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Palavra do Presidente
“Paciência e perseverança tem o efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e os obstáculos
sumirem”
(John Quincy Adams, 6º Presidente dos Estados Unidos).

O ano de 2018 foi atípico em nosso país. As dificuldades e incertezas afetaram praticamente
todas as atividades e exigiram muita paciência e perseverança por parte dos empreendedores,
particularmente dos empreendimentos sociais.
A ADID resistiu bravamente a todas as intempéries e conseguiu superar as adversidades,
continuando seu trabalho em benefício das pessoas com síndrome de Down, buscando trazer
o que há de novo através de intenso e proveitoso relacionamento com outras entidades e
profissionais das áreas médicas, da psicologia e da pedagogia, além de participar ativamente
de seminários e palestras técnicas. Com esse objetivo, tivemos a honra de colaborar com a
Dra. Luciana Mascarenhas Fonseca, que defendeu sua tese de doutoramento intitulada
“Evidência de disfunção executiva, desinibição e apatia no declínio cognitivo e demência de
Alzheimer em pessoas com Síndrome de Down” na Faculdade de Medicina da USP.
A equipe técnica, trabalhando de forma integrada, logrou realizar inúmeros eventos
pedagógicos, culturais e assistenciais, sempre com a ativa participação dos nossos jovens, que
puderam aproveitar nossas “baladas”, excursões, visitas a parques, museus, cinema e outras
atividades orientadas para o seu desenvolvimento.
Foram também realizadas várias palestras de interesse das famílias, entre as quais
destacamos o tema “Nutrição para todos: o que a trissomia do 21 nos ensina”, apresentada
pela Dra. Carla Franchi Pinto, geneticista da Santa Casa e cofundadora do ELO 21, instituição
com a qual estabelecemos uma profícua parceria. Participamos do painel de abertura da
Semana de Inclusão da Pessoa com Deficiência, realizado na PUC-SP e de várias outras
atividades socioculturais e educacionais, que estão relatadas no corpo desse Relatório.
Recebemos o inestimável apoio da Profa. Dra. Beltrina Corte, Docente da PUC-SP e
responsável pelo Portal do Envelhecimento - Espaço Longeviver, que trouxe seu
conhecimento para os nossos colaboradores e associados, assim como da Universidade
UNINOVE, cujo apoio tem sido uma constante já há vários anos.
Realizamos animados eventos beneficentes e de confraternização, como o tradicional Chá no
Edifício Itália, gentilmente oferecido pela Família Comolatti e transmitido pelo programa de
TV “Mulheres da Gazeta”; promovemos também a nossa 1ª Feijoada da Família, com a
colaboração dos nossos parceiros do O’ Burguer.
Reformulamos nosso site e utilizamos as redes sociais para nos comunicarmos, criando, além
das já conhecidas páginas do Facebook, as nossas publicações no Instagram e no Twitter.
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Finalizamos com êxito os Projetos “A Prática da Inclusão Profissional – Qualificação
Profissional para pessoas com deficiêncicia intelectual e/ou síndrome de Down” e
“Capacitando Jovens com síndrome de Down a desenvolverem suas competências”, ambos
subsidiados pelo FUMCAD, com emocionantes apresentações nos auditórios da UNINOVE,
um à Rua Vergueiro, com a presença de 900 pessoas na plateia e outro, na unidade Santo
Amaro, com 300 pessoas. Iniciamos com entusiasmo o novo Projeto “Movimento Down e
Aprendizagem”, para atender gratuitamente 30 novos jovens frequentadores.
Conseguimos também transformar a dificuldade em alegria: a Fundação D. Paulina,
proprietária do imóvel que ocupamos atualmente, nos informou que o contrato de comodato
não será renovado, mas com a aprovação da Assembleia e do Conselho de Administração,
logramos adquirir um imóvel no Brooklin, onde instalaremos a tão sonhada SEDE PRÓPRIA
DA ADID para o exercício de 2020. Essa conquista somente foi possível devido ao rigor
financeiro e a austeridade que temos mantido em nossa entidade, complementando as
contribuições de nossos associados com diversas iniciativas para captação de recursos, entre
as quais destacamos o Programa de Captação da Nota Fiscal Paulista. Esse programa é
coordenado competentemente pela nossa Gerência Administrativa e Financeira e tem sido
um componente decisivo para o nosso equilíbrio orçamentário.
Não poderia deixar de mencionar e agradecer à AMBEV, que proporcionou à toda equipe
técnica a oportunidade de participar do programa de treinamento conduzido por sua
colaboradora Barbara Mello e denominado “VOA”, com foco no Planejamento Estratégico
para entidades de responsabilidade social.
Finalmente, em consonância com nosso compromisso de transparência, nossas
demonstrações contábeis foram verificadas e aprovadas sem ressalvas pelo escritório de
auditoria independente Cokinos Auditores e Consultores.
Deixo aqui nosso muito obrigado, em nome de toda Diretoria, à dedicação de nossas equipes
técnicas e administrativa, aos pais, aos voluntários, às empresas parceiras e ao incondicional
apoio que recebemos dos nossos Conselhos de Administração e Fiscal, que foram
fundamentais para que esse trabalho pudesse ser realizado e possa ser levado adiante.
Um grande abraço a todos.

Bento Aparício Zanzini
Diretor Presidente
31 de dezembro de 2018
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I - A Instituição ADID
A ADID - Associação para o Desenvolvimento Integral do Down foi fundada em 05/12/1989
por um grupo de pais de pessoas com síndrome de Down (SD), visando oferecer o melhor
padrão possível de educação e profissionalização, buscando novas metodologias, de modo a
proporcionar um efetivo desenvolvimento bio-psíco-social para essas pessoas. Em 1990 criou
o CADI – Centro de Atendimento e Desenvolvimento Integral, ligado a ADID, voltado à
Educação Profissional, tendo por meta a inclusão no mercado de trabalho, na época. Com o
tempo, o CADI daria origem à Coordenadoria de Empregabilidade e Emprego Apoiado.
Até o final da década de 90, a inserção das pessoas com síndrome de Down no mercado de
trabalho era tímida e destinava-se a área do comércio. A ADID, atenta às mudanças de visão
e de atuação do mercado de trabalho, pode atender os processos produtivos de grandes
corporações com representação transnacional, não apenas incluindo seus usuários, mas
também dando suporte técnico a essas empresas, treinando seus profissionais para
conviverem com a diversidade.
A ADID é uma associação sem fins lucrativos, que tem por finalidade desenvolver
projetos capazes de promover e integrar no contexto social pessoas com deficiência
intelectual, em especial a síndrome de Down. Visa ainda, a pesquisa, aplicação, suporte
científico e divulgação de metodologias educacionais, incluindo apoio aos pais e familiares de
pessoas com deficiência intelectual, em especial a síndrome de Down, bem como aos
profissionais interessados no assunto.
Gradualmente a ADID foi abrindo espaço para crianças a partir dos seis anos de idade, com
ensino adaptado. Ampliou as atividades pedagógicas para jovens e adultos e atualmente
oferece suporte educacional a alunos com síndrome de Down matriculados no ensino comum
- Ensino Fundamental I e II e cursos inclusivos de Qualificação Profissional. Oferece, ainda,
Orientação Profissional especializada para as pessoas com SD que já estejam incluídas no
mercado de trabalho e consultoria para a implantação de programas de inclusão de pessoas
com SD no meio corporativo.
Por ter como foco a inclusão da pessoa com síndrome Down, vem incentivando as famílias
nesse sentido, disponibilizando aos que trabalham numa perspectiva inclusiva, a bagagem
acumulada com o conhecimento adquirido na área da síndrome de Down.
Em 2012, a ADID regulamentou as atividades pedagógicas com a criação da Escola de Ensino
Fundamental Professor Antônio Francisco de Carvalho Filho.
Na área da Assistência Social, presta serviços de atendimento e assessoramento aos seus
beneficiários diretos e à comunidade local, conforme requisitos da resolução CNAS nº
109/09, tipificação nacional de serviços socioassistenciais, previsto no Art. 1º, II, d,
mantendo sistematicamente o Programa Socioassistencial de Inclusão Cidadã da Pessoa com
Deficiência Intelectual e Família, estimulando e desenvolvendo habilidades, fomentando
aptidões de cidadania, bem como buscando sempre o desenvolvimento social dessas pessoas,
com a consequente integração na sociedade e no mercado formal de trabalho, conforme
critérios contidos no art. 6º da Resolução 14/2014/ CNAS.
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Mantém parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e através
desta tem desenvolvido importantes projetos sociais, como: Formação Pessoal e Social de
Pessoas com síndrome de Down; Apoio Educacional para Pessoas com Deficiência
Intelectual; Capacitação Profissional para Pessoas com Deficiência Intelectual; Capacitando
Jovens com síndrome de Down a Desenvolverem suas Competências ; A prática da inclusão
profissional - qualificação profissional para pessoas com Deficiência Intelectual e ou
síndrome de Down; Down, Movimento e Aprendizagem.
Atualmente a ADID está situada à Av. Vereador José Diniz, 2436 – Brooklin, ocupando
imóvel pertencente à Fundação Dona Paulina de Souza Queiroz, em regime de comodato.

