ADID - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO DOWN

Relatório de Atividades 2021

“Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas
transformam o mundo.”
Paulo Freire
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Palavra do Presidente
“O vento varria as folhas,
O vento varria os frutos,
O vento varria as flores...
E a minha vida ficava
Cada vez mais cheia
De folhas, de flores, de frutos.”

Manuel Bandeira
O ano de 2021 nos trouxe um cenário desafiador, com a continuação da
pandemia, do ensino remoto e das dificuldades naturais que a restrição dos
contatos pessoais ocasiona a uma escola.
A ADID, no entanto, demostrou resiliência e competência para inovar.
Trouxemos referências e práticas modernas, alinhadas com a literatura
cientifica, para impactar positivamente nossa população com síndrome de
Down. Unimos as neurociências, as ciências do comportamento e a gestão
por indicadores quantitativos e qualitativos para avaliar nossos alunos e
promover seu desenvolvimento. Iniciamos a formulação da Trilha do
Conhecimento e através da aplicação do teste TDE II cada aluno será
inserido em um ponto da trilha, correspondente a sua necessidade
particular de orientação.
Além dos avanços no campo do ensino, promovemos uma profunda
alteração em nossos estatutos, com o objetivo de proporcionar maior
responsabilidade e liberdade de atuação ao nosso corpo técnico. Aprovada
por unanimidade pela Assembleia, essa mudança também ampliou as
funções dos Conselhos, eleitos pelo período de três anos em pleito
realizado no mês de novembro, com a participação dos associados.
Deixo aqui o agradecimento desta Diretoria à colaboração dos Conselheiros
e a todas as pessoas que nos apoiaram nesta jornada.
Bento Aparicio Zanzini
Diretor Presidente
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Quem somos nós
A ADID é uma associação sem fins lucrativos, criada por um grupo de pais de jovens com
síndrome de Down em 5 de dezembro de 1989 e reconhecida como de Entidade de
Utilidade Pública, que tem por finalidade desenvolver projetos capazes de promover e
integrar social e economicamente pessoas com deficiência intelectual, particularmente
a síndrome de Down.
Temos o propósito de contribuir com a pesquisa científica, a aplicação e a divulgação de
metodologias educacionais que possam desenvolver a qualidade da aprendizagem,
tendo como um dos principais objetivos a inclusão no mercado de trabalho, atividade
em que somos pioneiros e muito bem-sucedidos.
Oferecemos um amplo programa de atividades educativas, que se iniciam com o ensino
fundamental, passam pelo apoio educacional para alunos de escolas de ensino não
especializadas, estendem-se pelos cursos regulares de qualificação profissional, pelos
cursos extracurriculares em diversas modalidades e completam-se com o programa de
prevenção do envelhecimento.
Desde 2012 somos mantenedores da Escola de Ensino Fundamental Professor Antonio
Francisco de Carvalho Filho, regulamentando o programa educacional do 1º ao 5º ano
escolar como ensino regular, com foco na Educação Especializada para o Trabalho,
ampliando as possibilidades de atuação do aluno conforme seus interesses e aptidões.
Nossa equipe multidisciplinar é composta por profissionais das áreas de Pedagogia,
Psicologia, Psicopedagogia, Fonoaudiologia, Serviço Social e Empregabilidade, que
complementam o atendimento ao aluno por meio de orientação familiar, uma vez que
consideramos de fundamental importância a integração entre a família e a escola.
Destacamos o trabalho pioneiro de inclusão no mercado de trabalho, através do qual
atendemos todos os tipos de empresas, não apenas pelas técnicas de Emprego Apoiado
aos nossos alunos, mas oferecendo o indispensável apoio técnico para as empresas por
meio de sensibilização e treinamento de pessoal, facilitando o entendimento e o
convívio com a diversidade.
Temos uma saudável preocupação com a sustentabilidade, sendo nossos planos
revisados anualmente. Nossas diretrizes contemplam o equilíbrio econômico e
financeiro da entidade, que pressupõem uma gestão austera, com princípios
estabelecidos nos documentos intitulados “Manual de Gestão” e “Política
Anticorrupção” da ADID.
Os Conselhos de Administração e Fiscal são formados por pais voluntários, eleitos
democraticamente a cada três anos e todos os associados têm direito ao voto.
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MISSÃO, VISÃO E VALORES

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

Nossa Visão
Ser referência no desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual,
em particular com a síndrome de Down, buscando o aprimoramento
permanente das metodologias utilizadas

Nossos Valores
Acreditamos no potencial das pessoas com síndrome de Down, em seu
direito a uma educação sem discriminação, a uma vida adulta
socioeconomicamente independente e integrada e na importância da
contribuição familiar para realização dessas possibilidades.
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O Programa Educacional da ADID
Escola de Ensino Fundamental
Professor Antonio Francisco de Carvalho Filho

Um modelo de avaliação por indicadores

A leitura do
comportamento por
funcionalidade já faz
parte da linguagem
ADID. Com estes
indicadores
conseguimos
acompanhar
evoluções e entender
as características de
cada grupo (Score
Z).

