamentos iniciais para a alfabetização e as aulas mais avançadas de português e 

matemática, ciências humanas e ciências da natureza foram complementadas por atividades 

artísticas, jogos teatrais, projetos sobre a cultura popular, dança, educação física, que pareciam 

improváveis como atividades remotas. 

 
Formação de Palavras 

 

 

 

 

 

 

Noções básicas de Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

    Cultura Popular 
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Programa de Empregabilidade e Prevenção do Envelhecimento 
Preparação e inclusão de jovens para o mercado de trabalho 

 

 
Pioneira no processo de inclusão socioeconômica de pessoas com síndrome de Down (T21) através de 

assessoria técnica especializada em inclusão profissional, a ADID incorpora pessoas adultas com síndrome 

de Down (T21) no âmbito do trabalho, desenvolvendo estratégias para viabilizar essa inclusão profissional 

com autonomia, engajamento e retenção no emprego.  

Em 2020, todos os atendimentos do Programa foram adaptados para a modalidade online, com o objetivo 

de manter os estímulos e os treinamentos, garantir o vínculo com o trabalho e manter os empregos dos 

nossos jovens.     

 
Nossas especialistas mantiveram o Programa de Emprego Apoiado com a supervisão online. 

 

A pandemia da COVID-19 nos lançou o desafio do isolamento social e a necessidade de nos reinventarmos 

em todos os aspectos de nossas vidas: trabalho, educação, convivência familiar, vida social, cultura, esportes 

e lazer, exigindo mudanças e adaptações que transformaram hábitos antigos em novas formas do conviver.  

 

O uso das máscaras, os rigorosos cuidados com a higiene e a presença obrigatória do sabão e álcool em gel 

em todos os ambientes, passaram a fazer parte de nossas rotinas e das orientações aos alunos. Da mesma 

forma, o distanciamento social como medida protetiva para toda população e principalmente para aquelas 

mais vulneráveis e mais susceptíveis ao vírus e suas consequências foram temas das aulas.       

 

Nossos atendidos com síndrome de Down tiveram que se adaptar a esse novo jeito de viver, sem algo que 

eles tanto valorizam, o contato com as pessoas, o abraço e a expressão espontânea do seu afeto.  

E mais uma vez, eles se superaram e nos ensinaram com muita sabedoria, a arte da PACIÊNCIA.   
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As reuniões foram frequentes com gestores nas empresas. 

 

A união de esforços dos profissionais, familiares, voluntários e parceiros, com todo apoio do setor 

administrativo-financeiro, da diretoria e dos conselhos, foi fundamental para que a ADID conseguisse 

superar obstáculos e vencer os desafios impostos pela pandemia da COVID-19. Com muita criatividade e 

determinação, novas formas de ensinar e aprender foram criadas para realizar todos os atendimentos e 

atividades previstos no Planejamento 2020, através da modalidade de Ensino a Distância. 

 

A mediação da ADID proporcionou aos nossos atendidos reencontros virtuais com suas equipes e RH. 

A programação sistemática de reuniões on-line com tutores e gestores garantiu atualização sobre mudanças 

nas organizações e a manutenção do vínculo com os colegas de trabalho, tutores e gestores. 

 

 
Um momento da reunião com a Mauricio de Souza Produções. 
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A importância da continuidade nos treinamentos a distância durante o isolamento social    
 

Adaptando a metodologia do Emprego Apoiado à modalidade remota, a ADID apoiou as Organizações 

parceiras que tem colaboradores com síndrome de Down (T21) em suas equipes, criando novas 

possibilidades de atendimento on-line com o objetivo de dar continuidade ao treinamento das atividades 

desenvolvidas na empresa. As reuniões de alinhamento com gestores, tutores e equipes de RH foi uma 

atividade permanente e fundamental ao longo do ano.  