Futura Sede da ADID
O imóvel da foto será adaptado para receber os nossos alunos em 2020.

A nova sede da ADID, localizada na Rua Guararapes, 864, no Brooklin
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II - 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 à educação e
ao trabalho sem discriminação, a uma vida adulta socioeconomicamente independente e
integrada e na importância da contribuição familiar para realização dessas possibilidades.
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III - Registros e Certificações

MUNICIPAL
COMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 34/2002, EM PROCESSO
DE RENOVAÇÃO -1112/13
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - 1661/2014 - 08/10/2020
CMDCA- CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 807/98 - 09/04/2020
CENTS – CADASTRO MUNICIPAL ÚNICO DO TERCEIRO SETOR - 2012-0.33.510-1

ESTADUAL
CRCE- CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES - 1417/2013
UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - 1217/2015 - 26/05/2018
SEADS/SP - PRO SOCIAL 5125/1999

FEDERAL
CERIFICADO CEBAS- PORTARIA 284, DE 01/09/2010
ATESTADO DE REGISTRO CNAS – 44006.001642/2000-33
PRONAS/PCD - Processo nº 25000.108127/2016-72 - portaria 1270/2017
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IV - Nossa equipe em 2018
Diretoria Executiva

Profissionais Especializados

Bento Aparício Zanzini - Diretor Presidente
Maria Cecília De Bianchi Carvalho –
Diretora Vice-presidente
Ingrid Sergi - Diretora Adm/Financeira
Sueli Gago Aires –
Diretor de Relações Públicas

Andressa Ramos Becker - Fonoaudióloga
Cristiana Gonçalves da Silva - Professora
Daniel de Avelar –
Professor de Educação Física
Elizete Sinésia Leal Pereira – Professora
Fernanda Giacomini Occhiuto Toniate –
Professora/Orientadora de Trabalho
Flora Bitancourt Sapienza –
Professora de Dança
Gláucia Libertini - Professora de Teatro
Leonardo Cortez - Diretor de Teatro
Maria Olivia Rodrigues dos Santos Barcellos Professora de Informática
Paul G. Lafontaine - Professor de Bateria
Paulo Sérgio Júlio Miranda –
Professor de Cartonagem
Renata Zani de Oliveira Franco –
Psicologa/Orientadora de Trabalho
Rosane Delphino Chiarantano –
Professora de Artes
Rose Dantas Nunes Sandes - Professora

Conselho de Administração
Eli Nogueira de Almeida - Presidente
Antônio Aparecido de Paula – Conselheiro
Eliete Pena – Conselheira
Messias do Carmo Ladeia - Conselheiro
Vera Lucia Giannini de Carvalho –
Conselheira
Julcimar Pereira de Oliveira - Suplente
Silas Manoel dos Santos – Suplente

Conselho Fiscal
Reizo Tanaka - Presidente
Elio Shigekiyo- Conselheiro
Doracy Lourenço da Silva - Conselheiro
Gerson Possa Mais - Suplente

Estagiários
Camila Oliveira da Fonseca - Psicologia
Denisvaldo Souza Silva Neto - Psicologia
Gabriel Elias Giralt Ferreira - Psicologia
Isabela Cristina Santos Alves – Pedagogia
Lays Alves de Lima – Psicologia
Nathália Pinto Rodrigues - Psicologia
Nicholas Salgado de Oliveira –
Adm/Web Design/Inbound Marketing
Paulo Ricardo Sancori Cecilio – Psicologia
Yank Santos Almeida - Psicologia

Equipe Técnica - Coordenadorias
Alda Lúcia Pacheco Vaz –
Diretora Educacional
Angela Maize Silva Alves – Coordenadora de
Empregabilidade/Envelhecimento
Maria de Fátima Rebouças da Silva Assistente Social

Equipe Administrativa
Adevaldo Cabral de Queiroz - Porteiro
Cleonice Alves Dourado –
Auxiliar de Serviços Gerais
Debora Hornink Meneghel –
Auxiliar Administrativo
Erminda Conceição Ramos de Souza –
Assistente Adm/Financeiro
Genivaldo Oliveira Sandes –
Gerente Adm/Financeiro
Marleide Pereira da Costa Masson –
Auxiliar de Serviços Gerais
Monica Batista de Araújo –
Auxiliar Administrativo
Thiago Fernandes Mateus –
Assistente Administrativo

Voluntários

Alessandra de Arruda Alessandri
Andreia Cardoso dos Santos
Cinira Ferreira da Silva
Dulce Santos Cunha
Eliana Almeida
Eliene da Luz Lima
Elízio Ferreira Borges
João Rodrigues de Camargo Primo
Joyce Paz Rocha Teixeira
Juliana Sana Vilela
Marivone de Castro Ferraz Zanzini
Messias do Carmo Ladeia
Silas Manoel dos Santos
Vera Bianchi Ladeia
Vera Lúcia Giannini de Carvalho
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V - Nossos Apoiadores
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VI - Infraestrutura Disponível
Espaços e equipamentos para o desenvolvimento das atividades da ADID:
Prédio Principal

Anexo Azul

1.
Sala de Reunião mobiliada
2.
Sala do Financeiro mobiliada
3.
Sala do Administrativo mobiliada
4.
Recepção mobiliada
5.
Sala do Serviço Social mobiliada
6.
Sala de multiuso equipada
7.
Sala de oficina de tear
8.
Laboratório de Informática equipado
9.
Sala da Diretoria Educacional mobiliada
10.
Sala de Orientação de Empregabilidade
11.
2 Banheiros no andar superior
12.
2 Banheiros no andar inferior
13.
Cozinha Equipada
14.
Refeitório equipado
15.
Área de Serviço com 2 banheiros
Anexo Laranja
1.
Sala dos Professores e de Leitura
2.
Sala Atendimento Psicologia e
Pedagogia
3.
Banheiros feminino e masculino
4.
3 salas de aula

1.
2.
3.
4.
5.

1 Sala multimídia com banheiro
1 Banheiro individual
1 Sala de Artes com banheiro
1 Sala de aula
1 Quadra Coberta

Auditório Acessível
1.
Capacidade: 60 lugares
2.
Data Show
3.
Tela
4.
03 Microfones sem fio
5.
06 Microfones com fio
6.
01 Microfone de rosto
7.
01 Microfone de lapela
8.
DVD
9.
Mesa de Som
10.
2 equipamentos de Ar Condicionado
11.
Palco com mesa
12.
2 banheiros com acessibilidade
13.
Copa para apoio do auditório, com
fogão, geladeira e pia
Áudio Visual
1.
3 Máquinas fotográficas digitais
2.
2 Máquinas de filmar
3.
3 Retroprojetores
4.
30 computadores
5.
1 lousas digital
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VII - Atendimentos realizados no ano de 2018
Abrangência Territorial
Estamos localizados no bairro do Brooklin, no limiar dos distritos de Pinheiros e de Santo Amaro,
composto por uma população diversificada, caracterizada pelo seu contraste social, ou seja, os
grandes e luxuosos edifícios escondem uma triste realidade vivida pelas comunidades carentes que
habitam as áreas de favelas que ficam no entorno desta região.
Recebemos procura de atendimento principalmente, embora não apenas, para residentes das
prefeituras regionais: Butantã, Campo Limpo, Capela do Socorro, Cidade Ademar, Cidade
Tiradentes, Freguesia do Ó, Jabaquara, Lapa, M’Boi Mirim, Parelheiros, Pinheiros, Santana, Santo
Amaro, Vila Mariana e Vila Prudente. Temos então pessoas que residem em bairros que apresentam
uma realidade socioeconômica de vulnerável a alta vulnerabilidade, com poucos ou quase nenhum
recurso comunitário que atendam às suas necessidades.
Público atendido


Crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual, preferencialmente a síndrome de
Down, a partir dos seis anos de idade, sem limite final;



Familiares e cuidadores;



Profissionais atuantes na área;



Pesquisadores científicos;




Comunidade local;
Instituições Congêneres.
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Gráfico I – Áreas de desenvolvimento educacional da ADID e número de
atendidos
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Gráfico II – Atendidos inseridos no Mercado de Trabalho
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Gráfico III – Número de Atendidos por Faixa Etária
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Total de Atendidos: 149 jovens, entre 07 e 56 anos de idade.

