ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO DOWN
Avenida Vereador José Diniz 2436 – CEP 04604-004
Site: www.did.org.br
E-mail: adid@adid.org.br
Tel:(11) 5542-5546

Palavra do Presidente
O trabalho integrado das equipes técnicas e a determinação da diretoria em manter o foco nas diretrizes
estabelecidas desde o início de seu mandato foram fundamentais para que a ADID registrasse em 2017 tantos
êxitos, continuando a oferecer o mais elevado padrão em suas atividades de Ensino Especial, Emprego Apoiado e
Assistência Social, assegurados pela firme execução de nossa política econômica e financeira.
Talvez o melhor reconhecimento desses trabalhos tenha vindo da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com
Deficiência de São Paulo, que selecionou a ADID entre os finalistas do VI Prêmio Ações Inclusivas para Pessoas com
Deficiência – Edição 2017, cuja certificação foi assinada pela Secretária de Estado, Dra. Linamara Rizzo Battistella.
Além disso, ficamos muito honrados ao receber uma “Moção de Aplauso" pelo excelente trabalho dedicado ao
desenvolvimento e integração de pessoas com deficiência intelectual”, aprovada pela Câmara Municipal da cidade
de Ibitinga, no interior do Estado de São Paulo.
Aliás, o trabalho assistencial da ADID foi bastante ampliado neste ano, com o apoio do FUMCAD, permitindo a
abertura de novas vagas para os projetos de inclusão educacional e profissional.
Se a inclusão da pessoa com Síndrome de Down foi a grande luta das últimas décadas, agora uma nova preocupação
move as entidades, profissionais e familiares: o envelhecimento precoce dessa geração, cuja longevidade leva a
horizontes ainda desconhecidos pela ciência.
Essa preocupação com o envelhecimento precoce do Down já vinha sendo debatida internamente e transformouse numa nova grade de atividades, dentro do treinamento semanal oferecido aos atendidos que frequentam nosso
programa de Emprego Apoiado, incluindo um projeto de artes cênicas e jogos cognitivos. Já ao final do ano, podiase notar o sucesso dessa nova programação, muito apreciada e bem avaliada pelos próprios jovens e adultos mais
velhos, assim como por suas famílias.
Mantivemos ao longo do ano nossos tradicionais eventos de confraternização e beneficentes, como o Chá no
Edifício Itália, a Festa Junina e as “Baladas da ADID”, todos muito animados e organizados com muita competência
pelas nossas equipes. Além desses eventos, contribuições de empresas parceiras geraram atividades comunitárias,
entre as quais destacamos a horta construída com o apoio do Itaú Social, as exposições organizadas pelo Grupo de
Mães, que tem um trabalho de artesanato organizado pela Assistência Social. Participamos também, ativamente,
de fóruns, congressos e demais movimentos do terceiro setor, destacando-se, entre outros, nosso efetivo
engajamento no Fórum Paulista de Entidades. Essas e outras importantes atividades estão registradas no corpo
deste Relatório.
Não podemos deixar de registrar também a alegria dos nossos jovens que conseguiram seu primeiro emprego, bem
como a solenidade de Formatura, com toda emoção que acompanhou a entrega do Certificado de Conclusão do
primeiro ciclo do Ensino Fundamental realizada pela área Pedagógica.
Nem tudo, porém, foi alegria. Uma alteração feita pelo Governo do Estado no processo de concessão de benefícios
da Nota Fiscal Paulista provocou uma drástica redução no modelo de captação desses recursos, que haviam se
transformado numa importante fonte de financiamento para os nossos projetos assistenciais. Nosso desafio para
os próximos exercícios será conseguir o apoio dos associados e demais colaboradores para que adotem o novo
modelo, que é um aplicativo para telefones celulares. Será um longo trabalho educativo e precisaremos muito desse
apoio para a continuidade de projetos de tão importante alcance social.
Do ponto de vista econômico e financeiro, o exercício de 2017 registrou um importante superávit, que será
investido em nossas próprias atividades ao longo do próximo ano. As demonstrações financeiras, devidamente
auditadas, encontram-se ao final deste relatório.
Como desfecho de um ano de tantas atividades, o exercício democrático de escolha dos novos dirigentes e
conselheiros foi realizado com sucesso, para um mandato de dois anos, com início em 1º de Janeiro de 2018.
Ao encerrar, não poderia deixar de registrar meus agradecimentos à Diretoria que me acompanhou ao longo deste
mandato que se encerra, à toda equipe da ADID pela competência e dedicação demonstradas, aos familiares e
voluntários, às empresas parceiras, à Fundação D. Paulina de Souza Queiroz e a todos que nos ajudaram a
desenvolver esse trabalho.
Um grande abraço a todos.
Bento Aparício Zanzini
Diretor Presidente
31 de dezembro de 2017
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MOÇÃO DE APLAUSO

2017
No dia 21 de março, tivemos a honra de receber a moção de aplausos de nº 68,
aprovada na Sessão Legislativa Ordinária de 21/03/2017, na Câmara Municipal da
Estância Turística de Ibitinga - SP, de autoria do nobre vereador Marco Antônio da
Fonseca, que contou com o apoio de outros egrégios vereadores desta distinta casa,
onde o nome da ADID - Associação para o Desenvolvimento Integral do Down foi
referendado pelos relevantes serviços prestados às pessoas com deficiência
intelectual, preferencialmente a síndrome de Down.
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Histórico da Instituição
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 biopsíco-social para essas pessoas. Em 1990 inaugura-se 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, instalado à Rua Bento de Andrade, 289 - Jardim Paulista.
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.
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 a essas 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, 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 na área da síndrome
de Down.
A ADID, em 2012, 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, pelo que estimula, desenvolve habilidades,
fomenta aptidões de cidadania, bem como busca 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.
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.
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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.

...........................................................................