Com uso de
instrumentos
padronizados (como
o TDE II), e o uso de
estatísticas
descritivas e
inferenciais sabemos
que alfabetização e
funcionalidade
apresentam índices
de correlações
significativos
(r2=0,39; p<0,05).

Sistematizamos os
“deveres de casa” e
propostas de
otimização das
funções executivas
(memória, atenção,
planejamento, entre
outras).

Cada vez mais
estamos otimizando
nossa leitura das
demandas, com uso
de instrumentos
padronizados. Este
fato elimina falácias,
retórica e
interpretações
subjetivas.

Nossas ações foram
pautadas em
referenciais:
Behaviorismo
(ciência
experimental do
comportamento);
BNCC; e
atualizações via
literatura através de
revisão sistemática e
capacitação da
equipe.

Metodologia do
Emprego Apoiado:
metodologia que
visa a inclusão no
mercado de trabalho
competitivo de
trabalho de pessoas
com deficiência
intelectual.
Atendimento
envolve também a
família e empresa.

O ano de 2021 permitiu que o modelo de avaliação por indicadores, com a
utilização de instrumentos adquiridos e testados no ano anterior, fosse
consolidado e plenamente utilizado. Utilizando softwares estatísticos e
dados oriundos da implantação da metodologia descrita acima, foram
aplicadas técnicas inferenciais exploratórias objetivando maior
compreensão das variáveis que podem otimizar o processo de
desenvolvimento do nosso grupo de atendidos.
Neste ano marcado por diversos desafios e adversidades, a pandemia
repercutiu em um modelo híbrido de atendimento, com parte dos alunos
acompanhando as aulas presencialmente e parte em formato online. Neste
contexto atípico, foi obtido ao longo do ano um saldo muito positivo, em
que foram obtidas relevantes conquistas.
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Estes foram os principais benefícios para nossa comunidade:
1) A linguagem CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade)
está consolidada no contexto institucional da ADID, permitindo
mensuração da evolução dos atendidos;
2) A aplicação de modelos psicométricos, que têm ajudado no
direcionamento das ações e planejamentos ADID;
3) Foram adquiridos instrumentos padronizados para mensuração do
desempenho escolar, funções executivas e cognitivas como
linguagem, cognição, memória e sensopercepção, com o
treinamento dos profissionais e realização de aplicações pilotos
(versão “Beta”), abrindo para 2022 um novo campo de trabalho
institucional (Consultório Social Neuropsicológico);
4) Foi instituída a Trilha do Conhecimento, com a utilização do teste
TDE II, para alocar cada aluno no seu ponto da trilha de acordo com
sua necessidade de orientação.
Aplicação do TDE II

Ao final do ano letivo foram realizadas reuniões coletivas com os familiares
e a entrega de um relatório sintético, objetivo e individual, contendo as
avaliações CIF e outras informações técnicas relativas ao aproveitamento
de cada aluno.
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Ensino Fundamental
No Ensino Fundamental, as atividades educacionais foram centradas na
estimulação para lectoescrita e aritmética realizando também interfaces
com temas importantes que caracterizaram cada mês. Já
com
uma
métrica da situação educacional de cada atendido, obtida com as
sondagens educacionais, segundo normativas da BNCC, foram realizadas as
intervenções pedagógicas para o desenvolvimento dos conteúdos.
Foram também utilizadas como estratégias as atividades para estimulação
das funções cognitivas e executivas, como o planejamento, a atenção, a
memória e a flexibilidade cognitiva; ações para desenvolvimento da
lectoescrita, desde trabalhar a função social da linguagem até o
desenvolvimento e otimização das técnicas necessárias para ler e escrever;
elementos da matemática e associação com situações do cotidiano:
medidas em diferentes contextos, como tempo, cozinha e outros;
quantificações e grandezas.
As aulas remotas, em função das restrições impostas pela pandemia, não
afetaram o entusiasmo de nossos alunos.
As aulas remotas tiveram o apoio inestimável das famílias
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O Programa de Ensino na ADID
As ações do Grupo Educacional aplicadas ao Programa do Ensino
Fundamental I da ADID tiveram por objetivo:
a) Dar continuidade às estimulações das funções neuropsicológicas,
funcionalidades e habilidades adaptativas;
b) Transmitir os conhecimentos acadêmicos básicos, visando
cumprir com o planejamento escolar e as diretrizes da BNCC-MEC,
na perspectiva da educação especial.
PEDAGOGIA
Aproveitando datas específicas, como o Dia das Mães e o Dia da Árvore, as
atividades de interpretação de texto e fundamentos de aritmética foram
trabalhadas dentro de propostas diversificadas, como produção de
presentes, culinária e outras ações.