Gráfico IV – Distribuição % dos Atendidos por Região Geográfica
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VIII - Assistência Social: nosso propósito de inclusão
Programa Socioassistencial de Inclusão Cidadã da Pessoa com Deficiência
Intelectual e Família
Objetivo Geral: A ADID decidiu que faz parte de suas atividades prestar assistência social e defesa
das garantias de direito ao público alvo, conforme regulamentado na resolução CNAS, garantindo a
proteção à família e a assistência às pessoas atendidas, socioeconomicamente vulneráveis,
especialmente aquelas com deficiência intelectual, favorecendo a promoção da integração à vida
comunitária, à habilitação profissional e ao mercado de trabalho, com a consequente geração de
renda e integração plena na sociedade.
Conforme a resolução nº 109 de 11 de novembro de 209, a tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais tem estabelecido níveis de complexidade do SUAS e o nosso programa está
configurado em Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade.
O programa oferece serviços de forma planejada e continuada, com atendimentos semanais, para
que os jovens com deficiência intelectual e suas famílias se reconheçam como agentes da sua ação e
consequentemente tenham seus direitos garantidos, inibindo qualquer forma de violação, por
atitudes discriminatórias e preconceituosas. Os serviços tem seu lastro na dignidade da pessoa
humana, desmistificando que o bem-estar não deve ser preterido por conta da pessoa ter ou não ter
uma deficiência.
Trabalha-se nos grupos, com os atendidos, o desenvolvimento de comportamento adequado para
diferentes tipos de ambientes. Sempre que necessário, esses indivíduos são atendidos
individualmente, para trabalhar o aspecto emocional e assim conseguirem enfrentar, sem ajuda,
seus próprios desafios, aprendendo novas maneiras de lidar com os mesmos.
Quanto aos familiares, busca-se minimizar suas dúvidas, medos e anseios, tentando levar o máximo
de informação possível para contribuir com suas ações frente aos seus dependentes. O trabalho é
realizado tanto em grupo quanto de forma individual.
O programa conta com uma equipe multidisciplinar, que traça estratégias convenientes a serem
aplicadas aos atendidos, conforme a necessidade apresentada, assim como oferece suporte aos
profissionais, minimizando as dificuldades do dia-a-dia.
Outras atividades desenvolvidas são as triagens, para avaliação da possível entrada de novos
atendidos, assim como o enquadramento do melhor grupo para acomodá-los; anamnese, realizada
com os pais, assim que ingressam na ADID, para melhor conhecer a sua história de vida; visitas
domiciliares, para melhor compreender e orientar a família em sua dinâmica atual.
Além dessas ações, a ADID oferece atividades de artes cênicas, visuais, oficinas de aprimoramento
profissional e de atividades da vida diária, passeios culturais, viagens, acantonamentos, baladas e
encontros com instituições congêneres, dinamizando e trocando saberes, sempre com intuito de
potencializar a autonomia, emancipando sua família, eliminando o isolamento social e
oportunizando situações de desenvolvimento contínuo da pessoa com deficiência intelectual e seus
familiares. O atendimento sistemático e continuo acontece no contraturno escolar e por vezes
também nos finais de semana.

17

Trabalhos desenvolvidos pela Assistência Social e métricas de atendimento
A Assistência Social tem, na ADID, um papel fundamental ao estabelecer o modelo de triagem para
identificação e seleção dos jovens que comporão nosso quadro de assistidos, bem como oferecer às
suas famílias o suporte necessário e a orientação para sua plena integração e convívio social, não
somente nas atividades desenvolvidas na instituição, mas também na sociedade.
O trabalho objetiva proporcionar aos usuários dos serviços sociais o conhecimento e a orientação
para que tenham acesso aos seus direitos relacionados ao conjunto de políticas sociais, em especial
a política de assistência social. Articulamos com serviços socioassistenciais, com políticas públicas
setoriais, com órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (CRAS, CREAS, Defensoria Pública do
Estado de São Paulo e da União, Ministério Público do Estado de São Paulo e União), conselhos de
políticas públicas e de defesa de direitos de segmentos específicos, grupos de estudos, fóruns de
entidades e serviços e projetos de instituições não governamentais e comunitárias, de modo a
garantir a presença das famílias na ampla rede de atendimento.
Realizamos encaminhamentos buscando garantir a educação inclusiva, o acesso ao Benefício de
Prestação Continuada- Lei 8.742/93, a acessibilidade e a eliminação de barreiras, as isenções do IPI,
IOF<ICMS / Dedução IR , o acesso ao lazer, a Lei de cotas -8.213/91, o Bilhete único especial - Passe
Livre (Transporte Interestadual) – Cartão BOM especial, Transporte aéreo via MEDIF e ao Cartão
Defis-DSV/ Isenção de rodízio.
Esses encaminhamentos e atendimentos são registrados mês a mês e quantificamos 4.339
atendimentos individuais ao longo do ano de 2018.

Remoção das barreiras da deficiência e acesso aos direitos e à
participação de todos
Conforme a resolução nº 34, de 28 de novembro de 2011, o Programa Inclusão Cidadã da Pessoa
com Deficiência Intelectual e Família estabelece aos jovens com deficiência intelectual e suas
famílias ações que garantam 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. O programa concretiza-se por meio da identificação das
pessoas com deficiência e seu contexto sociofamiliar, identificando violações de direitos, barreiras
atitudinais, culturais, socioeconômicas, arquitetônicas e tecnológicas. Uma equipe multidisciplinar
é responsável por traçar estratégias convenientes a serem aplicadas aos usuários conforme
necessidade apresentada, assim como ofertar suporte aos profissionais para lidarem com as
dificuldades do dia a dia.
São oferecidas atividades de artes cênicas e visuais, oficinas de aprimoramento profissional e de
atividades da vida diária e prática, passeios socioculturais, viagens, acantonamentos, baladas e
encontros com instituições congêneres, dinamizando e trocando saberes, sempre com intuito de
potencializar a autonomia, emancipando sua família, eliminando o isolamento social e
oportunizando situações de desenvolvimento contínuo da pessoa com deficiência intelectual e seus
familiares. Todas essas ofertas acontecem no contra turno escolar e por vezes aos finais de semana,
sempre acompanhadas pela equipe multidisciplinar.
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Atividades adicionais da Coordenadoria de Assistência Social


Relacionamento com o comércio local: através dessa atividade, conseguimos a doação de ovos
de Páscoa da Cacau Show Brooklin para todos os nossos atendidos. Conseguimos produtos
para rifas e bingos dos nossos eventos beneficentes de lojas como Avatim, Morana, Sodiê e
outros.



Estímulo ao Grêmio ADID: o Grêmio, formado por nossos atendidos, desenvolveu
campanhas solidárias para ajudar outras comunidades, arrecadando itens para campanha de
agasalhos, lacres de latinha para doação de cadeiras de rodas e campanha de Natal. Participou
também ativamente do I Seminário Internacional de Capacidade Jurídica e Tomada de
Decisão Apoiada, em diálogos com os autodefensores. Nossos autodefensores, foram
aplaudidos de pé, por tamanho discernimento sobre seus direitos e deveres.



Parcerias com Instituições de Ensino: com o intuito de ampliar o conhecimento sobre a
deficiência intelectual, promovemos palestras em parcerias com várias instituições, dentre
elas:


Uninove - Santo Amaro - A Educação da pessoa com síndrome de Down (T21),
centrada na autonomia



Senac Largo treze - Projeto Beleza não conta cromossomos



Unisa - A atuação do Assistente social com as famílias e a Síndrome de Down



Palestra na ADID - Envelhecimento da pessoa com Deficiência Intelectual - O papel
do irmão

Premiação “Ações Inclusivas no Estado de São Paulo”
Recebemos também um convite para participar da cerimônia de premiação de Ações Inclusivas do
Estado de São Paulo, realizado no dia 12/12/2018 pela Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, para o qual levamos para o dia do evento os atendidos e seus familiares.
Em nosso momento de fala pudemos compartilhar nossas ações exitosas, recebidas com entusiasmo
pela platéia. Ao final do evento, diversos familiares nos deram depoimentos de agradecimento por
terem sido convidados a participar desse momento nunca antes vivido.
Essas falas dos familiares foram, sem dúvida, a nossa principal premiação.
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Projetos com gratuidade e apoio do FUMCAD
1 – “Capacitando Jovens com síndrome de Down a Desenvolverem suas
Competências”
Este projeto tem a premissa de capacitar o jovem de maneira que possa adquirir conhecimentos
básicos e específicos, para que venha a exercer o direito da igualdade que a todos é assegurado, com
fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana. Através de cultura e capacitação
profissional e pessoal, trabalhando com as famílias simultaneamente.
Com duração de 24 meses, o projeto foi inicialmente previsto para 30 atendidos, mas encerramos
com 38 atendidos e seus respectivos familiares.
Em função de experiência anteriores, verificamos que desenvolver a competência da autonomia dos
jovens deveria ser o principal ponto e assim desenvolvemos esse projeto de 24 meses com pleno
êxito. A apresentação final aconteceu no evento realizado na Universidade Nove de Julho Vergueiro, com a presença de 900 pessoas assistindo a evolução no desenvolvimento e a quebra de
muitos paradigmas sobre as competências de pessoas com síndrome de Down.
O projeto “Capacitando jovens...” foi classificado com um dos 30 melhores pelo VI Prêmio de
Ações Inclusivas do Estado de São Paulo para Pessoas com Deficiência.