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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PESSOAS QUE FIZERAM ACONTECER EM 2017
Diretoria Executiva
Bento Aparício Zanzini – Diretor Presidente
Messias do Carmo Ladeia – Diretor Vice-presidente
Antônio Aparecido de Paula – Diretor Adm/Financeiro
Julcimar Pereira de Oliveira – Diretor de Relações Públicas
Conselho Administrativo
Eli Nogueira de Almeida de Oliveira – Presidente
Maria Cecília De Bianchi Carvalho – Conselheira
Claudio Campanha – Conselheiro
Sueli Gago Ares - Conselheira
Ricardo Miranda – Conselheiro
Zilda Trigo Oliveira - Suplente
Elizio Ferreira Borges – Suplente
Conselho Fiscal
Reizo Tanaka – Presidente
Doracy Lourenço da Silva – Conselheira
Eliete Pena – Conselheira
Silas Manoel dos Santos - Suplente
Equipe Técnica
Alda Lúcia Pacheco Vaz – Diretora Educacional
Vera Lúcia Ribeiro Biarari - Coordenadora Pedagógica
Angela Maize Silva Alves – Coordenadora de Empregabilidade
Maria de Fátima Rebouças da Silva – Assistente Social
Gabriely Reynaldi Massuia – Psicóloga
Equipe Administrativa
Genivaldo Oliveira Sandes - Gerente Adm/ Financeiro
Erminda Conceição Ramos de Souza - Secretária
Thiago Fernandes Mateus - Assistente Administrativo
Mônica Batista de Araújo - Auxiliar Administrativo
Adevaldo Cabral de Queiroz - Porteiro
Mirinalva do Nascimento Santos - Auxiliar de Serviços Gerais
Cleonice Alves Dourado - Auxiliar de Serviços Gerais
Marleide Pereira da Costa Masson – Auxiliar de Serviços
Gerais

Rose Dantas Nunes Sandes - Professora
Sandra Martin Andrade – Professora
Vanessa Cristina Zaize - Professora
Estagiários
Andreia de Abreu Ghirardello
Ana Paula Ribeiro dos Santos
Lays Alves de Lima
Luana Januário da Silva
Maria Marlucia Silva Vieira
Michele Freitas da Cruz
Marisa Aparecida Pereira Silva
Monica da Silva Lima
Yank Santos Almeida
Voluntários
Alessandra de Arruda Alessandri
Danillo Tolão Mendes
Dulce Santos Cunha
Eliene da Luz Lima
Elízio Ferreira Borges
Gabriela Leal Pereira
Joyce Paz Rocha Teixeira
Juliana Sana Vilela
Karla Karoly Araujo Santos
Maria Luiza Crespo Escanciano
Marileide Dias Rocha
Messias do Carmo Ladeia
Roberto Mauro Pinto Coelho Pagliotto
Rosa Maria Cardoso Soares Miranda
Silas Manoel dos Santos
Silvanice Bispo da Silva
Vera Bianchi Ladeia
Vera Lúcia Giannini de Carvalho

Profissionais Especializados
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
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
Neuza Zaidan Medeiros – Professora de Piano
Paulo Sérgio Júlio Miranda – Professor de Cartonagem
Paul Lafontaine – Professor de Bateria
Renata Zani de Oliveira Franco - Orientadora de Trabalho
Rosane Delphino Chiarantano – Professora de Artes
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NOSSAS PARCERIAS
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INFRAESTRUTURA
Relação de espaço e equipamentos existentes na Associação para o Desenvolvimento Integral do Down –
ADID.
Prédio Principal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sala de Reunião mobiliada
Sala do Financeiro mobiliada
Sala do Administrativo mobiliada
Recepção mobiliada
Sala do Serviço Social mobiliada
Sala de multiuso equipada
Sala de oficina de tear
Laboratório de Informática equipado para
oito pessoas
Sala da Diretoria Educacional mobiliada
Sala de Orientação de Empregabilidade
mobiliada
02 Banheiros (feminino e masculino) e
chuveiro no andar superior
02 Banheiros (feminino e masculino) no
andar inferior
Cozinha Equipada
Refeitório equipado
Área de Serviço equipada, com 2
banheiros

Anexo Laranja
1. Sala para Professores/ Sala de Leitura
mobiliada e equipada
2. Sala de Psicologia e Coordenação
Pedagógica
3. Banheiro feminino e masculino
4. Três salas de aula
Anexo Azul
1.
2.
3.
4.
5.

01 Sala de aula multimídia com banheiro
Banheiro individual
Sala de Artes equipada e com banheiro
01 Sala de aula
01 Quadra Coberta

Auditório
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Capacidade: 60 lugares com acessibilidade
Data Show
Tela
03 Microfones sem fio
06 Microfones com fio
01 Microfone de rosto
01 Microfone de lapela
DVD
Mesa de Som
02 Ar Condicionado
Palco com mesa
Banheiro feminino e masculino com
acessibilidade
13. Copa para apoio do auditório, com fogão,
geladeira e pia
Áudio Visual Disponível
1.
2.
3.
4.
5.

03 Máquinas fotográficas digitais
02 Máquinas de filmar
03 Retroprojetores
30 computadores
01 lousas digital

Origens dos Recursos














Público
Parceria com Institutos e Fundações
Contribuições Pessoas Físicas
Contribuições Pessoas Jurídicas
Aplicações Financeiras
Prestação de Serviços
Eventos:
Bazar ADID
Chá Beneficente
Festa Junina
Campanha Colabore com um Down
Campanha Nota Fiscal Paulista
Doações Diversas
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ABRANGÊNCIA TERRITORIAL E CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO
Estamos localizados no bairro do Brooklin, no limiar dos distritos de Pinheiros e de Santo Amaro, composto
por uma população diversificada, caracterizada pelo contraste social apresentado pela sua população, 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 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;
Empresas parceiras.
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PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL DE INCLUSÃO CIDADÃ DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E FAMÍLIA
OBJETIVO GERAL
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. O programa/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 comportamentos adequados 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 pelo programa 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.