 

 
 

 

Garantindo o engajamento e a retenção no trabalho durante a pandemia  
 

Em 2020, todos os atendimentos da Empregabilidade foram cuidadosamente planejados e adaptados para 

contemplar as necessidades individuais e a realidade da dinâmica familiar de cada atendido. O objetivo das 

intervenções foi manter o treinamento focado nas atividades desenvolvidas na empresa, na manutenção 

das competências individuais e no crescimento profissional para garantir um desempenho satisfatório no 

ambiente corporativo, assim que for possível o retorno ao trabalho presencial. 
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A Cultura Popular Brasileira como ferramenta de treinamento da Empregabilidade 

 

 
 

O treinamento dos adultos inseridos no mercado de trabalho, planejado e realizado por uma equipe 

multiprofissional, foi adaptado a modalidade de ensino a distância, de modo que a interrupção das aulas 

presenciais não causasse nenhum prejuízo aos nossos atendidos.   

O tema gerador do Projeto Educacional 2020, “Cultura Popular Brasileira”, inspirou o planejamento dos 

projetos de comunicação e expressão da Empregabilidade, com ênfase na Região Nordeste, destacando a 

Literatura de Cordel.  

 

 
 

Como parte do programa, a leitura e interpretação desses textos, com a direção do professor de Teatro, 

gerou uma apresentação coletiva, uma peça de teatro em que cada um dos alunos apresentava sua fala e 

representava seu personagem remotamente, tornando a apresentação um verdadeiro espetáculo.  
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As leituras dramáticas na modalidade online 
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Muitas outras atividades animaram o grupo dos adultos 

A oficina de Dança foi planejada de forma integrada com o teatro e coreografias especiais foram criadas e ensaiadas 

para abrilhantar os eventos; antes dos ensaios, muitos alongamentos foram propostos para compensar as horas de 

aulas virtualizadas no computador ou celular. 

Em junho, não podia faltar a tradicional Festa Junina, com quadrilha e tudo. A participação dos familiares foi um 

sucesso, cada um preparando o ambiente de sua casa para esse grande momento. 

Outra novidade motivadora foram as aulas de Taekwondo, também adaptadas para a modalidade on-line, com a 

participação entusiástica dos nossos atendidos e ótimos resultados no final do ano.    

 

 

Projeto de Vida com Autonomia 

O Projeto de Vida com Autonomia foi muito importante no momento em que a família toda precisou auxiliar nas 

tarefas domésticas e nossos atendidos ajudaram muito em casa, demonstrando suas habilidades na cozinha, na 

limpeza e em todas as atividades domésticas. 
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A importância da reunião com as famílias 

 

Tão importante quanto saber que seu familiar está num ambiente propício ao desenvolvimento pessoal, 

educacional e profissional, é poder acompanhar sua evolução através dos contatos com os profissionais 

responsáveis por esse trabalho. Por isso, ao longo de 2020 foram frequentes as conversas online, em que 

foram dadas as informações para que as famílias pudessem ter uma participação efetiva. 

 

 

 

A participação familiar é fundamental para transmitir segurança aos jovens com síndrome de Down. 
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Programa Socioassistencial ADID 
 

A ADID tem pautado sua atuação socioassistencial de acordo com a Resolução nº 34, de 28 de novembro de 2011, 

que, sob o tema Inclusão Cidadã da Pessoa com Deficiência Intelectual e Família, estabeleceu aos jovens com 

deficiência intelectual e suas famílias ações que garantem o enfrentamento das barreiras implicadas pela deficiência 

e pelo meio, cabendo à assistência social ofertas próprias para promover o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, assim como a autonomia, a independência, a segurança, o acesso aos direitos e à participação plena e 

efetiva na sociedade. 

Após o anúncio do Governo Federal sobre a Calamidade Pública por conta da Pandemia da Covid19, nosso programa 

conseguiu ampliar a assistência aos familiares, tornando-se essencial na vida das famílias atendidas. Entre as diversas 

atividades realizadas, destacamos as seguintes: 

▪ Escrevemos um artigo com “Recomendações técnicas para o afastamento temporário da pessoa com síndrome 

de Down do ambiente de trabalho por necessidade preventiva ao Covid19”, sendo um alerta para os cuidados 

com pessoas com síndrome de Down. 