Apresentação de Encerramento do projeto “ Capacitando jovens” - UNINOVE - Vergueiro
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2 - “A Prática da Inclusão Profissional- Qualificação Profissional para Pessoas
com Deficiência Intelectual e/ou síndrome de Down”

O Projeto “A prática da inclusão profissional – Qualificação profissional para pessoas com
Vivências no Restaurante Luar de Madri e no Bazar da ADID, como parte da preparação para o trabalho

deficiência intelectual e/ou síndrome de Down” visa desenvolver a qualificação profissional para
pessoas com deficiência intelectual e/ou síndrome de Down” e tem o objetivo de promover ações
educativas que possibilitem maior aproximação com situações do cotidiano e com o ambiente de
trabalho.
Para tanto, foram considerados três eixos:
a. desenvolvimento pessoal;
b. aquisição de conhecimento;
c. preparação para o trabalho.
O projeto tinha a premissa de atender 20 jovens com síndrome de Down no contra turno escolar,
por três vezes na semana, havendo concluído com êxito o seu término com 24 atendidos e seus
respectivos familiares, com uma bela demonstração prática do que aprenderam em 12 meses, no
auditório da Uninove Santo Amaro, com o recebimento do certificado de conclusão do projeto e
muita emoção dos familiares em identificar tamanha evolução dos seus filhos. Priorizamos a
sondagem vocacional e o desenvolvimento da autonomia, por meio de ações internas, orientações
às famílias, oficinas de culinária (parceria com o Chef Cadu, da O’Burguer) e saídas educacionais.

3 - Down, Movimento e Aprendizagem
Este Projeto visa atender de forma direta 30 jovens com síndrome de Down, que estejam inseridos
ou não, na rede pública de ensino. Sob o prisma da psicomotricidade como suporte a aprendizagem
e ao desenvolvimento da pessoa com deficiência intelectual, em especial a síndrome de Down(T21).
Em conseguinte, realizamos uma intensa parceria com a família para prosseguimento das ações,
resultando em garantias e acesso aos direitos.
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Atividades de desenvolvimento psicomotor e desenvolvimento das habilidades corporais

Em agosto fizemos as primeiras reuniões com os pais/responsáveis apresentando o planejamento e
os profissionais que atuarão no projeto. O projeto “Down, Movimento e Aprendizagem”
proporcionou aos adolescentes com SD, que apresentam déficit psicomotor, vivenciar a linguagem
corporal de forma lúdica e prazerosa, com intuito de desenvolver a psicomotricidade o qual
contribuirá como base para a aprendizagem, a fim de remover barreiras e promover a inclusão
social. Com metas e objetivos claros:


Melhorar as dificuldades psicomotoras, utilizando o “Movimento” para atingir aquisições de
aprendizagem;



Contribuir no processo de alfabetização e letramento;



Orientar e conscientizar os familiares ou responsáveis, quanto aos aspectos psicoafetivos,
comportamentais e sobre as necessidades dos seus filhos.

4 - Inclusão Familiar

Trabalho com Famílias – Grupo de Psicologia – Aula de Artesanato – Informática – Yoga
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A família é o primeiro grupo a que pertence um indivíduo e onde ele tem a oportunidade de aprender
através de experiências positivas e negativas, fatores de grande importância para a formação de sua
personalidade e integração nos diferentes grupos sociais da sociedade.
As famílias recebem de forma contínua, permanente, planejada e gratuita ações que possibilitam a
promoção da cidadania, enfrentando as desigualdades sociais e empoderamento para articular com
órgãos públicos em defesa dos seus direitos e garantir a sua integração na vida comunitária,
tornando protagonista da sua própria história.
Este serviço favorece essas famílias para que se reconheçam como agentes da sua ação e
consequentemente tenham os direitos da pessoa com deficiência garantidos, inibindo qualquer
forma de violação de direitos por atitudes discriminatórias e preconceituosas. Temos por
fundamento que a dignidade e o bem-estar não devem ser preteridos por conta da deficiência.
Trabalha-se nos grupos, visando por meio de dinâmicas, rodas de conversas, vídeos e outros
materiais, levar o usuário do programa a compreensão de si e do outro, descobrindo suas
potencialidades, habilidades e interesses; percebendo suas dificuldades, fraquezas e defeitos;
reconhecendo o limite do outro, e aprendendo a respeitar, a tolerar e a lidar com as dificuldades dos
que estão presentes em seu convívio.
Sempre que necessário, esses indivíduos serão atendidos individualmente para trabalhar o aspecto
emocional e assim conseguirem enfrentar sem ajuda, seus problemas e aprenderem novas maneiras
de lidarem com eles.

Palestra com grupos de mães ministrada no Auditório da
ADID pelos seus profissionais.

Além dos grupos temáticos multidisciplinares, favorecemos palestras de cunho informativo e
reflexivo sobre diversos assuntos, por exemplo:


Câncer de Mama e sua Prevenção”, ministrada pela doutoranda da escola de enfermagem da
USP- Luana Prado Figueredo



Câncer de próstata, recebemos em nossas instalações a enfermeira doutoranda da USP,
Luana Figueredo



Alimentação Saudável- Nutrição da ETEC-Osasco



Higiene de pele e cuidados com acne -oferecido pelo SENAC- Largo Treze.
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X - Programa Pedagógico para pessoas com síndrome de Down (T21)
Em 2018 foram realizados 2700 atendimentos pelo Programa Pedagógico, a alunos e familiares,
além de 128 atendimentos a estudantes universitários, de cursos de graduação e pós-graduação,
que buscam, na ADID, o conhecimento necessário às suas respectivas formações.
A aprendizagem da pessoa com síndrome de Down (T21)
... Mas eles aprendem?
Ouvimos muito essa pergunta, no decorrer desses anos.
Inicialmente há o medo das escolas comuns em receber um aluno com síndrome de Down; depois,
a ideia de que o mais importante seria contribuir com a socialização; e agora, finalmente, o que fazer
para que possam realmente aprender, evoluir e viver de forma plena em sociedade.
... Mas qual é o papel da escola?
Educação é formação. Mais do que aprendizagem de conteúdo, é permitir que a pessoa se descubra,
que amadureça, que experimente, que faça escolhas e a partir daí, que tenha oportunidades. O
conhecimento, portanto, deve vir ao encontro do desenvolvimento e às aspirações da pessoa, com
ou sem síndrome de Down.
Qual é o papel da família no processo escolar?
O que é de responsabilidade da família? O que é responsabilidade da escola?
Não misturar papéis é um dos grandes desafios. À família, cabe definir e orientar o filho de acordo
com suas próprias crenças e valores, dar a definição clara do que ele pode ou não fazer, sem dupla
mensagem, com firmeza, mas com a necessária dose de carinho, compreensão e muita paciência. À
escola, cabe favorecer o conhecimento e a construção pessoal, adequar o aluno às atividades
coletivas e aos valores universais, orientá-lo para a futura escolha e inserção profissional.
E o aluno, o que espera da escola?
Simplificando o que temos ouvido... que seja um lugar que entenda como “seu”, onde possa
encontrar seus pares, que tenha prazer em aprender e participar de forma plena da sociedade.

O Programa Pedagógico
Princípio educacional
Favorecer o maior nível possível de autonomia e independência, para que a pessoa com síndrome
de Down (T21) ou deficiência intelectual possa fazer escolhas de ordem pessoal e profissional e assim
atuar de forma plena em sociedade.
Temos como referencial, os quatro pilares da educação, segundo a UNESCO:


Aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a relacionar-se e aprender a ser.
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Filosofia de ensino - o aprender faz sentido
Partindo-se do princípio de que o ser humano é curioso por natureza, temos, como filosofia de
ensino, incentivar e manter vivo, no aluno, o desejo de aprender, a vontade de “descobrir”, de
conhecer. Consideramos que seja essa a base de todo e qualquer conhecimento e que seja esse um
dos papéis fundamentais de toda e qualquer escola.
Alcance do programa
 Ensino Fundamental - I ciclo - para crianças, jovens e adultos.
 Apoio Educacional - para alunos matriculados no ensino comum.
 Educação Especializada para o Trabalho – nível básico.

Escola de Ensino Fundamental Professor Antonio Francisco de Carvalho Filho
Acreditando no potencial de aprendizagem da pessoa com síndrome de Down (T21), a ADID, em
2012, formalizou o ensino do primeiro ciclo do Ensino Fundamental, colocando aqueles que estavam
em desvantagem diante da educação formal, na importante posição de "alunos". Foi uma grande e
esperada conquista.
Objetivo principal
Favorecer a aquisição contextualizada do conhecimento, com
ênfase nos recursos de comunicação e interação social.

Lucca, identificando letras e cores.