Atividades relacionadas ao Dia das Mães e Dia da Árvore
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PSICOLOGIA
A interface das funções cognitivas e executivas com situações do cotidiano
foi o objetivo tratado nas sessões de Psicologia. Além
disso,
realiza
atendimentos em grupo, triagens, atendimentos individuais pontuais e
avaliações neuropsicológicas

FONOAUDIOLOGIA
Buscou-se aqui a ampliação das habilidades comunicativas para otimização
dos desempenhos no trabalho e na escola .
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EDUCAÇÃO FÍSICA E MOVIMENTO
A otimização da amplitude de movimento, mobilidade e qualidade de vida
através da prática de exercícios foi o principal objetivo das aulas de
educação física.

ARTES
As aulas de Artes também receberam um destaque especial, tendo sido
muito apreciadas em todos os níveis.
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O RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS
No segundo semestre, com o retorno gradativo das aulas presenciais,
atividades que já eram realizadas de forma remota puderam ser
incorporadas à programação escolar presencial, com a participação
entusiasmada dos alunos.
TEATRO
O Teatro é uma das atividades mais apreciadas pelos alunos da ADID e tem
uma importância fundamental no desenvolvimento de determinadas
funções cognitivas, como a memória, a dicção e a leitura, além de
desempenhar um importante papel como fator de desinibição.
O ensaio do Grupo de Teatro no Auditório da Adid

TAEKWONDO
Como complemento das aulas de Educação Física e Movimento, o
Taekwondo introduz o rigor e a disciplina das artes marciais.
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EMPREGABILIDADE E EMPREGO APOIADO
A Empregabilidade é um dos pilares mais sólidos da ADID, visando a
inclusão dos jovens adultos no mercado de trabalho através do
treinamento contínuo. O Emprego Apoiado é a ferramenta que viabiliza a
permanência do jovem em seu emprego, pela supervisão de profissionais
especializados.
A ADID tinha 32 alunos empregados nas mais diversas atividades em 2021,
dos quais 25 faziam parte do Programa de Emprego Apoiado. Além disso,
apoiava 2 outros alunos sem vínculo de frequência.
As atividades de treinamento englobam funções em diferentes áreas, como
Administrativa, Recursos Humanos, Comercial, Compras, Finanças e Saúde,
o que exige do profissional da ADID a atenção aos detalhes de cada função,
que são descritas minuciosamente para o entendimento do jovem
profissional.
Atenção, Linguagem Corporativa, Raciocínio Lógico, conhecimento de
Códigos de Barra, conhecimento do pacote Office, principalmente Word e
Excel, a digitação, a separação de documentos e o atendimento a clientes
internos e externos são alguns dos requisitos desses treinamentos.
A atuação da Empregabilidade e Emprego Apoiado é composta por uma
equipe multidisciplinar, composta por psicólogos, pedagogos,
fonoaudiólogos, além dos professores de atividades complementares,
como o teatro, a dança e a educação física, que estimulam a fala, a memória
e o movimento dos alunos.
O alcance desse trabalho vai muito além da preparação dos jovens. Esses
profissionais tem a responsabilidade de pesquisar junto às empresas
oportunidades de trabalho, identificar entre os alunos as habilidades
exigidas para a função e o candidato ideal para cada vaga, além de
proporcionar o treinamento para o exercício do trabalho. Além disso,
organizam reuniões periódicas com as famílias e com as empresas,
aproximando e dando o necessário feedback à cada uma das partes.
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A volta ao trabalho
No segundo semestre, as empresas ainda não tinham retornado
completamente às suas atividades presenciais. O mercado, no entanto,
começava a se aquecer e as oportunidades voltaram para os nossos alunos,
que após de uma longa pandemia esperavam ansiosamente pelo trabalho.

Organização dos produtos em farmácia

Or

Organização de almoxarifado e entrevista de emprego

A área de Empregabilidade organizou reuniões com os pais e mães para alinhar o retorno
presencial dos alunos que estavam com contratos suspensos e verificar as condições para
novos encaminhamentos.