▪ Fizemos 02 encaminhamentos à Defensoria Pública do Estado de São Paulo para reivindicar a continuidade do 

Benefício de Prestação Continuada, suspensa por razões não cabíveis, resultando esses encaminhamentos no 

retorno do benefício assistencial. 

▪ Orientamos 28 famílias a cadastrar e receber o auxílio emergencial e 07 famílias sobre o transporte acessível, para 

não perderem o direito adquirido nesse período pandêmico. 

▪ Atendemos 51 famílias nas suas diversas demandas assistenciais, que foram intensificadas neste ano, 

necessitando de escuta, acolhimento e encaminhamentos realizados diariamente. 

▪  Monitoramos 20 famílias pelo ambulatório de envelhecimento e síndrome de Down do IPQ do HCFMUSP, com 

orientações relacionadas a saúde da pessoa com síndrome de Down. 

▪ Trabalhamos com 47 grupos de familiares nas áreas multidisciplinares (psicologia, fonoaudiologia, educação física, 

fisioterapia, dança, teatro, pedagogia e serviço social). Esses grupos foram fundamentais para nos ajudar a 

entender a nova realidade familiar e deixar a família ciente dos benefícios trazidos em cada área. Todos os 

profissionais focaram na qualidade da saúde mental dos participantes. 

▪ Realizamos a concessão de cestas básicas mensais, álcool em gel, máscaras, roupas seminovas, ovos de Páscoa, 

computadores e material escolar, todos advindos de parcerias com empresas privadas (Instituto Moreira Sales, 

Quimatic e Cacau Show), instituições sem fins lucrativos (ASID e Friendship Circle), pessoas físicas (Daniela e 

Wagner Agripino) e a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência(SMPED).  

 

Mas não foi apenas isso. Muitas outras ações foram realizadas, como se vê a seguir. 
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Outras importantes realizações preencheram o nosso ano de 2020: 

▪ 14 webinars com interpretação em libras, promovidos pela equipe multidisciplinar da ADID e parceiros no canal 

do Youtube (adid1sd), com intuito de compartilhar nossas expertises sobre saúde, educação, lazer, direito e 

aprendizagem da pessoa com síndrome de Down.  

▪ 06 palestras oferecidas para a comunidade via Lives, por intermédio de convites de órgãos públicos e privados, 

que mobilizaram um público médio de 5 mil pessoas a cada evento, de instituições e projetos sociais tais como: 

Rede Internacional de autoria Colaborativa (RIAC), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade 

Nove de Julho (Uninove), Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPD), Projeto Irmãos e com a 

especialista em envelhecimento em Deficiência Intelectual, Sra. Claúdia Lopes. 

▪ 03 ações inclusivas com escolas da rede comum de ensino, com teatro e capoeira. 

▪ 01 ação com o grupo de auto defensores, liderado pelo Instituto Jô Clemente com a campanha #somos capazes. 

▪ 08 ingressos concedidos para atendidos e seus familiares para o camarote do carnaval acessível da Prefeitura de 

São Paulo no Anhembi. 

▪ 16 encontros de grupo de estudos entre a equipe multidisciplinar. 

▪ 10 encontros liderando a coordenação no Fórum Paulista de Entidades de Pessoas com Deficiência, definindo e 

encaminhando pautas importantes para a comunidade em defesa e garantia de direitos da pessoa com deficiência. 

▪ 01 Participação na Campanha Nacional do Dia de Doar. 

▪ 01 campanha de Crowdfound via plataforma vaquinha.com.br, com o objetivo de completar os recursos 

necessários para extender o atendimento a familias vulneráveis até o final do ano, objetivo realizado com êxito. 

 

 

Nossas campanhas de arrecadação 
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Foram 526 as cestas básicas distribuidas pela ADID em 2020 

 

Os webinars foram um grande sucesso no II Semestre 

 

A participação de especialistas contribuiu para disseminar conhecimento 
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Visitas de Autoridades 

Destacamos também as visitas de autoridades à nossa sede: a Sra. Maria Rosas, Deputada Federal, 

que nos presenteou com uma placa em homenagem aos trabalhos realizados nos 30 anos de história 

e o Sr. Cid Torquato, Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência, reconhecendo nossos serviços 

oferecidos a comunidade, juntamente com os técnicos do setor de fiscalização do Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e Adolescente. Foi um privilégio recebê-los.  