IMPACTO SOCIAL ALCANÇADO EM 2017
A atuação contínua e permanente das intervenções multidisciplinares realizadas pelo programa na vida dos
beneficiários e seus familiares, colaborou com a melhoria da qualidade de vida de todos os que os cercam,
sendo esta uma maneira de reduzir o impacto negativo de ser uma pessoa com deficiência na nossa atual
sociedade, além de ter contribuído para a convivência e vínculo entre as crianças e adolescentes, seus pais,
irmãos e acompanhantes/cuidadores.
Em 2017, ano de consolidação do programa socioassistencial desenvolvido pela ADID, com atendimento
diário de 63 jovens, além do atendimento indireto às famílias destas pessoas. O programa, em parceria com
a SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DE SÃO PAULO, viabilizou o atendimento
integral a 95 jovens, que receberam orientações e instruções, além de alimentação diária balanceada.
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Em 2017, pode-se destacar que foram depreendidas mais de 22.800 horas de atendimentos diretos,
destinados a 95 pessoas participantes das atividades diárias, as quais englobam:
Laboratório de profissões;
Oficina de culinária;
Oficina de cartonagem;
Grupo de dança e capoeira;
Oficina de malabares;
Oficina de artesanato;
Informática;
Grupo de irmãos;
Palestras e fórum de discussões;
Orientação psicológica e Vocacional;
Vivencia de trabalho monitorada;
Orientação Social e Jurídica.
975 atendimentos individuais com o Serviço Social, com o propósito de escuta, acolhida, orientações,
encaminhamentos, direcionamentos, conciliação e fortalecimento do protagonismo do atendido;
15 visitas domiciliares;
94 estudos socioeconômicos e identificação de demandas sociais;
23 pareceres sociais para fins terapêuticos e jurídicos;
24 grupos psicossociais;
03 campanhas de solidariedade do Grêmio ADID - roupas de inverno, alimentos e brinquedos, destinados à
população interna e comunidade local.
06 palestras de cunho informativo, reflexivo e provocativo;
36 encontros com um grupo de mães, via oficina de artesanato, que foi utilizada como ferramenta para
trabalhar a autoestima, capacidade de geração de renda e empoderamento feminino.
62 pessoas encaminhadas para o acesso aos direitos socioassistenciais;
39 pessoas saíram da condição de isolamento social;
56 famílias apresentaram diminuição da sobrecarga dos cuidadores, advinda da prestação continuada à
pessoas com deficiência intelectual;
56 famílias perceberam a convivência familiar e comunitária mais fortalecida;
39 famílias indicam uma melhoria na sua qualidade de vida;
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Todos esses dados retratam a redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos. A
proteção social aos cuidados individuais e familiares voltados ao desenvolvimento de autonomias e um
envelhecimento saudável, respaldado de atenção básica e especial aos direitos da pessoa com deficiência
intelectual, seus familiares e cuidadores. Itens avaliados no gráfico abaixo: Autocuidado; Habilidades Sociais;
Habilidades Sensório Motora; Atenção e concentração; Linguagem e comunicação; Raciocínio lógico e
Inclusão digital.

Escala de Desenvolvimento dos Atendidos
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Em desenvolvimento
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Ao se trabalhar com o conteúdo de Atividades Circenses, foram abordados aspectos culturais e motores,
como conhecimento corporal “expressar-se com o corpo”, conhecimento dos aparelhos circenses,
movimento e equilíbrio, desenvolvendo, ainda, diferentes aspectos pessoais, como a sensibilidade na
expressão corporal, a cooperação, o desenvolvimento da criatividade, a melhora da auto superação e melhora
da autoestima.
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Atividades Circenses

Vale destacar o aporte e investimento financeiro efetuados pela Prefeitura Municipal de São Paulo, que por
meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania tem contribuído para a realização de
importantes projetos, dentro do programa global.
Os aportes financeiros efetuados pela Secretaria Municipal têm sido uma das mais importantes experiências
na destinação de recursos públicos, visto que os projetos nascem de experiências bem sucedidas, adquiridas
no decorrer de vinte e oito anos de existência da instituição, pois no que diz respeito ao atendimento
Assistencial, que pratica e incentiva desde a sua fundação, neste atual estágio tem se consolidado devido aos
sucessivos projetos financiados pela pasta, quais sejam:
Formação Pessoal e Social de Pessoas com síndrome de Down -2011; Apoio Educacional para Pessoas com
Deficiência Intelectual - 2012; Capacitação Profissional para Pessoas com Deficiência Intelectual 2014;
Capacitando Jovens com síndrome de Down a Desenvolverem suas Competências -2016/2018; A prática da
inclusão profissional - qualificação profissional para pessoas com Deficiência Intelectual e ou síndrome de
Down-2017/2018.
Os projetos em referência têm permitido à instituição, aprimorar-se a cada dia mais, na pratica da qualificação
profissional e colocação de jovens com SD no mercado formal de trabalho, pois é sabido que a existência da
lei n° 8,213, de 24 de julho de 1991 (Lei de cotas para pessoas com deficiência), faz garantir a contratação
para o mercado de trabalho formal de pessoas com deficiência, contudo existe um grande questionamento
sobre a aprendizagem dessas pessoas e sua eficácia no campo de trabalho e em outros ambientes sociais,
principalmente no que diz respeito à deficiência intelectual, e que de forma singular a Instituição ADID tem
se destacado na Sociedade Paulistana.
Sendo uma etapa do conteúdo programático oferecido no projeto Capacitando Jovens, foi apresentado uma
síntese dos trabalhos e aprendizados adquiridos pelos seus beneficiários, aos pais e comunidade acadêmica
no evento educacional da instituição, “Contando e Cantando o Modernismo”, apresentado no Teatro João
Caetano e no espetáculo de final de ano da escola de dança Dept Cult, na Faculdade UniÍtalo.
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Apresentação especial no espetáculo “Persona, a máscara que visto”, na Faculdade UniÍtalo.

Esses momentos têm se apresentado como bebedouro inspirador e explosão de satisfação, pois ao confrontar
o momento de entrada no projeto/programa e o momento em que um desses beneficiário ao subir no palco
e mostrar com autonomia o que eles têm adquirido no projeto, de fato é uma realização de todas as pessoas
envolvidas e para todos os que, presentes, têm a oportunidade de vivenciar.
O programa Socioassistencial comtempla, ainda, o atendimento aos familiares, seja com orientações de
natureza social, psicológica, jurídica. Os atendimentos e esclarecimentos foram efetivados de forma
sistêmica, com reuniões e encontros semanais, além de palestras com temas específicos e de interesse
comum.
Desenvolveu-se, ao longo do ano de 2017, o trabalho com as famílias, por meio de uma oficina de artes
manuais, pois no momento em que seus filhos estão participando das atividades ofertadas pelo
programa/projeto, estas também têm o seu momento criativo, onde mostraram suas habilidades
confeccionando itens que puderam ser comercializados no Bazar da Instituição, revertendo a renda para a
ampliação do programa.

Trabalho com as famílias

E assim fomos caminhando 2017, ano em que nem tudo ocorreu como esperávamos, pois outra grande fonte
de recursos para que a instituição realize suas atividades sociassistenciais, o Programa de Estímulo à
Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, apresentou-se ameaçado de extinção, o que certamente acarretaria
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uma redução drástica nos atendimentos socioassistenciais da Instituição. Preocupada com este cenário, a
Direção da Instituição promoveu frequentes reuniões com os pais e associados, com o fim especifico de
buscar alternativas de continuidade das atividades desenvolvidas, bem como a busca de novas fontes de
recursos que possam garantir a existência dos atuais programas e atividades desenvolvidas.

Reunião da Direção com Pais e Associados

Passado o período agudo de preocupações, foi hora de arregaçar as mangas e continuar o trabalho e foi assim
que os pais puderam esquecer as preocupações de possíveis interrupções dos programas, ou seja,
desenvolvendo e compartilhando com seus filhos habilidades na culinária, sob a atenta supervisão de nossos
técnicos/orientadores.