Reunião com Empresas e Famílias
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O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL DA ADID
O propósito da ADID com o seu programa socioassistencial é constituir uma ação
articulada e integrada, através de uma rede que objetiva proporcionar aos atendidos o
pleno acesso aos seus direitos.
Através de seu trabalho, a ADID atua para que as famílias mais vulneráveis, que são
acolhidas pelos programas de bolsas integrais ou parciais, se reconheçam como agentes
da sua própria ação e consequentemente tenham os direitos da pessoa com deficiência
garantidos. Isso irá inibir qualquer forma de violação de direitos por atitudes
discriminatórias e preconceituosas, de tal forma que a dignidade e o bem-estar não sejam
prejudicados por conta da deficiência.
O Serviço Social da ADID tem protagonizado uma série de atividades e eventos, dentre os
quais destacamos:
x Participa ativamente do ambulatório de envelhecimento e síndrome de Down do
IPQ-HCFMUSP, realizando pesquisas e acompanhamento aos casos de
monitoramento a declínios funcionais e demais questões familiares.
x Participou da Semana de Gestão de Projetos de Impacto Social e do I Seminário
Internacional de Irmãos de Pessoas com Deficiência.
x Realizou o mapeamento social sobre o público-alvo a ser atendido pelo Projeto
T21, implementado pela UNISA – Universidade de Santo Amaro.
x Articulou com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo a concessão do
transporte acessível aos alunos;
x Obteve a doação de 120 Ovos de Páscoa, por intermédio da Cacau ShowBrooklin;

x Administrou a entrega de 100 vouchers de um lanche do McDonald's, concedidos
pelo Instituto Airton Sena, por intervenção do Sr. João Rabello, contemplando
todos os atendidos da instituição.
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Doação de Cestas Básicas

478
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nov

378
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jun

jul

ago

dez

x Organizou a rifa solidária, sorteando uma camisa recebida em doação da S.E.
Palmeiras a associados e simpatizantes da ADID.

x Orientou o Grêmio ADID para arrecadar, durante 03 anos, lacres de latinhas de
alumínio, realizando a entrega de mais de 30kg de lacres ao abrigo de idosos
ASSUMME, para aquisição de três cadeiras de rodas.
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Entrega dos lacres ao abrigo de idosos ASSUMME

O Serviço Social da ADID tem também a responsabilidade pela organização de cursos
extracurriculares, atendendo 45 pessoas com síndrome de Down semanalmente, em
formato online, remoto e híbrido nas áreas de dança, teatro I e II, musicalização e
bateria.

A ADID também coordena, por sua Assistente Social, o Fórum Paulista de Entidades,
composto por 71 instituições do Estado de São Paulo, juntamente com a Fundação
Dorina Nowill para Cegos e o CIAM - Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar,
organizando pautas, liderando as reuniões e representando o grupo junto aos órgãos
públicos, com ações propositivas, como a prioridade da vacinação da Covid 19,
demandas levadas diretamente à Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência,
presidida pela Sra. Célia Leão.
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CONSULTÓRIO PILOTO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA
Como atividade paralela as ações de eixo da instituição, estão sendo realizadas
algumas avaliações pós treinamento da equipe, utilizando instrumentos adquiridos
pela instituição especificamente para esse fim.
O objetivo é ter um fluxo contínuo que ofereça:
1) avaliações neuropsicológicas básicas para todos os atendidos;
2) avaliações complementares, em modelo de consultório popular;
3) Método de trabalho;
4) Reteste e acompanhamentos.
Neste primeiro momento foi possível a realização de poucas avaliações, tendo em
vista a necessidade de um período maior para tal empreendimento. Para 2022, o
objetivo é ter um setor de psicometria que realize atendimentos a todos os alunos.
Resultados piloto da avaliação neuropsicológica
Nome

QI E

CIF

Idade

MAC

TDE II

Sensopercepção

Memória

Aluno 1

65

3,6

33

41

3,5

Aluno 2

51

2,5

17

-

0

10

10

Aluno 3

64

3,6

29

41

4,9

10

10

não avaliado não avaliado

Legenda: QI E (Quociente de Inteligência de Execução), média populacional QI 100; MAC (Bateria Montreal de Avaliação
da Comunicação), pontuação esperada geral 44; TDE II (Teste do desempenho escolar - escrita), pontuação desejada 4,9.
Pontuações de sensopercepção e memória desejáveis >50.

O modelo da figura complexa de Rey, referente ao teste de sensopercepção e memória
operacional também foi testado.