 

 

 

 

 

 

Os registros das visitas do Secretário Cid Torquato e da Deputada Maria Rosas. 
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Projeto “Down, Movimento e Aprendizagem” 
Um projeto de alcance extraordinário, realizado com êxito completo. 

 

O Projeto “Down, Movimento e Aprendizagem”, realizado com o apoio do FUMCAD, teve 02 anos de 

duração, de 2018 a 2020 e proporcionou aos adolescentes com síndrome de Down, que apresentavam déficit 

psicomotor, vivenciar a linguagem corporal de forma lúdica e prazerosa, com intuito de desenvolver a 

psicomotricidade como base para a aprendizagem, removendo barreiras e promovendo a inclusão social. 

Oferecemos para os atendidos e seus familiares atividades de educação física, capoeira, malabares, dança, 

pedagogia, artes, tear, cartonagem, fonoaudiologia, teatro, psicologia e serviço social.  

Este projeto teve o intuito de despertar na sociedade e no poder público a consciência de que são necessárias 

políticas públicas direcionadas para determinados grupos da sociedade, uma minoria em geral excluídas das 

políticas elaboradas sem a visão das mesmas. Assim, o projeto colocou a pessoa com deficiência intelectual 

na prioridade das políticas sociais, informando, conscientizando e praticando a Inclusão social de fato. Nestes 

24 meses, nossos olhos presenciaram evoluções indescritíveis, de alcance inimaginável, e tudo isso se deu 

porque os profissionais que os atenderam tiveram a disponibilidade interna tão necessária para eliminar as 

barreiras atitudinais, assim como todo respeito e reconhecimento que a ADID tem por cada pessoa que 

participa dessas interações únicas e verdadeiras, principalmente em 2020, em que as necessidades dos 

nossos assistidos tornaram-se ainda mais evidentes.  

Finalizamos o ano em nossas casas, conectados remotamente, mas com a mesma euforia do trabalho 

presencial. Nossas telas de celulares, tablets e computadores foram contagiadas diariamente com muitos 

corações e concretizamos o projeto com a realização de um documentário que vale a pena conferir no nosso 

canal do youtube(adid1sd): https://youtu.be/VFlNxA_ceas. 

 

As aulas de dança no auditório e de capoeira no parque, muito apreciadas pelos alunos.  
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As aulas de informática não poderiam faltar 

 

Nesse momento, ainda não tínhamos o recesso da pandemia, mas as aulas de informática e 

familiarização com o computador iriam ajudar muito os alunos a se adaptarem às novas metodologias 

utilizadas com as aulas remotas.  

O novo cenário exigiu uma atenção especial de nossa equipe multidisciplinar, que reuniu-se 

regularmente, num total de 16 encontros pedagógicos para discutir projetos e alinhar as estratégias 

motivacionais e de ensino. 

 

A equipe ADID, numa de suas 16 reuniões. 
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A Classificação Internacional de Funcionalidades 
Uma nova metodologia de avaliação aplicada pela ADID 

 

 

Desde o primeiro semestre de 2020 a instituição ADID vem utilizando o instrumento Classificação 

Internacional de Funcionalidade (CIF), da Organização Mundial de Saúde (OMS), capitulo de 

Atividades e Participações, para obter um panorama da funcionalidade e das habilidades adaptativas 

dos atendidos.  

Habilidades adaptativas fazem referência a uma série de fatores ligadas a maior autonomia e índice 

de independência funcional, previstas no Decreto nº 5.296 de 2 Dezembro de 2004. Na visão técnica 

da ADID um maior índice de autonomia está relacionado com uma habilidade de escolher, entre 

diversas opções, a opção mais assertiva, considerando as variáveis oriundas de cada contexto. A 

independência apresenta relação direta com os sistemas de ajuda necessários (ou não) para 

concretizar uma determinada atividade. 