Integração Pais-Filhos-Instituição

O dinamismo continuou e assim para contrabalançar ameaças negativas que vivenciamos anteriormente,
chegou a hora de comemorarmos as boas notícias, ou seja, a Instituição recebeu uma doação da Empresa
ASICS, consistente em dezenas de pares de tênis e vestuários em geral. Com a doação, foi possível reforçar o
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caixa da Instituição, que promoveu um grande Bingo beneficente, bem como renovou suas prateleiras e
estoque do Bazar permanente, que é uma importante fonte de receita para realização desses objetivos.

Bingo Beneficente

Projeto “Capacitando Jovens com Síndrome de Down a
Desenvolverem suas Competências”
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 da cultura, capacitação profissional e pessoal, trabalhando com as famílias,
simultaneamente.
Jovens com dificuldades complexas de autonomia, em curto espaço de tempo já identificamos avanços
extraordinários. Jovens tendo acesso aos espaços sociais, nunca antes visitados, como cinema, exposições de
artes em museus conceituados e até simplesmente tomar um sorvete, na praia. Os exemplos exitosos não se
esgotam, representado em imagens um pouco do que vem acontecendo nesse projeto socioassistencial.
Com a proximidade do término desse projeto, em fevereiro de 2018, recebemos uma série de depoimentos
dos familiares, que foram catalogados e estão disponíveis no nosso site institucional.

OBJETIVO GERAL
Favorecer o reconhecimento da cultura e capacitação profissional enquanto caminho para a geração de renda
e oportunidade de trabalho para pessoas com síndrome de Down, preparando-os para uma futura inserção
no mercado de trabalho por meio da valorização da autoestima e desenvolvimento de competências técnicas
e comportamentais.
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Quantidade de atendidos: 30 jovens com síndrome de Down de 12 a 17 anos e onze meses e respectivas
famílias.
A instituição, preocupada em dar visibilidade, transparência e a adequada aplicação dos recursos públicos
recebidos, elaborou um catalogo contendo uma síntese das principais atividades, assim como os depoimentos
de familiares dos beneficiados pelo projeto.

Catálogo das ações do projeto e depoimentos dos familiares

21

Projeto “A Prática da Inclusão Profissional – Qualificação
Profissional para Pessoas com Deficiência Intelectual e/ou
Síndrome de Down”
O projeto foi criado a partir da experiência positiva, da ADID, quanto à inclusão e retenção dos nossos
atendidos no mercado de trabalho. Pensamos em oferecer o mesmo tipo de oportunidade a outras pessoas
com deficiência intelectual e/ou síndrome de Down, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida e
geração de renda, aspectos que certamente refletem em toda a família.

OBJETIVO GERAL
Promover ações educativas que possibilitem maior aproximação da pessoa com síndrome de Down e/ou
deficiência intelectual com situações cotidianas do ambiente de trabalho. Para tanto, serão considerados os
eixos: desenvolvimento pessoal, aquisição de conhecimento e preparação para o trabalho.
Como resultado, após alguns meses de aplicação, tem se notado que seus beneficiários, hoje, são pessoas
mais seguras, confiantes e participativas, valorizadas em seu meio e mais conscientes quanto às suas
potencialidades.
Especificamente, nesse projeto, está sendo trabalhado a adequação social dos assistidos e de seus familiares,
com índices de alta vulnerabilidade social. Muitas pessoas que se encontravam as margens primitivas do
atendimento público, no que se refere ao atendimento integral de pessoas com deficiência intelectual e que
por meio de ações desenvolvidas a partir do projeto estão consolidando novos horizontes para seus filhos,
hoje já acreditam na real possibilidade de integração plena na sociedade.
O projeto tem proporcionado para esses beneficiários, o contato direto com a comunidade, que até então,
para eles, eram adversas, ou seja, os integrantes participaram de uma Campanha de Natal – arrecadação de
brinquedos. Arrecadaram 382 brinquedos novos, em prol da EMEI Geloira de Campos, situada nas imediações
da Instituição. A entrega aconteceu num clima de surpresa e muita alegria, pois segundo os profissionais da
creche, foi a primeira vez que as crianças receberam brinquedos novos e embalados para presente, além de
terem sido entregues pessoalmente, pelos próprios doadores, pessoas com deficiência intelectual.

Entrega de Brinquedos na EMEI Geloira de Campos

Interação com a comunidade – responsabilidade social
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Essa é apenas uma amostragem dos significativos resultados obtidos com as ações socioassistenciais
desenvolvidas ao longo do ano pelo projeto, que não têm medido esforços para cumprir o seu
escopo originário, que é preparar pessoas com deficiência intelectual e/ou síndrome de Down, para
o mercado de trabalho. Para tanto, vem atuando fortemente em atividades que fomentem essa
qualificação, como por exemplo as atividades de culinária e as vivências educacionais de trabalho,
abrangendo este campo.

Capacitando e desenvolvimento da autonomia

Qualificação Profissional para Pessoas com Deficiência Intelectual e/ou Síndrome de Down
Atividades práticas de Culinária

Padaria – Atendimento

Vivência educacional de trabalho

Exercício

Vivência educacional de trabalho

Restaurante – organização das mesas

Lanchonete - atendimento
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E assim se desenvolveu, ao longo de todo o ano de 2017, as atividades estudadas, treinadas
internamente por meio do conteúdo programático que faz parte do escopo do projeto. Foram postas
em prática, em situações diversificadas, a começar pelo aprimoramento da adequação social em
saídas educacionais e visitas ao comércio local.
Visita ao Museu da Energia - Itu

Interior do museu
Conhecendo a cidade

Sorveteria da cidade – adequação de
comportamento / uso do dinheiro

CET - Espaço de aprendizagem

Conhecendo o Sistema Monetário

Sinalização de transito - aprendizagem prática

Compras no comércio local – uso do dinheiro

Vivências e experiências em atividades de cunho profissional

Visita às Casas Pernambucanas

Vivência – Morana Acessórios
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As atividades socioassistenciais comtemplaram, ainda, conforme cronograma e calendário das atividades, os
encontros e discussões com a equipe multidisciplinar (serviço social, psicologia, empregabilidade, apoio
jurídico) e grupo de pais.