Modelo da Figura Complexa de Rey
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Cópia teste da Figura de Rey por um aluno

No caso desse aluno que foi avaliado com o teste Figuras Complexas de Rey,
verificamos uma assimetria de desempenhos cognitivos e capacidades de
sensopercepção visual e, consequentemente, dificuldades na memória operacional
sensoperceptiva visual imediata.
Estes apontamentos podem direcionar devolutivas para família e trabalhos
personalizados e direcionados de estimulação, que otimizariam desempenhos em
ações cotidianas. Ou seja, com o padrão cognitivo observado há muito a otimizar
outras funções que utilizam cognição e que estão com desempenhos inadequados.
Quanto maior a compreensão dos aspectos funcionais que se relacionam com o
comportamento observável, melhor é a nossa compreensão da demanda e mais
eficiente tornam-se nossas ações.
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PROJETO T21
Uma parceria entre a ADID e a UNISA – Universidade de Santo Amaro
Em outubro de 2021 a ADID e a UNISA deram início a um projeto no Campus Interlagos,
situado no Jardim das Imbuias, Zona Sul de São Paulo, um projeto cujo objetivo é gerar
oportunidades de aprendizagem, acesso à cultura e inclusão social de pessoas com
síndrome de Down, em situação de vulnerabilidade social.
Trata-se de uma iniciativa inovadora, para levar aos jovens daquela região, que é muito
desfavorecida em termos do atendimento à síndrome de Down, o conhecimento da ADID
em sua primeira experiência educacional fora de sua sede. Para isso, contou com as
excelentes instalações oferecidas pela Universidade e o apoio incondicional de sua equipe
técnica.

A Professora e Coordenadora Alda Lúcia Pacheco Vaz apresenta o Projeto T21

Em seu momento inicial o projeto contou com a participação de 12 alunos, estimulados
por
meio
de
atividade
lúdica,
coordenação
motora,
controle dos movimentos, criatividade e a interação com a família.
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Posteriormente, realizou-se uma avaliação diagnóstica e proposta de intervenção,
exercitando a coordenação motora fina, o reconhecimento de formas geométricas e
cores, e a verificação de noções de antecessor/sucessor.

Exercício em sala, com reconhecimento de cores e formas

A coordenação visomotora, o estímulo à atenção e concentração, a nomeação de cores e
sequência numérica, a utilização do calendário e a sequência das atividades do dia a dia
enriqueceram essas atividades.
As intervenções de Psicologia, com o objetivo de estimular o cognitivo e desenvolver a
atenção, a memória de curto prazo e as habilidades sociais foram aplicadas com sucesso.

O psicólogo e professor Ricardo Sancori

Faziam parte do conteúdo programático as aulas de Educação Física, com o objetivo de
avaliar e estimular o movimento, uma atividade muito importante para o jovem com
síndrome de Down, que apresenta uma hipotonia muscular muito acentuada.
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A aula de Educação Física do Professor Daniel Avelar

No final de outubro, o projeto já contava com a presença de 18 alunos, número este que
continuou crescendo até o final de dezembro, quando ao encerrarmos as atividades
letivas contávamos com 25 frequentadores.
O ano letivo foi finalizado com a apresentação de uma série de trabalhos desenvolvidos
com os alunos, denominadas Projeto Voar. A leitura da poesia de Vinicius de Moraes, “As
borboletas”, além de várias outras leituras e interpretações musicais finalizaram com
êxito o ano.
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A MUDANÇA DO ESTATUTO E O NOVO MODELO DE GESTÃO
Tendo por objetivo a profissionalização técnico-administrativa da ADID, foi proposto à
Assembleia, que se realizou no dia 13/10/2021, uma reformulação de seu Estatuto e do
Regimento Interno visando sua reorganização institucional com o propósito de criar uma
estrutura de gestão composta por profissionais contratados, cuja permanência no cargo
independa de eleições e permita a continuidade administrativa e educacional da ADID ao
longo do tempo.
As mudanças foram aprovadas por unanimidade pela Assembleia, contemplando os
seguintes itens:
1. Eliminação dos cargos de Diretoria que eram ocupados pelos associados;
2. Constituição de um Comitê de Gestão, formado por profissionais contratados. O
Comitê inicial será constituído pelos profissionais que já atuam na ADID, na condição de
Coordenadores Executivos;
3. Redistribuição das responsabilidades da diretoria entre os Coordenadores Executivos
que compõem o Comitê de Gestão, liderados pelo Coordenador Geral;
4. Designação de um Coordenador Geral, que coordenará todas as atividades da ADID e
será o interface com o Conselho de Administração. A posição de Coordenador Geral será
exercida pelo Genivaldo Sandes, atual responsável Administrativo e Financeiro, que tem
longa experiência na ADID e foi escolhido para o cargo após um processo conduzido por
uma Consultoria em RH especialmente designada para esse processo de seleção;
5. Alteração do prazo do mandato dos Conselheiros, que passa de dois para três anos;
6. Redefinição dos papéis do Conselho de Administração, como órgão direcionador e
supervisor do Comitê Gestor da ADID.
7. Revisão do Regimento Interno da ADID, que normatizará as funções, condutas e
relacionamento do Comitê Gestor, dos demais funcionários, do relacionamento com os
associados e outras questões relativas ao funcionamento da entidade.
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O novo modelo organizacional ficou assim definido:

(*) Coordenadores Executivos, que substituem o Coordenador Geral em suas ausências, conforme previsão estatutária.