A aprendizagem pautada no interesse
A aprendizagem não faz parte apenas do ambiente escolar, está presente em tudo o que fazemos, a
cada vez que direcionamos o nosso olhar para algo novo. A curiosidade em compreender o
mecanismo de um objeto em movimento, como utilizar os recursos de um celular, de um tablet,
entre outros, são coisas que diariamente despertam a nossa atenção, portanto, quando bem
direcionadas, representam um bom exercício cognitivo, um incentivo à aprendizagem.

Carlos Augusto, Bruno, Fernando e Joel, em atividades de português, matemática e ciências.
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A educação centrada na autonomia
Metodologia de ensino










Currículo adaptado para todos.
Ênfase na Educação Social - desenvolvimento de habilidades sociais e adequação de
comportamento em diferentes situações e ambientes.
Progressão escolar - diferentemente do ensino comum, limite de tempo ampliado, para que o
aluno não precise adquirir os conteúdos previstos para aquela etapa de aprendizagem no período
de um ano letivo.
Prevalência de aulas práticas e uso de material concreto, para melhor compreensão da teoria e
transposição para situações de rotina.
Educação Especializada para o Trabalho – não depende de nível de escolarização. Conta com
orientação vocacional (sondagem de interesses, habilidades e aptidões) e atividades que possam
favorecer a visão concreta das exigências do ambiente de trabalho.
Datas comemorativas.
Grupos de pais - orientações à família.

Estratégias
Temos, como propósito, favorecer a aplicação da teoria à prática, de forma imediata. Para tanto,
fazemos uso de material concreto, jogos educativos, atividades lúdicas, aulas de campo, dinâmicas
e saídas pelo entorno, contando, sempre, com a continuidade dos procedimentos em casa.

Isabela – atividade de
alfabetização.

Vitória Patrícia – uso de
material concreto para
identificação das cores e
contagem.
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Alec – em atividade
lúdica de matemática.

Atividades Pedagógicas

Datas comemorativas – ato cívico.

Isabela – atividade lúdica
em ambiente externo.

Autonomia – alunos preparando o próprio lanche.

Caio – aula de matemática –
recurso do jogo educativo.

Ricardo e Mariana – atividade de
incentivo à leitura e escrita.
Alec – em atividade
lúdica referente às regras
de convívio e expressão
dos sentimentos.
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A subjetividades da
linguagem artística. Aulas de
fotografia.

Educação Social – adequação
de comportamento em
diferentes situações e
ambientes.
“Baladinha de Carnaval”

Matérias oferecidas e Grupos Multisseriados
Base Comum – As matérias de Português, Matemática, Projetos envolvendo História, Geografia e
Ciências, Educação Física e Artes são aplicadas em 4 grupos multiseriados, subdivididos e
integrados de acordo com as características de amadurecimento, nível de aprendizagem e
compatibilidade etária, entre outras.
A partir de um currículo totalmente adaptado, o aluno conta com as mesmas disciplinas do ensino
comum, porém sem a obrigatoriedade de vencer o conteúdo previsto para a sua etapa de
aprendizagem, no período de um ano letivo. Flexibilizamos o currículo de modo a favorecer a
aquisição do conhecimento de forma gradual e evolutiva, priorizando a aprendizagem e não a
progressão escolar.
Antes de pensarmos em conteúdo, é preciso considerarmos o que antecede a aprendizagem formal
e quais habilidades o aluno necessita desenvolver para poder compreender a função do
conhecimento. Conquistas pessoais, como a aquisição de regras básicas de convívio, como “esperar
a sua vez”, pedir e não “pegar” um objeto, respeitar e interagir com o outro, são coisas que nem
sempre se aprende espontaneamente, pois exigem o enfrentamento de frustrações e o próprio desejo
de interagir. Jogar uma bola para o amigo e esperar que ele a jogue de volta pode ser um desafio
importante para alguns, assim como subir os degraus de uma escada (enfrentando o medo e o
controle do equilíbrio), ou simplesmente despejar a água da jarra no próprio copo.
Pretendemos, antes de tudo, que esse aluno seja uma pessoa independente, primeiramente diante
de situações básicas, elementares, e depois, que possam adquirir, na medida do possível, o poder de
avaliar previamente as suas decisões e assim fazer escolhas responsáveis, tanto de ordem pessoal
como de ordem profissional.
Para o alcance desse propósito, criamos a Educação Social. Tratam-se de atividades que expõem o
aluno, de forma gradual e constante, aos desafios cotidianos. Permeiam todas as fases de
aprendizagem na ADID, desde o momento inicial de escolarização até a inclusão (e permanência)
no mercado formal de trabalho, mudando apenas o enfoque e o contexto das ações.
Parte Diversificada – Educação Social, Informática Educacional, Fonoaudiologia, Psicologia,
Dança, Malabares, Teatro e Educação Especializada para o Trabalho.
Baseando-nos na concepção de Educação enquanto facilitadora do desenvolvimento pleno da
pessoa, habilidades motoras e de relacionamento são construídas por meio de recursos lúdicos e/ou
artísticos. Trabalhamos ritmo, coordenação e controle do movimento, por exemplo, por meio de
dança e malabares; a representação simbólica, a diferenciação entre fantasia e realidade e a
experimentação dos diferentes papéis sociais, por meio do teatro.

Informática educacional

Fonoaudiologia
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Psicologia –
dinâmica de grupo

Educação Especializada visando a Preparação para o Trabalho
Nossos jovens e adultos chegam à empregabilidade por meio de um programa prévio exclusivo de
preparação para o trabalho, quando participam de situações que favoreçam o autoconhecimento e a
aprendizagem de conteúdos associados ao empreendedorismo, comportamento ético e autonomia
social, além do treinamento de habilidades específicas, de acordo com a demanda de mercado.
A ADID já incluiu inúmeras pessoas no mercado de trabalho, em empresas privadas e órgãos
públicos adeptos à inclusão social corporativa. A ideia que norteia as nossas ações é a busca pela
igualdade de oportunidades.
Programa
- Orientação Vocacional;
- Ética e Cidadania;
- Habilidades Básicas para o Trabalho;
- Atendimento ao Público;
- Práticas Administrativas;
- Atividades Práticas Externas.
Sondagem Vocacional

Manuseio de Máquinas e Equipamentos

- Oficina de Cartonagem;
- Oficina de Culinária.

Oficina de Cartonagem – sondagem vocacional
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Trabalho de confecção de agendas 2019, entregues em outubro/18

Participação das famílias - Alunos e pais voluntários confeccionaram agendas, bloquinhos de
anotações e cadernos. Recebemos a encomenda de 200 agendas, que produzimos para a ONG
“Mantas do Brasil”, responsável por um projeto de preservação do meio ambiente e seres marinhos.

Oficina de Culinária – sondagem vocacional

Confecção de pratos simples, de acordo com as regras de higiene quanto ao manuseio de
alimentos,utensílios e eletrodomésticos.
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Apoio Educacional
Programa destinado a alunos inseridos no ensino comum. Não se trata de reforço escolar, mas de
atendimento especializado, de acordo com as fases de desenvolvimento e etapas de aprendizagem.
O programa é organizado de modo a atender às necessidades individuais, referentes às questões de
ordem cognitivo-pedagógica e de convívio social. Oferece assessoria às escolas e aos
profissionais da educação.

Uso de material de apoio.

Atividades interativas.
Uso de jogos educacionais.

Profissionais do Programa Educacional – diretora educacional (psicopedagoga, pedagoga,
arte-educadora), pedagogas, professor de cartonagem, psicóloga, fonoaudióloga, assistente social,
professores de artes (educação artística, dança, malabares e teatro) e professor de educação física.
Formação Pessoal e Social – Programa Socioeducativo
O programa atende jovens e adultos, que por questões diversas inviabilizaram a sua inserção no
ensino fundamental. Com menor exigência legal, os integrantes do programa podem frequentar de
cinco a dois dias por semana. Participam de discussões sobre fatos e acontecimentos da atualidade
e de ações que possam favorecer o desenvolvimento pessoal, a qualidade da comunicação (leitura,
escrita e reconhecimento de códigos e símbolos utilizados socialmente), operações aritméticas
relacionadas ao cotidiano e adequação de comportamento em diferentes situações e ambientes. O
programa inclui atendimento em grupo de psicologia, fonoaudiologia e preparação para o trabalho.

Desenvolvimento de habilidades sociais –
reconhecimento de códigos de comunicação e
respeito à sinalização.

Desenvolvimento de habilidades sociais – uso de
transporte coletivo.
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Preparação para o trabalho.
Visitas ao comércio local.

Adequação de comportamento,
familiarizando-se com o uso do
dinheiro.
À direita, aguardando para tirar
a Carteira de Trabalho, no
Poupa Tempo.