Por fim, nem tudo foi somente trabalho árduo, sintetizamos abaixo relevantes momentos em que os
beneficiários do programa socioassistencial puderam participar de lazer, cultura e entretenimento, realizando
em 2017, 12 visitas socioculturais, dentre elas: Museu do Futebol, Museu dos Transportes, Jardim Botânico,
Aquário de Santos, KidZania, Catavento Acessível e outras, tudo isso com um aspecto de aprendizado
educativo.
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Participação no Evento Educacional ADID “Contando e Cantando o Modernismo”

Saídas Educacionais

Visita à Kidzânia
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NBC Universal Cares Day empresarial
A empresa NBC Universal realizou seu “Cares Day” na ADID, proporcionando uma oportunidade aos nossos
atendidos e familiares de irem ao cinema assistir ao filme “Sing - Quem canta seus males espanta”. Após a ida
ao cinema, eles receberam um buffet para almoçar com os colaboradores da empresa e depois tiveram
oficinas práticas e integradas com profissionais do teatro, bateria e grafitte em tela. Pudemos, nesse dia,
trocar experiências e informações com pessoas que não tinham vivências com a síndrome de Down, e os
depoimentos foram unânimes, referente à alegria e percepção de que pessoas com síndrome de Down têm
limitações, porém com grandes possibilidades de conquistas, se bem estimuladas.
Pudemos testemunhar no rosto de cada voluntário a felicidade em forma de sorriso. Todos saíram de lá como
outra perspectiva sobre os portadores de síndrome de Down. O carinho genuíno dispensado pelos alunos e
colaboradores da ADID foi algo incrível. O grande diferencial este ano é que pudemos interagir com os alunos,
e isso nos fez ter uma noção diferente de
voluntariado. Um simples gesto de atenção ou
carinho pode também ser considerado um
trabalho voluntário. Muito do sucesso deste
evento se deu porque nós realmente
acreditamos que esta parceria seria perfeita, e
além de perfeita ela superou nossas
expectativas.
Por Juliana Springer Mesanelli - Business
Development Coordinator Universal Orlando®
Resort.

Com o objetivo de integração
instituição e sociedade, foi realizado
um grande evento patrocinado pelo
Itaú Social, buscando contribuir com
a melhoria da educação pública
brasileira, em especial para os nossos
beneficiários, que tiveram a
oportunidade de participar da
construção
de
uma
horta
comunitária. Ação pautada no
desenvolvimento de projetos sociais
sustentáveis, fomentando que as
organizações da sociedade civil
busquem,
sempre,
o
auto
aprimoramento de sustentabilidade.
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RESULTADOS OBTIDOS
Projeto A Prática da Inclusão Profissional – Qualificação Profissional para Pessoas com Deficiência Intelectual
e/ou Síndrome de Down.

SONDAGEM INICIAL ATENDIDOS MANHÂ MAIO 2017
14
12
10
8
6
4
2
0

SONDAGEM INICIAL ATENDIDOS TARDE - MAIO 2017
12
10
8
6
4
2
0

HABILIDADES VENCIDAS

HABILIDADES VENCIDAS

HABILIDADES NÃO VENCIDAS

HABILIDADES NÃO VENCIDAS

EM AQUISIÇÃO

EM AQUISIÇÃO

DEMONSTRATIVO DE
EVOLUÇÃO - ATENDIDOS MANHÃ DEZEMBRO 2017
12

DEMONSTRATIVO DE
EVLUÇÃO - ATENDIDOS TARDE DEZEMBRO 2017
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

10
8
6
4
2
0

HABILIDADES VENCIDAS

HABILIDADES VENCIDAS

HABILIDADES NÃO VENCIDAS

HABILIDADES NÃO VENCIDAS

EM AQUISIÇÃO

EM AQUISIÇÃO
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Articulação com a rede Socioassistencial
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. Visando dar efetividade a esse conjunto
norteador, a Entidade se alinhou e ministrou palestras, realizou discussões e debates, além de abordagens a
temas sobre Direitos da pessoa com deficiência, qualidade de vida, nutrição, sexualidade e outros.

Palestra: Direitos da pessoa com deficência e a capacidade legal, com a Defensora Pública do
Estado de São Paulo, Drª Renata Flores Tibyriçá

Palestras aos alunos, atendidos, pais e profissionais






“Higiene das mãos “- palestra com a coordenadora do curso Nutrição e Dietética, da ETEC de
Getúlio Vargas;
Adesão às campanhas de conscientização e prevenção;
Setembro Verde;
Outubro Rosa;
Novembro Azul.
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Trabalho Voluntário
O programa de voluntariado da instituição é constituído por pessoas de diversas áreas acadêmicas (serviço
social, psicologia, fonoaudiologia, administração, e outros), nos oferecendo uma grande contribuição
conforme sua competência técnica, e com disponibilidade para nos auxiliar em qualquer demanda necessária
do dia a dia institucional. Todos os voluntários praticam o voluntariado conforme a Lei nº 9.608 de 18/02/98.
O restaurante O’ Burguer, por meio do Chef Cadu, desenvolveu uma Campanha Social, em prol da ADID,
aderindo ao movimento “Setembro Verde”, em comemoração ao Dia Nacional da Luta pela Inclusão Social da
Pessoa com Deficiência, 21 de setembro. A verba arrecadada com a venda de seu lanche mais requisitado,
nesse período, foi revertida para os nossos projetos socioassistenciais.

Oficina de Culinária – Chef Cadu, da O’ Burguer

Atendimento à pesquisa







Contribuição com a formação de alunos de cursos técnicos, graduação e pós-graduação (em nível de
especialização, mestrado e doutorado).
Parceria com o CEPEC-SP Centro de Estudos e Pesquisas Clínicas de São Paulo - oferta de estágio aos
alunos do Curso de Especialização em Síndrome de Down (Trissomia 21), pela Faculdade de Medicina
do ABC/SP.
Parceria com a ETEC de Getúlio Vargas - unidade Santo Amaro – pesquisa de campo realizada por
alunos do curso Técnico em Nutrição e Dietética - TCC.
Parceria com a Santa Casa de São Paulo, por intermédio da coordenadora do curso de Fonoaudiologia,
Sandra Pires, para aplicação de pesquisas de campo. Em 2017, foram realizadas duas pesquisas:
Apraxia de fala na pessoa com síndrome de Down - TCC
Qualidade de Comunicação da pessoa com síndrome de Down - TCC
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Encontro do Fórum Paulista de Entidades da Pessoa com
Deficiência - ADID

A ADID participou de encontros do Fórum Paulista de entidades da Pessoa com Deficiência, que tem o
objetivo de discutir os principais temas que envolvem as pessoas com deficiência, sendo: acessibilidade;
gestão e sustentabilidade das organizações e entidades em tempos de crise; relações com o poder público;
Legislação especifica para as pessoas com deficiência e organização e mobilização política das entidades
sociais.
E, para fechamento do ano e coroação dos relevantes serviços socioassistenciais prestados, comemoramos a
posição de finalista do VI Prêmio Ações Inclusivas para Pessoas com Deficiência - Edição 2017, realizado pela
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo.