 

 

Diagrama resumido do fluxograma da aplicação da CIF 

 

 
 

  

As análises exploratórias dos dados possibilitaram identificar uma relação entre as capacidades de 

Comunicação e Mobilidade, que foram denominadas de Função, com a Aprendizagem e Aplicação do 

Conhecimento; Tarefas e exigências gerais; Autocuidado; Vida doméstica; Relacionamentos 

Interpessoais; Áreas principais da vida; Vida Comunitária, social e cívica, sendo estas denominadas 

de Comportamento.  
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Modelos observados de correlação e regressão entre a função e o comportamento 

 
         Projeto Movimento e Aprendizagem                                          Ensino Fundamental 

 

        
 

A tabela de pontuação da CIF 
 

ESCALA Pontuação da CIF 

4 (96-100%) Nenhuma dificuldade. O atendido realizar a ação sem ajuda. 

3 (50-95%) 
Dificuldade leve. O atendido realiza a atividade mediante orientações verbais, sem 

supervisão. 

2 (25-49%) 
Dificuldade moderada. O atendido necessita de orientações verbais e 
acompanhamento para realização da atividade (somente supervisão). 

1 (5-24%) Dificuldade grave. É necessário auxílio físico para que a atividade seja realizada. 

0 (0-4%) Dificuldade completa. É necessário realizar a atividade pelo atendido 

 

As análises estatísticas dos dados indicaram que a relação do desempenho no comportamento com o 

desempenho na função apresentaram uma boa correlação. A estatística de regressão linear procura indicar 

como as mudanças no comportamento se relacionam com o desempenho nas funções de comunicação e 

mobilidade. 

Os dados obtidos reforçaram a importância de investimentos na função psicomotora e de linguagem, tendo 

em vista o objetivo de ampliação do repertório comportamental, fornecendo assim importantes subsídios 

tanto aos professores quanto às famílias, que receberam individualmente a devolutiva sobre seus familiares. 

A média de idade dos atendidos inicialmente avaliados foi de 15 anos, com desvio padrão de 1 ano para mais 

e para menos. O atendido mais novo tinha 12 anos e o mais velho 18 anos de idade. 

A CIF foi aplicada seguindo critérios de seu manual, com uma pequena adaptação da forma de pontuação 

objetivando facilitar análises comparativas posteriores. O instrumento está posto em forma de escala LIKERT 

de 0 a 4 pontos, sendo que a forma de pontuar foi estabelecida conforme a tabela de pontuação acima. 
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A ADID em números 

 

Atendidos por área de Desenvolvimento Educacional 

Atendidos inseridos no mercado de trabalho 

Atendidos por faixa etária 

Atendidos por região geográfica 

Origem das Receitas 

Alocação das Despesas 

Relatório dos Auditores Independentes 

Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial 
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Número de atendidos por área de desenvolvimento educacional 

 

 

Atendidos inseridos no mercado de trabalho 

 
 

33 

34 

30 

30 

161 

6 

8 
24 

35 

Escola de Ensino Fundamental

Empregabilidade

Cursos Extras (Teatro, Dança e
Bateria)

Projeto Down, Movimento e
Aprendizagem

Programa Inclusão Cidadã

Inclusão Digital

Cartonagem

Grupo de Psicologia

9
11 12 12 13

11 10

15

19 20
22

25

28

34

31

28

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Distribuição dos atendidos por faixa etária 

 

 

Origem % dos atendidos por região geográfica 

 

5
8

33
36

7 a 12 13 a 17 18 a 30 > 30

4%

54%

16%

1%

7%

18%
Norte

Sul

Oeste

Leste

Centro

Outros Municípios
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Origens das Receitas (%) 

 

 

Alocação das Despesas (%) 

 

 

34%

11%

1%

3%

20%

24%

7%

Próprias - Contribuições dos
Associados

Próprias - Doações PF / PJ

Próprias - Prestação de Servições

Próprias - Receitas Financeiras

Públicas - Convênio FUMCAD

Captação Recursos Nota Fiscal
Paulista

Isenção de Impostos

43%

26%

12%

15%

3%

1%

Salários e Encargos

Projeto FUMCAD

Gratuidades Assistenciais

Despesas Administrativas

Materiais e Terceiros

Outros
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Balanço Patrimonial 
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Responsável pelas Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial: 