Palestras e Campanhas educativas
- Dia Internacional da Mulher – palestra
informativa e dinâmica de grupo
- Setembro Verde – o dia 21 de setembro, considerado
desde 1982 o Dia Nacional de Luta das Pessoas com
Deficiência, inspirou o movimento “Setembro Verde”,
difundido entre as ONGs, com o propósito de incentivar a
inclusão social. Nesse sentido, o mês de setembro passou a ser
dedicado a uma série de eventos em defesa da cidadania,
Homenagem dos meninos para as meninas.
participação social e igualdade de oportunidades da pessoa com deficiência. Este é o terceiro ano consecutivo de
adesão da ADID ao movimento.
.

No decorrer do mês preparamos um ciclo de palestras e dinâmicas, realizadas por nossos
educadores.

Dinâmica sobre o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência: alunos passando pela
experiência de não poder enxergar (à esquerda) e com dificuldades de locomoção (à direita).
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- Outubro Rosa – campanha preventiva contra o
câncer de mama, com palestras realizadas por
educadores para alunos e familiares, com a colaboração
de uma enfermeira profissional;

- Novembro Azul – campanha preventiva contra o câncer de próstata.

Educadores e enfermeira alertaram sobre a importância dos procedimentos preventivos.
Alunos e familiares participaram das palestras.

- Meio Ambiente - Palestra sobre os cuidados com o meio ambiente, com a especialista Paula,
do “Mantas do Brasil”, ONG situada em Santos e que atua com a preservação de seres marinhos, em
especial a Manta, que está em risco de extinção – 30/11/18.

Após a palestra, um dos integrantes da equipe se vestiu de “Manta”,
dinamizando a atividade.
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Grupo de Pais – ação integrada entre as áreas de pedagogia e psicologia, para troca
de informações e orientação educacional.

Saídas Educacionais
- Museu da Energia – São Paulo

Parceria com a ASID
- Ação da empresa SAMSUNG, em parceria com a ASID, para incentivar o voluntariado e a
contratação de pessoas com síndrome de Down (T21) e/ou deficiência intelectual. A ação contou
com um encontro na empresa (mobilizado pela ASID e com a presença da ADID, representada pela
Prof. Alda, Diretora Educacional) , favorecendo o entrosamento dos colaboradores da Samsung com
alunos e educadores da ADID, na posterior visita ao Aquário de São Paulo, oferecida por eles.
- Café de Boas Práticas (ASID) – participação da profª Alda em palestras mensais, promovidas pela
ASID, com o propósito de contribuir com a profissionalização e sustentabilidade das instituições.

Visita ao Aquário de São Paulo
Profissionais da Samsung acompanhando os nossos alunos, na visita. Total entrosamento!
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Resultado: no retorno, muita alegria e descontração.
Lucca e Isabela, à esquerda. Ricardo, Carolina e Marcos à direita.

Representação da ADID em eventos externos
- 8º Simpósio Internacional da Síndrome de Down (T21) - "Segurança - Nutrição, Educação e Saúde"
- Alda, Diretora Educacional, e Ângela, Coordenadora da Empregabilidade, representaram a ADID
nesse evento.

Cerimônia de abertura – participação da
Professora Alda – Diretora Educacional

Palestra O Envelhecimento da Pessoa
com Síndrome de Down (T21) – com a Psicóloga Angela –
Coordenadora da Empregabilidade

- 1º Simpósio Práticas e Abordagens na Deficiência Intelectual – da Escola Indianópolis, em
parceria com a UNIP – participação da Professora Alda, Diretora Educacional, na mesa redonda
sobre educação. Tema: "O Papel da educação Especial e Inclusiva".
Abordagem: breve comparativo entre o ensino comum e a educação especial

- Palestra no Hospital Infantil Darcy Vargas, com o tema “Educar para a autonomia” , proferida
pela Professora Alda, no encontro com o grupo de pais, em fevereiro/2018.
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Capacitação Profissional para os profissionais da ADID
- “Disseminação do Saber: Sensibilização para Oficina de Redação” – encontro com a Prof. Dra.
Beltrina Côrte, com a participação da equipe técnica, psicóloga, fonoaudióloga, professores e
estagiários - 05/02/18.
- “Seminário Internacional de Capacidade Jurídica e Tomada de Decisão Apoiada” - promovido pelo
Grupo Chaverim, na Hebraica. O evento contou com a presença de Mara Gabrilli - participação de
Alda, Diretora Educacional e Angela, Coordenadora da Empregabilidade – 20 e 21/09/18.
- “A Socioeducação e a Deficiência intelectual: Pressupostos Teóricos para construção de
Metodologias de Trabalho” - Curso oferecido pela APAE de São Paulo – participação de Alda,
Diretora Educacional – fevereiro-março/2018.
- Ciclo de Palestras – “Profissionalizar para Transformar o 3º Setor” – participação da professora
Alda, Diretora Educacional - agosto/2018.
- “Formação de Professores para atuar com Educação Especial – A experiência Irlandesa” – com o
Prof. Dr. Trevor O’Bien, do Departamento de Educação Especial da Mary Immaculate College
(Irlanda) – encontro realizado na PUC de São Paulo - participação da professora Alda, Diretora
Educacional - 06/11/18.

Evento Educacional “Um novo sol ao amanhecer” – 05/12/18
O evento educacional “Um novo sol ao amanhecer” foi o ponto culminante das atividades
educacionais da ADID, durante o qual celebramos também nossos 29 anos de existência,
comemorados nessa mesma data.
Formatura – abrindo o evento, foi realizada a entrega do Certificado de Conclusão do 1º Ciclo do
Ensino Fundamental para a aluna Carolina Geraldo Mazarin, numa cerimônia que emocionou a
todos.
A ADID comemora seus 29 anos
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A aluna Carolina, ao lado da Diretora Alda e
recebendo o abraço emocionado de sua
mãe, Eliacy.

A apresentação do espetáculo “Um novo sol ao amanhecer” marcou a conclusão do projeto
pedagógico “Acreditar”, que teve como tema gerador os “100 anos de encerramento da Primeira
Guerra Mundial”.
Foram abordadas, no projeto, as razões que acabaram gerando as grandes guerras mundiais, porém
de modo a instigar a reflexão sobre outras possibilidades de resolução de conflitos.
Considerando-se que, se por um lado a imposição da força e do poder constituíram-se num cenário
de sofrimento extremo, por outro, esse mesmo cenário mobilizou profissionais de diferentes áreas
em direção ao crescimento tecnológico, gerando grandes inventos e avanços importantíssimos, na
medicina.
“Do viés da dor, o sentimento de solidariedade; da rigidez do julgamento, o pensamento reflexivo;
das atitudes negativas, o exemplo positivo”. Foram esses os desafios trabalhados durante o
processo.

A convocação para a guerra

A paz...

37

A presença do Brasil, na guerra.

Os conflitos

União
Invenções

Solidariedade

Uma reflexão sobre o filme “O Ditador” – homenagem à Charles Chaplin

E novamente, a paz...
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XI - Maturidade e Empregabilidade
a. A importância do trabalho na autonomia do jovem com síndrome de Down
A inclusão profissional de pessoas com síndrome de Down (T21) é uma realidade e proporciona a
elas não somente a tão sonhada inclusão socioeconômica, com autonomia e independência, mas
principalmente a atribuição de um papel valorizado e a oportunidade de desenvolver sua identidade
adulta, dando um sentido maior a sua existência como cidadã de direitos e deveres, como todo ser
humano. A entrada no mundo do trabalho, com todas as possiblidades que essa experiência poderá
proporcionar ao jovem com T21, favorecerá também novas redes de relacionamento e seu
amadurecimento ao assumir novas responsabilidades.
Na ADID, a área de Empregabilidade tem como função principal viabilizar a inclusão profissional
de jovens e adultos com síndrome de Down (T21) através de um programa de orientação profissional
com treinamento e acompanhamento sistemático na empresa (Emprego Apoiado), favorecendo não
só a contratação, mas o seu desenvolvimento pessoal e profissional e a permanência na Organização
(retenção).
O Programa oferecido aos nossos atendidos mais velhos em 2018, além de focar o treinamento
corporativo e comportamental (Programa de Empregabilidade), contemplou também atividades
voltadas para a prevenção ao envelhecimento precoce e/ou reabilitação cognitiva para nossos jovens
maduros (Programa de Envelhecimento).
As oficinas e o treinamento foram planejados e ministrados por profissionais experientes das áreas
Fonoaudiologia, Neuroeducação, Pedagogia/Psicopedagogia, Psicologia, Artes Cênicas, Música e
Dança.
No primeiro semestre, a Oficina de Cinema, Teatro e TV se inspirou na obra de William Shakespeare,
Romeu e Julieta, concluindo o trabalho com um filme rodado nas dependências da ADID, com a
participação de todos os atendidos, inclusive na improvisação de figurinos e cenários. Os filmes
estão disponíveis no site da ADID através do link www.adid.org.br.
No segundo semestre, as atividades do grupo foram permeadas pelo tema do Projeto Educacional
2018: “Acreditar”, referência aos 100 anos do encerramento da Primeira Guerra Mundial, com
ênfase na resolução de conflitos através da paz e não da guerra. Os atendidos dos GTs escolheram
Charles Chaplin (Vida e Obra e O Grande Ditador) e durante todo o semestre, mergulharam na obra
de Chaplin, encerrando o trabalho com uma linda apresentação no Evento Educacional da ADID
Um Novo Sol ao Amanhecer, no Teatro João Caetano.