VI Prêmio Ações Inclusivas para Pessoas com Deficiência Edição 2017
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Chá Beneficente no Terraço Itália
Eventos Beneficentes, visando angariar recursos para financiamento das atividades Socioassistenciais
Realização do Chá beneficente, no Edifício Itália, oferecido pelo Grupo Comolatti, que desta vez aconteceu no
dia 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Tivemos uma participação recorde, com o
envolvimento de muitos pais e voluntários. Muitos parceiros destinaram valiosos brindes para a realização do
bingo, contribuindo para que o evento atingisse o êxito esperado e consequente reversão de recursos para o
programa.

Dia da Família
Para a criança, a escola é o lugar para “brincar, aprender e ser feliz”. Para o jovem e o adulto, lugar de
construir e aprimorar o conhecimento. Não se tem dúvidas de que todos trazemos grandes recordações desse
ambiente e, pensando nisso, a Instituição, a partir de 2017, adotou a comemoração do DIA DA FAMILIA, em
substituição à comemoração ao dia das mães. A experiência trouxe um clima aconchegante, com troca de
experiências quanto à nova configuração do núcleo familiar da sociedade brasileira.
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Festa Junina
Outro tradicional evento, a "Festa Junina”, foi comemorado com toda a comunidade ADID, escolar,
educacional e dos projetos socioassistenciais, que trabalharam toda a sua organização artística e cultural com
um estilo singular e diferenciado. O momento foi oportuno para que os projetos assistenciais e escola
pudessem ter todos os profissionais envolvidos, com o intuito de propiciar uma integração pessoal, social e
cultural com os beneficiários dos projetos socioassistenciais e os alunos que frequentam regularmente a
Escola, mantida pela Instituição.

Balada em Família
Realizada tradicionalmente em todo final de ano letivo, esta tem a oportunidade de reunir todos os membros
que compõem a comunidade escolar em um momento de despojo, onde todos podem comemorar as
conquistas pessoais e coletivas, alcançadas na jornada anual. O evento foi muito agradável, valeu a pena!
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Atualização Profissional
A Instituição se mantem alerta e vigilante em relação à atualização profissional de seus colaboradores,
premissa pela qual fomenta que estes participem de congressos, simpósios, fóruns de discussões, cursos e
outros, sempre em busca das melhores técnicas de ensino/aprendizagem e aprimoramento pessoal, para que
assim a Instituição possa oferecer aos seus beneficiários sempre a melhor instrução disponível em seu campo
de atuação.
VIII Congresso Brasileiro
de síndrome de Down

Jornada Científica do Instituto de
Ensino e Pesquisa da APAE de São Paulo

II Congresso Brasileiro
de Gerontecnologia

Capacitação Profissional
- Curso "Apraxia de fala" – com Elizabete Carrara

Novas Parcerias Institucionais
Associação ELO21 / Universo Down / Projeto Irmãos

ADID-ELO21-Projeto Irmãos

Palestra da Dra. Carla (ELO21), na ADID

HILTON HOTEL SÃO PAULO

Participação no Brunch Comemorativo ao Dia Internacional da síndrome de Down
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Pedagogia
PROGRAMA EDUCACIONAL ADID
Sob a visão de que o homem, para sentir-se completo e conquistar a realização pessoal, necessita sentir-se
capaz de transformar, de poder atuar em sociedade de forma plena e produtiva, não apenas porque dela "faz
parte", mas por ter desenvolvido a condição de tornar-se “pessoa”, as ações do Programa Educacional ADID
contribuem com a construção de valores, com a busca de recursos próprios para enfrentar desafios
cotidianos, fortalecendo a garantia de direitos e a equiparação de oportunidades.
 Escola de Ensino Fundamental Prof. Antônio Francisco de Carvalho Filho - I ciclo
 Apoio Educacional – oferecido para alunos matriculados em escolas de ensino comum.
 Formação Pessoal e Social – voltado à jovens e adultos que não atendem aos critérios de inserção no
ensino fundamental. Programa baseado na andragogia.
 Preparação para o Trabalho
o Desenvolvimento Pessoal
o Habilidades Sociais;
o Orientação vocacional - sondagem de interesses, habilidades e aptidões;
o Relações hierárquicas;
o Relacionamento no ambiente de trabalho;
o Prevenção de doenças;
o Desenvolvimento de competências - habilidades específicas para o trabalho (manuseio de
máquinas e documentos, entre outros).
A Escola, criada em 2012, como ensino regular, com atendimento especializado, realizou a segunda cerimônia
de entrega de certificados, resultado de muito esforço, dedicação e persistência, por parte dos alunos.

Sabor de vitória, com muito orgulho e emoção...
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Evento Educacional – “Contando e Cantando o Modernismo”
EVENTO DE CELEBRAÇÃO E ENCERRAMENTO DO PROJETO PEDAGÓGICO “BRASILIDADE”
Propósito: contribuir com a valorização humana, acesso à cultura, garantia de direitos e equiparação de
oportunidades.
A cada final de ano, realizamos um grande evento, com apresentações artísticas, de modo que os nossos
alunos e atendidos possam expressar o que foi estudado por meio de dramatização, dança e música,
explorando, ao mesmo tempo, as habilidades sociais.
Em 2017, estudamos os movimentos sociais. Abordamos o Modernismo, mais especificamente a Semana de
Arte Moderna, “Semana de 22”, como sendo o marco de grandes transformações, refletidas nos dias atuais.
Destacamos o contexto histórico, o pensamento e as obras de grandes personalidades, como Mário de
Andrade, Di Cavalcante, Tarsila do Amaral e outros, de modo que os nossos alunos e atendidos pudessem
perceber que somos parte integrante das transformações culturais.
O projeto culminou na apresentação do evento educacional “Contando e Cantando o Modernismo”, no Teatro
João Caetano, com a presença de 500 convidados. Utilizamos, na apresentação, recursos de expressão
artística, como música, dança e dramatização, para “contar” a história da qual também somos produto.

ADID–na mesma data, comemoração de Entrega de Certificados de
Parceria aos responsáveis pelos
seus 28 anos de existência.
Projetos Extracurriculares.

Grupo do Cinco - dramatização

Anita Malfati - pintura

Heitor Villa-Lobos – música – inseria
trechos de cantigas de roda, em suas
composições.