Leonel Antonio Barbosa 

CPF 895.764.548/91 – TC CRC 1SP 128591/0-2 

CEAE Centro de Estudos e Administração Eclesiástica – Serviços Contábeis 
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A equipe de direção da ADID em 2020 

 

DIRETORIA EXECUTIVA 

Bento Aparício Zanzini – Diretor Presidente 

Maria Cecília de Bianchi Carvalho – Diretora Vice-Presidente 

Ingrid Gindler Sergi (in memorian) – Diretora Administrativa e Financeira  

Sueli Gago Ares – Diretora de Relações Públicas 

Antonio de Paula – Diretor Administrativo e Financeiro 

 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Eli Nogueira de Almeida - Presidente 

Vera Lucia Giannini de Carvalho 

Doracy Lourenço da Silva 

Maria Helena Sanches Jimenez 

Eliete Pena 

 

CONSELHO FISCAL 

Reizo Tanaka – Presidente  

Fernando Akira Kuwabara 

Regina Souza Domingues 

 

EQUIPE DE COORDENAÇÃO 

Alda Lucia Pacheco Vaz – Coordenadora e Diretora Educacional da Escola de Ensino Fundamental 

Angela Maize Silva Alves – Coordenadora dos Programas Empregabilidade e Envelhecimento 

Genivaldo Oliveira Sandes – Gerente Administrativo e Financeiro 

Maria de Fátima Rebouças da Silva – Coordenadora do Programa Socioassistencial 

Cristiano Pedroso – Coordenador Técnico de Métricas e Avaliações 
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A equipe técnica multidisciplinar da ADID  

Colaboradores Permanentes 

Adevaldo Cabral de Queiroz - Administração 

Alda Lucia Pacheco Vaz – Diretora EEF 

Andressa Ramos Becker - Fonoaudióloga 

Angela Maize S. Alves – Coord. Empregabilidade  

Cleonice Alves Dourado - Administração 

Cristiano Pedroso – Coordenador Técnico 

Daniel de Avelar - Professor 

Elizete Sinesia Leal Pereira - Professora 

Erminda Conceição Ramos - Administração 

Fernanda Giacomini O. Toniate - Empregabilidade 

Genivaldo Oliveira Sandes – Ger. Adm. Financeiro 

 

Janay Silva Alves - Professora 

Julia Andrielly Santana Santos - Empregabilidade 

Karen Alves de Andrade - Psicóloga 

Marleide Pereira da Costa - Administração 

Maria de Fatima Rebouças da Silva – Assist. Social 

Paulo Sérgio Júlio de Miranda – In Memorian 

Rose Dantas Nunes Sandes - Professora 

Rosane Delphino Chiarantano - Professora 

Simone Nicacia de Almeida - Administração 

Thiago Fernandes Mateus - Administração 

 

Professores dos Programas Extracurriculares 

Adriana Lo Bianco - Dança 

Leonardo de Farias Cortez - Teatro 

Luiz Fabiano Santos - Bateria 

Luiz Felipe Bischof Lobassi - Malabares 

Maria Gabriela Felipe - Teatro 

 

Estagiários 

Ana Beatriz Nishimoto Almeida  

Ana Paula Conceição de Souza  

Camila Oliveira da Fonseca  

Derisvaldo Souza Silva Neto 

Gabriel Elias Giralt Ferreira Maria Alice Delfino 

Mirella Melo de Araújo  

 

Profissionais Voluntários e Prestadores de Serviços 2020 

Adriana Akemi Kunily - Taekwondo 

Fernanda Kinshoku - Taekwondo 

Daniela B. Menezes Agripino - Tradutor de libras 

Krik Kassaner Barros - Taekwondo 

Ricardo Ramirez - Taekwondo 

Wagner Sidney Agripino - Tradutor de libras

 

Nosso profundo agradecimento a toda essa dedicada equipe, que não mediu esforços para superar as 

dificuldades e tornar 2020 um ano memorável para os nossos alunos, apesar da pandemia.  
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Nosso agradecimento aos Apoiadores, Empregadores e Parceiros 