b. Metodologias aplicadas
Vivência Educacional de Trabalho: vivência educacional de trabalho supervisionada e na
sequência, contratação.
Sensibilização: Palestras, bate-papos e encontros com gestores, representantes de RH e equipes
diretas, com o objetivo de orientar, levar informação de qualidade sobre o potencial das pessoas com
T21 e facilitar a inclusão do colaborador nas empresas. Visa também ampliar a rede de parcerias
para novas contratações.
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Assessoria Técnica Especializada: Serviço especializado para as Organizações contratarem e
desenvolverem colaboradores com síndrome de Down (T21), com produtividade, resultados e
entregas satisfatórias.
Emprego Apoiado: Metodologia criada nos EUA na década de 70, que tem como objetivo o
treinamento e acompanhamento direto dos colaboradores inseridos no mercado formal de trabalho,
no posto de trabalho, dentro da Organização.
Orientação de Carreira: Acompanhar e avaliar individualmente cada atendido em seu processo
profissional, buscando, se necessário, novas oportunidades para sua recolocação profissional.
Adaptação de Metas e Avaliação: Atendimento personalizado de assessoria aos gestores e/ou
recursos humanos na adaptação de instrumentos de avaliação de desempenho e na definição das
metas anuais para o colaborador com deficiência intelectual.
Treinamento Corporativo e Comportamental: Atendimento semanal em grupo, planejado e
organizado especialmente para atender as necessidades dos atendidos adultos inseridos no mercado
de trabalho ou em fase de encaminhamento, assim como aqueles em processo de envelhecimento.
Projeto de Vida com Autonomia: Método utilizado nos trabalhos em grupo visando a reflexão
e discussão entre os participantes sobre as demandas da vida adulta, onde eles possam verbalizar os
seus projetos pessoais e profissionais, sonhos e perspectivas de futuro. Esse trabalho também se
propõe a instrumentalizar e treinar o grupo para as atividades da vida prática.
Grupo Operativo: Roda de conversa com jovens e adultos, mediada por um psicólogo, com o
objetivo de fortalecê-los internamente para os desafios do mundo do trabalho, ajudando-os na
elaboração e superação das dificuldades do cotidiano.
Sensibilização Famílias: Reuniões individuais e/ou em grupo com o objetivo de sensibilizar,
orientar e apoiar os familiares e responsáveis quanto ao seu papel na construção da identidade
adulta dos filhos com síndrome de Down e da importância do trabalho no seu desenvolvimento.

c. Prevenção ao Envelhecimento Precoce
Considerando o momento atual vivido pelas pessoas adultas com síndrome de Down (T21), em que
houve um aumento considerável na expectativa de vida, as atividades para nossos atendidos mais
velhos tiveram como objetivo promover suas capacidades através da estimulação da linguagem, das
funções cognitivas, afetiva e motivacional, a fim de contribuir para a manutenção da qualidade de
vida de pessoas mais velhas com a T21.

d. Matérias Oferecidas
Em 2018, as disciplinas oferecidas foram:


Motricidade e Linguagem Oral e Escrita: Memória operacional e de curto prazo, flexibilidade
mental, planejamento e organização do pensamento, raciocínio lógico, atenção,
concentração, fala e comunicação.



Oficina de Teatro, Cinema e TV como instrumento de estimulo às habilidades cognitivas.
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Informática na Vida Prática com uso de Aplicativos para Desenvolvimento Cognitivo:
Treinamento no computador utilizando jogos e aplicativos cognitivos, (flexibilidade mental,
raciocínio lógico, memória, atenção e concentração).



Projeto de Vida com Autonomia: Desafios da longevidade.



Português e Matemática aplicados a vida prática.



Oficina de Protagonismo, Cidadania e Autodefensoria: Dialogar e conviver com o mundo e
com a diversidade humana.



Oficina de Estimulação e Reabilitação Cognitiva, Motricidade e Linguagem com Foco na
Prevenção ao Envelhecimento.



Gestão do Grêmio-ADID: Participação ativa nas campanhas do Grêmio, envolvendo projetos
sociais, meio ambiente, sustentabilidade, prevenção e saúde, alimentação saudável, em
parceria com o Serviço Social.

e. Estrutura dos Grupos
Foram oferecidas duas opções de horários para o treinamento, sempre às segundas e quartas-feiras,
nos períodos da manhã (8 às 12hs) e da tarde (13 às 17hs), com o objetivo de viabilizar a participação
de todos os atendidos inseridos no mercado de trabalho, no contraturno da empresa.
Às terças-feiras, no período da tarde, iniciamos também, em caráter experimental, mais uma oficina
de neuroeducação com atendidos mais velhos da Oficina Cartonagem.

No contexto do programa de Envelhecimento, e a convite da professora Beltrina Corte, a ADID participou do evento
Diálogos, Lugar de Fala: as velhices diversas, organizado pelo Portal do Envelhecimento e PUCSP, com o apoio do
Itaú. Nossa atendida Estela Brick, de 53 anos, ministrou a palestra: Longevidade na Sindrome de Down: uma
realidade, com o apoio do irmão Marcelo Brick e da psicóloga da ADID, Angela Alves - Espaço Itaú de Cinema.
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XII - Eventos Beneficentes e Inclusivos para a comunidade ADID:
principais realizações em 2018
1. Chá Beneficiente no Terraço Itália
Esse tradicional evento, oferecido pela Família Comolatti, conta com um belo desfile de modelos
profissionais e dos nossos jovens atendidos. Uma linda integração social e muita diversão, com
bingos de produtos oferecidos por nossos parceiros. A organização tem a colaboração voluntária da
modelo Suellen Arrigo e de nossa associada Eliana de Almeida, que juntamente com outras
voluntárias fazem dessa tarde uma grande festa para a ADID.

À esquerda, Suellen e Eliana Almeida. À direita,
modelos profissionais e os jovens da ADID

2. Festa Junina e Festa da Família
Esse ano resolvemos fazer da Festa Junina um grande evendo da família ADID. Como
resultado, tivemos recorde de público prestigiando nosso arraial diferenciado, com muita
improviso e criatividade.
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3. 1ª Feijoada Beneficiente da Família ADID
No início do 2º semestre, contamos com a parceria do pessoal do Mont Sinai e O’ Burguer que
ofereceram e prepararam a 1ª feijoada Beneficente da Família ADID. Um dia de ação voluntária
que atraiu muitos familiares e amigos para saborear a deliciosa iguaria.

4. As animadas “Baladas da ADID”
Periodicamente a ADID promove em sua quadra de esportes animadas “baladas”, com DJ´s
especialmente contratados, onde a presença é restrita aos jovens. Além dos atendidos da ADID,
contamos sempre com a presença de pessoas com deficiência de outras entidades, que vem divertirse e prestigiar nossos eventos. Durante a festa, os familiares podem permanecer no auditório, onde
assistem a filmes especialmente selecionados pela equipe técnica juntamente com a Diretoria,
enquando a festa dos jovens acontece na quadra de esportes.
A Balada Havaina foi a primeira do ano, com surpresas no cardápio e no roteiro. Além da
costumeira pizza e sucos, oferecemos espetinhos de frutas com apelo a alimentação saudável.
Durante a balada, uma parada para um luau com roda de violão, enquanto os responsáveis que
aguardavam assitiam ao filme “Extraordinário”, também muito apreciado.
Em setembro tivemos a Balada da Primavera, para confraternizarmos em grande estilo a entrada
da nova estação, com nossos jovens caracterizados conforme o tema e a presença de muitos
convidados dos grupos de lazer Vamos Juntos e Projeto Carona, além da comemoração dos
aniversariantes do mês.
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A alegria estava expressa nas fantasias e na animação dos nossos jovens.