Victor Brecheret - escultura

Participação dos projetos extracurriculares

Teatro

Bateria

Dança

Capoeira
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PROGRAMA DE EMPREGABILIDADE
Em 2017, a ADID ampliou a oferta de serviços e consultoria em Emprego Apoiado, oferecendo às Organizações
interessadas em incluir colaboradores com deficiência intelectual, especialmente aqueles com síndrome de
Down, toda assessoria técnica necessária neste processo.
Tendo a a metodologia do Emprego Apoiado como referência, a ADID não apenas preparou e encaminhou
jovens com síndrome de Down para o mercado de trabalho, mas os acompanhou sistematicamente, visando
o desenvolvimento das competências individuais através de treinamentos específicos para o seu engajamento
e consequentemente sua retenção na Organização, com produtividade e participação efetiva nas metas e
resultados.
Preocupada em preservar a individualidade de cada jovem encaminhado, criou programas de assessoria
personalizados de acordo com a necessidade da empresa e do colaborador com síndrome de Down incluído.
A assessoria técnica envolveu todas as áreas relacionadas ao Programa de Diversidade & Inclusão da
Organização e os serviços oferecidos, englobaram desde o estudo do perfil de vaga, definição do posto de
trabalho e tarefas, acompanhamento do candidato na primeira entrevista de trabalho até a adaptação de
instrumentos utilizados para estabelecer metas profissionais e avaliação de performance desses
colaboradores. A sensibilização abrangeu a área de Recursos Humanos e os Gestores com suas equipes.
A captação e sensibilização de novas parcerias possibilitou o encaminhamento do grupo de atendidos da
educação especializada para o trabalho ou para a recolocação profissional daqueles que aguardavam uma
vaga, através da Orientação de Carreira.
Na ADID, o treinamento corporativo e comportamental foi revisto e reorganizado de forma a atender as
demandas de todas as faixas etárias, do mais jovem ao mais velho, visando estimular e manter as habilidades
cognitivas.
As famílias e/ou responsáveis foram orientados para garantir a parceria e participação efetiva no processo de
encaminhamento profissional.
NOSSO TIME NO MERCADO DE TRABALHO EM 2017
Em 2017, ampliamos as parcerias para novas contratações de colaboradores com síndrome de Down e
apoiamos as organizações nas entrevistas, organização de postos de trabalho, contratações, sensibilização dos
gestores/equipes, treinamento do colaborador e orientação de carreira.

Vanessa: PARRESH

Caio: KIDZANIA

Bernardo: CALDEX

Luis Octavio: GRUPO GAIA

Tatiana: BOSSA NOVA FILMS

Mariana: ATECH

Silvia: GRSA
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Edmilson: SENAI Barra Funda

Arthur: ACCESS

Monica: SAMTRONIC

Diogo, Ana Paula e Renata: GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE

Fernanda: SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DO ESTADO DE SP

Victor: TOTVS

Estela: SERASA EXPERIAN

Ivan, Luciana, Carolina, Nathaly, Giovanna, Gerson, Fábio e Luciene: FARMACIAS PAGUE MENOS
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Luciana: RAIADROGASIL

Felipe: DROGARIA SÃO PAULO

FARMÁCIAS PAGUE MENOS: mais quatro contrataçãoes com o apoio da ADID, em 2017

José Augusto

Daniella

Lucas de Paula

Beatriz

GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE: mais uma contratação com o apoio da ADID

Sensibilização dos Colaboradores e Marcos Vinicius em seu novo posto de trabalho
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ORIENTAÇÃO DE CARREIRA: TREINAMENTO PARA AS NOVAS ATRIBUIÇÕES

SENAI Barra Funda: Sensibilização dos Colaboradores e Edmilson realizando novas tarefas

KIDZANIA: Reunião com equipe e Caio realizando novas tarefas

NOVAS PARCERIAS - CONTRATAÇÕES EM 2017, COM O APOIO DA ADID

TOTVS: Victor Tucci

BOSSA NOVA FILMS: Tatiana Trigo
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ACCESS: Arthur Petry Flor

SERASA EXPERIAN: Sensibilização Gestores Unidade São Carlos – Oficina de Deficiência Intelectual

