
Planejamento e divulgação dos cursos
extracurriculares- informática, dança,
teatro I e II, malabares, capoeira,
taekwondo, musicalização, bateria para
pessoas com síndrome de Down e arte
terapia para familiares e/ou cuidadores.

Neves (2009) nos traz algumas caracterizações
sobre a rede socioassistencial e, com elas,
permite-nos entender que tal rede é uma ação
articulada e integrada, que objetiva proporcionar
aos usuários dos serviços sociais a proteção social
junto ao acesso aos seus direitos, estando esta
rede relacionada ao conjunto de políticas sociais,
em especial a política de assistência social.

BOLETIM  SOCIOASSISTENCIAL
ADID-1ºQUADRIMESTRE  2021

Reunião entre familiares dos
atendidos e Defensoria Pública do
Estado de São Paulo para tratar
sobre transporte acessível com 
seus devidos encaminhamentos.

Triagens de novos alunos, reuniões com Instituições
públicas, privadas e do 3º setor, profissionais
congêneres, familiares e demais atribuições
pertinentes ao setor.
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Planejamento do Grêmio2021 com os atendidos;
Confecção do relatório de Atividades 2020;
Coordenação das demandas do Fórum Paulista de
Entidades;
Início das aulas dos cursos extracurriculares de
bateria, dança e teatro I;
Atuação junto ao ambulatório de envelhecimento e
síndrome de Down do IPQ-HCFMUSP;
Triagens de novos alunos, reuniões com
profissionais da área e demais atribuições
pertinentes a encaminhamentos e acompanhamento
de casos familiares.

Concessão de 70 cestas básicas
as famílias vulneráveis da
instituição, 
por intermédio da 
Secretaria Municipal da Pessoa
com Deficiência.

Coordenação das demandas do Fórum Paulista de
Entidades;
Início das aulas dos cursos extracurriculares de
teatro II e continuidade dos cursos iniciados em
fevereiro;
Atuação junto ao ambulatório de envelhecimento e
síndrome de Down do IPQ-HCFMUSP;
Inscrição da ADID em plataformas de captação de
recursos;
Triagens de novos alunos, reuniões com
profissionais da área e demais atribuições
pertinentes a encaminhamentos e acompanhamento
de casos familiares.

Comemoração do Dia
Internacional da Síndrome de
Down em live com o Metro de
São Paulo.

Fevereiro

Março
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Aplicação da avaliação de sobrecarga dos cuidadores-
Zarit;
Participação na Semana de Gestão de Projetos de Impacto
Social;
Participação no I Seminário Internacional de Irmãos de
pessoas com deficiência;
Coordenação das demandas do Fórum Paulista de
Entidades;
Coordenação das demandas dos cursos extracurriculares;
Atuação junto ao ambulatório de envelhecimento e
síndrome de Down do IPQ-HCFMUSP;
Concessão de 74 cestas básicas as famílias vulneráveis da
instituição;
Concessão de 120 ovos de páscoa aos atendidos por
intermédio da Cacau Show-Brooklin;
Acompanhamento e orientação direta a casos de Covid19 e
demais questões de saúde;
Participação no programa Hackathon Social com a ASID
Brasil;
Visita institucional à Universidade de Santo Amaro, assim
como início do planejamento sobre o mapeamento social da
região da zona sul de São Paulo;
Reuniões com profissionais da área e demais atribuições
pertinentes a área socioassistencial.
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