A integração entre orientadores e assistidos é sempre o ponto alto das nossas festas!
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5. Evento Corporativo com Parceiros

Abertura do evento pelo presidente da ADID,
Sr. Bento Aparicio Zanzini

O Café da Manhã com Parceiros que a ADID realiza anualmente tem como objetivo favorecer um
encontro com nossos apoiadores e parceiros na contratação dos nossos atendidos, tendo na
programação palestras, depoimentos e um gostoso café da manhã, com convidados também
engajados nesta causa.
Nesse dia, nossos atendidos recebem na ADID os seus gestores, tutores e colegas de trabalho. O
nosso evento corporativo em 2018 proporcionou a todos os participantes informações atualizadas
sobre a Lei de Cotas, na fala firme e esclarecedora da Dra. Laís Vanessa Carvalho de Figueiredo
Lopes e dos relatos inspiradores de duas Organizações parceiras, a KidZania e o O’Burguer, apoiadas
pela ADID na contratação dos alunos Caio e Fernando. Tivemos também depoimentos
emocionantes das famílias, aqui representadas pelas Sras. Ligia Ananias e Veronica Figueiredo.
Nossa atendida Estela Brick falou sobre sua trajetória profissional de onze anos na Serasa Experian.
Fomos brindados também com uma linda apresentação de dança dos alunos Daniela e Edmilson,
que dançaram também com seus pais, Dona Doracy e Sr. Antonio Carlos, respectivamente.
Na sequência, as fotos ilustram bem o clima de confraternização do Café da Manhã:
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XIII
Demonstrações Contábeis e Relatório de Auditoria
Exercício de 2018
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ADID - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO DOWN
AVENIDA VEREADOR JOSE DINIZ,Nº 2436 - SÃO PAULO - SP
CNPJ Nº 62.020.102/0001-26

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
31/12/2018

31/12/2017

4.875.968,69
3.340.882,75
9.182,67
87.918,57
94,97
(59.339,07)
1.497.228,80
2.070.207,87
1.288,50
1.288,50
1.977.360,07
2.078.241,42
(100.881,35)
90.829,78
188.668,04

2.588.167,44
2.536.514,55
6.824,60
108.351,95
122,41
(63.646,07)
96.661,61
41.737,32
124.632,14
(82.894,82)
50.822,54
121.523,52

(97.838,26)
729,52
6.250,00
(5.520,48)
11.571,96
(11.571,96)

(70.700,98)
1.979,44
6.250,00
(4.270,56)
2.122,31
11.571,96
(9.449,65)

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa - NOTA 04
Adiantamentos
Mensalidades de Alunos
Despesas do Exercicio Seguinte
( - ) PECLD- Provisão para Perdas
FUMCAD-Fundo Municipal-NOTA 05

ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Créditos Diversos
IMOBILIZADO - NOTA 06
Bens Imoveis e Móveis
( - ) Depreciação
BENS COM RESTRIÇÃO - NOTA 06
Equipamentos de Informática - FUMCAD
( - ) Depreciação S/Equipamentos de Informática - FUMCAD
INTANGÍVEL - NOTA 07
Software
( - ) Amortização S/Software
INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO - NOTA 07
Software - FUMCAD C/Restrição
( - ) Amortização S/Software - FUMCAD

TOTAL DO ATIVO

6.946.176,56 2.684.829,05
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PASSIVO

31/12/2018

31/12/2017

CIRCULANTE

3.369.313,87

186.887,14

Obrigações Sociais
Obrigações Fiscais
Contas a Pagar
Provisões
Receitas Antecipadas - Alunos
Outras Obrigações
Subvenções e Convenios FUMCAD
NÃO CIRCULANTE
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Contas a Pagar
Recusos de Convênios em Execução

36.656,48
5,34
1.755.418,11
79.847,86
784,00
1.496.602,08
90.829,78
90.829,78
90.829,78
3.486.032,91
2.444.997,06
1.041.035,85

37.360,90
5,33
4.798,74
132.145,52
12.017,71
558,94
52.944,85
52.944,85
52.944,85
2.444.997,06
2.153.783,13
291.213,93

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - NOTA 08
Patrimônio Social
Superávit do Exercício

DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
SOCIAL
TOTAL DODEMONSTRAÇÃO
PASSIVO
6.946.176,56
2.684.829,05

CONTA

Patrimônio

Saldo em 01 de Janeiro de 2.017

1.595.954,34

Incorp. do Superávit ao Patrimônio Social

557.828,79

Superávit do Exercício

-

Saldo em 31 de Dezembro de 2.017

2.153.783,13

Incorp. do Superávit ao Patrimônio Social

(291.213,93)

Superávit do Exercício

-

Saldo em 31 de Dezembro de 2.018

1.862.569,20

50

Superávit do
Exercício
557.828,79
(557.828,79)

Total

2.153.783,13
-

291.213,93

291.213,93

291.213,93

2.444.997,06

291.213,93

-

1.041.035,85

1.041.035,85

1.623.463,71

3.486.032,91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas
atividades operacionais
( + ) Depreciação / Amortização

2.018
1.041.035,85

2.017
291.213,93

48.496,04

38.166,62

RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS
( - )Aumento( + )Redução de Adiantamentos
( - )Aumento( + )Redução de Mensalidades
( - )Aumento( + )Redução de Convênios-C.Restrição
( - )Aumento( + )Redução de Despesas Antecipadas
( - )Aumento( + )Redução de Realizável a Longo Prazo
( - )Redução( + )Aumento de Obrigações Sociais
( - )Redução( + )Aumento de Obrigações Fiscais
( - )Redução( + )Aumento de Outras Obrigações
( - )Redução( + )Aumento de Contas a Pagar
( - )Redução( + )Aumento de Provisões
( - )Redução( + )Aumento de Receitas Antecipadas
( - )Redução( + )Aumento de Subvenções e Convênios
( - )Redução( + )Aumento de Exigível a Longo Prazo

1.089.531,89

329.380,55

(2.358,07)
16.126,38
(1.497.228,80)
27,44
(1.288,50)
(704,42)
0,01
(12.017,71)
1.750.619,37
(52.297,66)
784,00
1.496.043,14
37.884,93

144,69
4.285,14
(44.964,82)
(6,06)
4.553,91
0,25
3.188,71
(7.344,20)
26.653,39
(11.070,74)

( = ) Total das Variações das contas do Ativo e Passivo

1.735.590,11

(24.559,73)

( = ) Caixa Liquido ( 1 )

2.825.122,00

304.820,82

(2.020.753,80)
(2.020.753,80)
804.368,20

(28.920,62)
(28.920,62)
275.900,20

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
( - ) Aquisições de Bens Móveis
( - ) Aquisições de Intangível
( + ) Baixa do Ativo Imobilizado (Bens Móveis)
( = ) Total das Atividades de Investimentos ( 2 )
( = ) Total 1 - 2
Aumento de Disponibilidades ( 1 + 2)
Disponibilidades no Início do Exercício
Disponibilidades no Final do Exercício

804.368,20
2.536.514,55
3.340.882,75
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275.900,20
2.161.744,62
2.536.514,55

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

RECEITAS OPERACIONAIS - NOTA 09

01/JAN./2018

01/JAN./2017

A
31/DEZ./2018
2.450.344,90

A
31/DEZ./2017
2.841.169,36

622.057,33
96.454,92
280.172,16

955.590,16
85.578,72
334.554,04

1.359.536,00
22.408,15
233.962,30

1.447.743,55
24.406,28
284.456,60

Com Restrição
Subvenções e Convênios
Trabalho Voluntário - NOTA 10
Isenções Usufruidas - NOTA 11
Sem Restrição
Anuidades de Alunos
Serviços Prestados
Doações e Contribuições
Deduções da Receita
Bolsas Escolares Assistenciais
Descontos Concedidos
Devolução de Mensalidade
Receitas Financeiras

(340.028,40)
(12.522,84)
-

(495.969,85)
(39.339,40)
-

188.305,28

244.149,26

( - ) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

(2.071.023,21)

(2.602.531,32)

Custo dos Serviços Prestados - Educação
Custo com Projetos Educacionais e Sociais

(1.490.565,43)
(203.830,70)

(1.947.219,72)
(235.178,84)

(96.454,92)
(280.172,16)

(85.578,72)
(334.554,04)

RESULTADO BRUTO

379.321,69

238.638,04

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS

661.714,16

52.575,89

(1.519,45)
(272.393,40)
(6.219,79)
(48.496,04)
985.886,84
4.456,00

(1.404,33)
(434.148,37)
(5.641,85)
(38.166,62)
530.256,56
1.680,50

Trabalho Voluntário - NOTA 10
Isenções Usufruidas - NOTA 11

Impostos, Taxas e Contribuições
Custo Administrativo
Despesas Financeiras
Depreciação e Amortização
Outras Despesas/Receitas Operacionais
Ressarcimento de Despesas
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

1.041.035,85

Bento Aparicio Zanzini
CPF: 522.597.228-49
Diretor - Presidente

291.213,93

LEONEL ANTONIO BARBOSA
CPF: 895.764.548-91
TC.CRC.1SP128591/0-2

Distribuição % das Despesas
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Relatório e Parecer dos Auditores Independentes
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XIV
Nota Fiscal Paulista
Como você pode colaborar com a ADID
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Futura Sede da ADID em 2020

Rua Guararapes, 864 - Brooklin

ADID
Associaçao para o Desenvolvimento Integral do Down
Mantenedora da E.E.F. Professor Antonio Francisco de Carvalho Filho
End: Av. Vereador Jose Diniz, 2436, Sao Paulo – SP
Tel: (11) 5542-5546
E-mail: adid@adid.org.br
Site: www.adid.org.br
Facebook: www.facebook.com/adidsindromededown