Estela Brick comemora 10 anos na Serasa Experian, com o apoio da ADID!
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CAFÉ DA MANHÃ COM PARCEIROS ADID 2017
Entrega do Certificado Empresa Parceira da Inclusão
Realizamos no mês de novembro o nosso tradicional CAFÉ DA MANHÃ COM PARCEIROS, que tem como
objetivo celebrar nossas conquistas na inclusão profissional de pessoas com síndrome de Down no mercado
de trabalho. Nesse dia, os nossos atendidos receberam, com muita alegria, os seus gestores e colegas de
trabalho, voluntários e parceiros da ADID, com um delicioso café da manhã. Além da excelente palestra
ministrada pela Dra. Carla Franchi Pinto, dos depoimentos emocionantes de gestores e familiares e das
apresentações artísticas dos nossos atendidos, o nosso presidente entregou aos nossos parceiros, o
Certificado Empresa Parceira da Inclusão.
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PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À VIDA ADULTA E
ENVELHECIMENTO DA PESSOA COM SÍNDROME DE DOWN
O aumento da expectativa de vida e o crescimento do número de pessoas idosas no mundo é uma
realidade. A longevidade humana é uma grande conquista histórica e social, onde a velhice passou a
ser entendida como uma nova etapa do ciclo vital e não mais como o fim da vida.
O envelhecimento das pessoas com deficiência intelectual, especialmente com síndrome de Down
também é uma realidade, tornando-se uma questão urgente para as famílias, profissionais e saúde
pública.
Graças aos avanços da medicina, da estimulação e de toda a rede de apoios e atendimentos
destinados a esta população nos últimos anos, esta é a primeira geração de pessoas com síndrome
de Down que, contrariando os prognósticos reservados do passado, de que não chegariam à idade
adulta, conseguiu ultrapassar a expectativa de vida e está chegando ao envelhecimento.
Instituições, familiares e profissionais uniram-se para mobilizar políticas públicas e conseguiram
conquistas importantíssimas de garantia de direitos, assistência e inclusão efetiva dessas pessoas na
sociedade.
Este mesmo grupo se mobiliza hoje, buscando compreensão da situação atual e de sua
complexidade, o que exige mais uma vez, uma abordagem interdisciplinar na formulação de políticas
públicas para garantir atendimento e acolhimento dessas pessoas e de seus pais, que também estão
envelhecendo.
Na ADID, esta preocupação já foi tema de muitas reuniões e reflexões, envolvendo a diretoria, equipe
técnica e familiares, quando concluímos que mudanças em nossa grade de atividades voltadas ao
público adulto, poderia atender também às demandas do envelhecimento, tanto do ponto de vista
de prevenção como de reabilitação, com foco na qualidade de vida.
Em 2017, reestruturamos a grade de atividades do treinamento semanal oferecido aos atendidos
que frequentam o nosso programa de Emprego Apoiado, incluindo recursos da neurociência e das
artes cênicas, como instrumentos de desenvolvimento das habilidades cognitivas, além de ampliar o
projeto de vida para esta nova etapa da vida.
Depois de um ano de experiência, constatamos que a nova grade de atividades foi um sucesso,
aprovada principalmente pelos próprios jovens e adultos mais velhos, assim como por suas famílias
e equipe técnica, que acompanhou e avaliou sistematicamente todo processo, ao longo do ano.
Os resultados, muito positivos, confirmaram e legitimaram a nova programação, que será
aprimorada e continuada em 2018.
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Ações do Programa de Envelhecimento até 2017
Com base em pesquisas científicas realizadas em outros países, como na Espanha, que detectou o
envelhecimento precoce nessa população, a primeira iniciativa foi participar, no período entre 2009
e 2017, de um Grupo de Estudos da Vida Adulta e Envelhecimento da Pessoa com Deficiência
Intelectual, junto com outras dez entidades, sob a coordenação da Dra. Laura Guilhoto, do Instituto
APAE de São Paulo.
O grupo realizou um primeiro levantamento, através de um questionário respondido por cuidadores
de pessoas adultas com deficiência intelectual, para verificar se elas apresentavam sinais de
envelhecimento precoce. O resultado do levantamento foi publicado na Revista DI número 7 da
APAE-SP: Envelhecimento e Deficiência Intelectual na Grande São Paulo: Estudo comparativo registra
alterações físicas, neurológicas e psiquiátricas em adultos com Deficiência Intelectual nos últimos
cinco anos e na Revista Kairós 2017: Percepção de cuidadores sobre o estado de saúde e
envelhecimento de pessoas com Deficiência Intelectual, em São Paulo, Brasil. É diferente de
população em geral?
A partir dessa primeira iniciativa, várias foram as ações da ADID focadas na temática do
envelhecimento, para a estruturação do nosso Programa: Reuniões com pais e/ou responsáveis;
levantamento de interesses com nossos atendidos mais velhos e familiares; Visitas a outras entidades
e moradias assistidas para pessoas com DI; Participação na Pesquisa de Doutorado do Departamento
de Psiquiatria do HC- FMUSP Luciana Mascarenhas Fonseca – Neuropsicóloga – Doutoranda
Departamento de Psiquiatria -HC-FMUSP: investigação dos fatores associados ao declínio cognitivo
em adultos com síndrome de Down (SD) e a validação do primeiro instrumento no Brasil para
avaliação da cognição e transtornos mentais em pessoas com SD e deficiência intelectual, incluindo
uma palestra para familiares e profissionais da ADID com a pesquisadora: Aspectos neuropsicológicos
do envelhecimento em pessoas com síndrome de Down; Implantação de uma nova grade para os
atendidos mais velhos da Empregabilidade; Participação no II Congresso Brasileiro de
Gerontecnologia - Ribeirão Preto (ago2017); Palestra para familiares e profissionais da ADID:
Genética não é destino na Síndrome de Down, ministrada por Dra. Carla Franchi Pinto, Médica
Geneticista, Cofundadora da Associação Elo21 Universo Down e Responsável pelo Serviço de
Orientação Interdisciplinar da Trissomia 21 da Santa Casa de São Paulo; Participação nas Rodas de
Conversa coordenadas por Regina Leondarides; Parcerias com profissionais da área da Saúde,
Educação, Envelhecimento e Entidades: Profª Dra. Beltrina Corte, docente da PUC-SP, responsável
pelo Portal do Envelhecimento; Associação
ELO21 Universo Down, Projeto Irmãos, entre
outros.
Participação no Grupo de Estudos (GE) da Vida
Adulta e do Envelhecimento da Pessoa com
Deficiência Intelectual (DI) do Instituto APAE-SP,
coordenado por Dra. Laura Guilhoto, até 2017.
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Nossos atendidos mais velhos, nas atividades da nova grade iniciada em janeiro de 2017

Oficina de Cinema, Teatro e TV; Motricidade Oral e Treino Cognitivo; Palestras com Psicólogos;
Participação em campanhas; Matemática e Português na Vida Prática; Projeto de Vida com Autonomia
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ADID NA MÍDIA ...
No dia 01 de março, Alda, Diretora Educacional, esteve na TV Câmara de São Paulo para conceder uma entrevista sobre
o Dia Internacional da síndrome de Down e inclusão. Assista: https://www.youtube.com/watch?v=eeVhsXfCZtM
Gravação SBT
Em 03 de março, a equipe de gravação do SBT veio até a ADID acompanhar as atividades dos alunos para uma reportagem
para o Programa Eliana. Link: https://www.youtube.com/watch?v=CdfVwXOPp3w
Gravação Celelê
Em 08 de março, recebemos a visita de Celise, para a gravação de um videoclipe. Ficou ótimo! Acompanhem pelo link:
https://www.youtube.com/watch?v=cQXfgrBRO5A.
Entrevista Rádio Capital
Abaixo segue link de Alda em entrevista para a Rádio Capital, a respeito do Dia Internacional da Síndrome de Down, em
21/03. https://youtu.be/Q9itVLsVUcI
Site DaquiDali
Nossa Diretora Educacional também esclareceu alguns mitos sobre a síndrome de Down em uma entrevista ao site
DaquiDali: http://www.daquidali.com.br/mulher/dia-internacional-da-sindrome-de-desvendeseis-mitos-sobre-o-tema/
Gravação SBT Notícias
Ainda em 21/03, no SBT Notícias, foi exibida reportagem gravada na ADID, durante aula de bateria, com os alunos e o
professor Paul Lafontaine. Vejam: http://www.sbt.com.br/jornalismo/sbtnoticias/noticias/88054/Projeto-utiliza-amusicacomo-ferramenta-de-inclusao-de-pessoas-com-Down.html
Portal Northi - O que há de especial na síndrome de Down - entrevista com Angela e Diogo, para a jornalista Suzi
Mayumi. Link: https://portalnorthi.com.br/2017/04/11/o-que-ha-de-especial-na-sindrome-dedown/

Balanço Geral SP – matéria: “Funcionários com síndrome de Down alegram clientes em cafeteria”
“É o momento de
mostrar, de comprovar
o quanto eles são
capazes”.

“... já viu que é possível,
que é viável contratar
pessoas com síndrome
de Down, com bons
resultados”.

https://noticias.r7.com/balanco-geral/videos/-funcionarios-com-sindrome-de-down-alegram-clientes-em-cafeteria19062017

Grupo ADID de Teatro – “Noite de Reis”

Peça adaptada, com estreia na Capital, no Teatro Popular do Sesi - Centro Cultural FIESP, e
apresentações em diversas cidades do interior.
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Relatório dos Auditores Independentes
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Origens e Aplicação dos Recursos Financeiros
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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