O papel do Conselho de Administração
 Definir as diretrizes, aprovar e supervisionar o cumprimento do Plano Estratégico,
atualizado anualmente.
 Aprovar planos, contas e outros temas submetidos pelo Comitê Gestor.
 Avaliar trimestralmente as prestações de contas realizadas pelo Comitê Gestor.
 Deliberar sobre questões em que for acionado pelo Comitê Gestor.
 Administrar e representar oficialmente a ADID em questões institucionais, sem
remuneração.
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O papel do Conselho Fiscal
 Examinar mensalmente as contas apresentadas pelo Comitê Gestor.
 Apresentar trimestralmente ao Conselho de Administração sua avaliação sobre as
contas.
 Apresentar à Assembleia seu parecer sobre o Balanço Patrimonial, Demonstrações
Financeiras e os aspectos fiscais e legais de responsabilidade da ADID, a cargo do
Comitê Gestor.

Papéis do Comitê Gestor
 Seu papel será semelhante ao anteriormente exercido pela Diretoria; mas, entre as
diferenças principais, além de uma autonomia mais restrita, estão o maior nível de
controle a que estará submetido ao Conselho; uma descrição de responsabilidades
precisa no Regimento Interno e a definição de metas para uma avaliação do seu
trabalho.
 Todos os membros do Comitê serão contratados pela ADID no regime CLT. O
Coordenador Geral e os dois Coordenadores Executivos, com a responsabilidade
de substituí-lo em suas ausências, terão uma remuneração adicional enquanto
exercerem essa função.

Regras Gerais de Funcionamento do Comitê Gestor
x Os membros do Comitê serão nomeados e são demissíveis pelo Conselho de
Administração;
x Ao Coordenador Geral caberá coordenar a equipe para a elaboração do Plano
Estratégico e dos programas de trabalho de cada área, a serem submetidos ao
Conselho para aprovação;
x O Comitê deverá apresentar seus planos, metas e prestar contas trimestralmente
ao Conselho;
x A critério do Conselho de Administração, a posição de Coordenador Geral poderá
ser exercida sob a forma de rodízio ou, caso necessário, por outro profissional
contratado.
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A ADID EM NÚMEROS

Atendidos por área de Desenvolvimento Educacional
Atendidos inseridos no mercado de trabalho
Atendidos por faixa etária
Atendidos por região geográfica
Origem das Receitas
Alocação das Despesas
Relatório dos Auditores Independentes
Demonstrações Financeiras
Balanço Patrimonial
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Número de atendidos por área de Desenvolvimento Educacional

Atendidos no Mercado de Trabalho

A diminuição dos empregos a partir de 2019 mostra o efeito da pandemia.
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Distribuição dos atendidos por faixa etária

Origem dos atendidos por Região Geográfica

2%
3%
4%
7%

Sul
Oeste

11%

Centro

Outros Municípios
Norte
74%

Leste
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Origem das Receitas (%)

Alocação das Despesas (%)
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BALANÇO PATRIMONIAL
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
31/12/2021

31/12/2020

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa - NOTA 04
Adiantamentos
Mensalidades de Alunos
Créditos diversos
( - ) PECLD - Provisão para Perdas
Despesas do Exercício Seguinte
SUVENÇÃO E CONVENIOS C/RESTRIÇÃO
FUMCAD-Fundo Municipal-NOTA 05

3.034.080,27
2.997.382,37
6.247,91
112.415,34
(82.069,62)
104,27

-

Acordo de Mensalidade

2.550.079,04
2.440.015,58
74.876,96
99.373,98
(77.486,57)
99,09

-

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Créditos Diversos

2.936.363,54
4.335,84
4.335,84

13.200,00
3.023.251,98
504,24
504,24

IMOBILIZADO - NOTA 06
Bens Imóveis
Reforma
Bens Móveis
( - ) Depreciação

2.898.586,68
3.137.975,55
176.706,05
(416.094,92)

2.973.767,72
1.950.000,00
1.123.762,27
176.706,05
(276.700,60)

33.441,02
188.668,04
(155.227,02)

48.980,02
188.668,04
(139.688,02)

6.250,00
(6.250,00)

6.250,00
(6.250,00)

11.571,96
(11.571,96)

11.571,96
(11.571,96)

ATIVO NÃO CIRCULANTE

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

PASSIVO

5.970.443,81

5.573.331,02

2.021

2.020

569.581,61
0,10
27.819,71
5,36
129.107,56
265.299,55
2.630,00
142.840,00
1.879,33

659.189,15
123,82
37.712,80
4,35
2.616,06
83.094,96
2.430,00
531.327,83
1.879,33

NÃO CIRCULANTE
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Recursos de Convênios em Execução