ASID Ação Social para Igualdade das Diferenças  

Artesanal BURGER & BEER  

Associação ATADOS                            

ATECH – Negócios em Tecnologias  

Grupo EMBRAER 

Banco VOLKSWAGEN 

BRASCASE Alimentos 

CACAU SHOW – Brooklin Paulista 

CAFENE INNOVA 

CALDEX   - Conexões e Equipamentos 

CEPEC – Centro Profissional Educação Continuada 

CIEE – Centro de Integração Empresa - Escola  

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente 

COMAS – Conselho Municipal de São Paulo 

CONSIGAZ  

Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

DEPT CULT 

Diretoria de Ensino Centro Oeste 

ELO21 Universo Down 

Empreendimentos PAGUE MENOS  

Espaço LONGEVIVER  

FAOZA Studio 

Fórum Paulista de Entidades de Pessoas com 

Deficiência 

FUMCAD – Fundo Municipal da Criança e do 

Adolescente 

Fundação Dona Paulina de Souza Queiroz 

Fundação TELEFÔNICA VIVO 

GAIA Securitizadora  

GPS-PAMCARY Gerenciamento de Riscos 

Grupo COMOLATTI / Terraço ITALIA 

Hospital Infantil DARCY VARGAS 

Instituto Moreira Sales 

IPQ – Instituto de Psiquiatria do HC - USP 

KIDZANIA   

MAPFRE Seguradora  

MAURICIO SOUSA Produções  

METRÔ SP – Via Quatro – Linha Amarela 

P&H – Comércio de Roupas      

Pastifício e Restaurante LA REGGIANA  

POMBO LEDIBERG – Agendas              

Portal do Envelhecimento e Longeviver 

RAIA DROGASIL 

SAMTRONIC Indústria e Comércio 

Secretaria do Emprego e das Relações do 

Trabalho – Governo do Estado SP 

 Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e 

Mobilidade Reduzida 

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial  

Escola SENAI "HORÁCIO AUGUSTO DA SILVEIRA" 

SENTIDOS – A pessoa com deficiência                                                          

SERASA EXPERIAN  

SESI – Serviço Social da Indústria  

SODIÊ Doces 

TECMACH Locação de Bens e Serviços 

TENNECO Automotive Brasil 

TOTVS  

UNINOVE – Universidade Nove de Julho 

UNIP – Universidade Paulista 

UNISA – Universidade de Santo Amaro 

UNITALO – Centro Universitário Ítalo Brasileiro 

VERDE LIMA – Estúdio Fotográfico 

 

Empresas Prestadoras de Serviços 

CEAE Centro de Estudos e Administração Eclesiástica – Serviços Contábeis 

Cokinos & Associados Auditores Independentes 

Rani Serviços em Nuvem - RANITEL  
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Campanha 

“Colabore com um Down!” 

 

A ADID mantém a campanha “Colabore com um Down”, para captação de recursos. Conta, 
atualmente, com alguns colaboradores e, no momento, busca a ampliação desse projeto junto às 
pessoas físicas e jurídicas que desejam dar maior visibilidade às suas ações de responsabilidade social. 

Com os recursos dessa campanha, já está sendo possível viabilizar algumas vagas totalmente gratuitas 
para o atendimento às pessoas com síndrome de Down que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social. 

 

Você também pode colaborar! Faça a sua doação para: 

 

ADID - Associação Para o Desenvolvimento Integral do Down  

BANCO SANTANDER – 033   

AGÊNCIA: 2146 

C/C: 13000266-9 

CNPJ: 62.020.102/0001-26 

  

Realize a sua doação através do nosso QR Code, em nossa plataforma do PagSeguro. 
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ADID – Associação para o Desenvolvimento Integral do Down 
Rua Guararapes, 864 - Brooklin 

CEP: 04561-001 – São Paulo - SP 

(11)5542-5546 

E-mail: adid@adid.org.br 

www.adid.org.br 

 

mailto:adid@adid.org.br