33.441,02
33.441,02
33.441,02

48.980,02
48.980,02
48.980,02

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - NOTA 08

5.367.421,18
4.928.105,69
439.315,49

4.865.161,85
4.396.213,94
468.947,91

5.970.443,81

5.573.331,02

CIRCULANTE
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Sociais
Obrigações Fiscais
Contas a Pagar
Outras Obrigações
Provisões
Receitas Antecipadas - Alunos
Provisões Diversas
Subvenções e Convênios - FUMCAD

Patrimônio Social
Superávit do Exercício

TOTAL DO PASSIVO
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ADID - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO DOWN
CNPJ Nº 62.020.102/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
01/JAN./2021
A

RECEITAS DO EXERCICIO
RECEITAS OPERACIONAIS
Com Restrição
Subvenções e convênios
Receita depreciação conv.em execução
Trabalho voluntário
Isenções usufruídas

31/DEZ./2021

31/DEZ./2020

3.185.179,14
9 1.548.308,14

3.577.793,44
2.376.508,52

397.365,25
0,00
15.539,00
115.607,58
266.218,67

1.088.530,00
677.107,33
20.924,88
108.839,04
281.658,90

1.567.384,16
1.135.398,00
20.591,00
411.395,16

1.668.293,00
1.190.109,70
40.730,00
437.453,15

-416.441,27
-307.730,00
-78.952,00
-29.759,27

-380.314,00
-219.696,00
-113.444,00
-47.174,48

1.636.871,00
110.445,76
1.120.327,68
406.097,56

1.201.284,92
61.388,01
1.134.666,21
5.230,70

-2.745.863,65
-2.294.775,67
-1.797.938,26
-1.334.216,77
-36.085,29
-417.737,96
-5.152,93
-4.745,31
-115.011,16
-88.113,00
-26.898,16
-115.607,58
-266.218,67

-3.108.845,53
-2.288.315,58
-1.740.900,83
-1.387.761,82
-94.921,72
-243.544,20
-2.084,65
-12.588,44
-156.916,81
-131.900,70
-25.016,11
-108.839,04
-281.658,90

Resultado Bruto

-746.467,53

88.193,00

Despesas Não Operacionais
Impostos, taxas e contribuições
Custo Administrativo
Despesas financeiras
Depreciação e amortização
Depreciação e amortização fumcad
Provisões diversas

-451.087,98
-3.568,86
-145.822,06
-3.923,74
-139.394,32
-15.539,00
-142.840,00

-820.529,95
-2.862,76
-168.076,05
-6.964,65
-90.373,78
-20.924,88
-531.327,83

439.315,49

468.947,91

10
11

Sem Restrição
Anuidades de alunos
Serviços Prestados
Doações e contribuições
Deduções da Receita
Dedução da Receita Bolsas de Estudos Gratuidade 100% Educação
Dedução da Receita Bolsas de Estudos Gratuidade
Dedução da Receita Descontos concedido Educação
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
Receitas financeiras
Creditos Nota Fiscal Paulista
Ressarcimento de Despesas
(-) Custos e Despesas do Exercicio
Despesas Operacionais
Custos/despesas com serviços prestados Educação
Salários e encargos
Provisões de férias e encargos
Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços médicos - Pessoa Jurídica
Materiais
Custos/despesas com Assistencia Social
Projetos culturais
Bolsa Auxílio
Custo/despesa Trabalho Voluntario
Custo/despesas Isençoes usufruidas

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
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01/JAN./2020
A

15

10
11

6
6

A EQUIPE DE DIREÇÃO DA ADID EM 2021
Diretoria Executiva
Bento Aparício Zanzini - Presidente
Maria Cecília De Bianchi Carvalho - Diretora Vice Presidente
Sueli Gago Ares - Diretora de Relações Públicas
Antonio de Paula (in memoriam) - Diretor Administrativo e Financeiro
Conselho de Administração
Eli Nogueira de Almeida - Presidente
Vera Lúcia Giannini de Carvalho
Doracy Lourenço da Silva
Maria Helena Sanches Jimenez
Eliete Pena
Conselho Fiscal
Reizo Tanaka - Presidente
Fernando Akira Kubawara
Regina Souza Domingues
Equipe de Coordenação
Alda Lucia Pacheco Vaz - Coordenadora e Diretora Educacional;
Ângela Maize Silva Alves - Coordenadora dos Programas de Empregabilidade e Envelhecimento;
Genivaldo Oliveira Sandes - Coordenador Administrativo e Financeiro;
Maria de Fátima Rebouças da Silva - Coordenadora Socioassistencial;
Cristiano Pedroso - Coordenador Técnico de Métricas e Avaliações.
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A EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR DA ADID
Colaboradores Permanentes
Adevaldo Cabral de Queiroz - Administração
Andressa Ramos - Fonoaudióloga
Cleonice Alves Dourado - Administração
Danielle Silva Marques Lopes - Administração
Elizete Sinesia Leal Pereira - Professora
Erminda Conceição Ramos de Souza - Administração
Fernanda Orchiuto Toniate - Empregabilidade
Gisele Howat Rodrigues - Psicóloga
Janay Silva Alves - Professora
Karen Alves de Andrade - Psicóloga
Karina Zanardo Freire de Melo - Fonoaudióloga
Marleide Pereira da Costa Masson - Administração
Paulo Ricardo Sancori Cecílio - Empregabilidade
Rose Dantas Nunes Sandes - Professora
Simone Nicacia de Almeida - Administração
Thiago Fernandes Mateus - Administração
Professores dos Programas Extracurriculares
Adriana Lo Bianco - Dança
Leonardo Cortez - Teatro
Luiz Fabiano Santos - Bateria
Maria Gabriela Felipe - Teatro
Sérgio Magalhães Pupo - Teatro
Estagiários
Amanda Poli Gasparini, Delaila Aguirra de Brito, Gabriel Venâncio da Cunha, Giovani Gomes
da Silva e Pedro Henrique Bernardi da Silva.
Voluntários
Adriana Akemi Kuniy e Fernanda Anholeto Kinhsoku - Professoras de Taekowndo.
A essa dedicada equipe, deixamos registrado nosso agradecimento.
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APOIADORES, EMPREGADORES E PARCEIROS
ASID Ação Social para Igualdade das Diferenças
Artesanal BURGER & BEER
Associação ATADOS
ATECH – Negócios em Tecnologias
Grupo EMBRAER
Banco VOLKSWAGEN
BRASCASE Alimentos
CACAU SHOW – Brooklin Paulista
CAFENE INNOVA
CALDEX - Conexões e Equipamentos
CEPEC – Centro Profissional Educação Continuada
CIEE – Centro de Integração Empresa - Escola
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
COMAS – Conselho Municipal de São Paulo
CONSIGAZ
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
DEPT CULT
Diretoria de Ensino Centro Oeste
ELO21 Universo Down
Empreendimentos PAGUE MENOS
Espaço LONGEVIVER
FAOZA Studio
Forum Paulista de Entidades de Pessoas com
Deficiência
FUMCAD – Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente
Fundação Dona Paulina de Souza Queiroz
Fundação TELEFÔNICA VIVO
GAIA Securitizadora
GPS-PAMCARY Gerenciamento de Riscos
Grupo COMOLATTI / Terraço ITALIA

Hospital Infantil DARCY VARGAS
Instituto Moreira Sales
IPQ – Instituto de Psiquiatria do HC - USP
MAPFRE Seguradora
MAURICIO SOUSA Produções Artísticas
METRÔ SP – Via Quatro – Linha Amarela
P&H – Comércio de Roupas
Pastifício e Restaurante LA REGGIANA
POMBO LEDIBERG – Agendas
Portal do Envelhecimento e Longeviver
RAIA DROGASIL
SAMTRONIC Indústria e Comércio
Secretaria do Emprego e das Relações do
Trabalho – Governo do Estado SP
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e
Mobilidade Reduzida
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem
Insustrial
Escola SENAI "HORÁCIO AUGUSTO DA SILVEIRA"
SENTIDOS – A pessoa com deficiência
SERASA EXPERIAN
SESI – Serviço Social da Indústria
SODIÊ Doces
TECMACH Locação de Bens e Serviços
TENNECO Automotive Brasil
TOTVS
TREVISO Corretora de Câmbio
UNINOVE – Universidade Nove de Julho
UNIP – Universidade Paulista
UNISA – Universidade de Santo Amaro
UNITALO – Centro Universitário Ítalo Brasileiro
VERDE LIMA – Estúdio Fotográfico

Empresas Prestadoras de Serviços
CEAE Centro de Estudos e Administração Eclesiástica – Serviços Contábeis;
Cokinos & Associados Auditores Independentes;
Rani Serviços em Nuvem – RANITEL;
RBA Elevadores LTDA-ME
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SER GRATO É UM EXERCÍCIO DE CIDADANIA
A ADID agradece aos seus beneméritos doadores que ao longo desse ano dedicaram parte
de seu tempo ou de seus recursos financeiros para ajudar no cumprimento de suas metas
institucionais.
A ADID recebe doações em espécie, em força de trabalho e, principalmente, por meio de
centenas de estabelecimentos comerciais que disponibilizam um espaço em seu balcão para
que a ADID faça a captação de cupons da Nota Fiscal Paulista. A você comerciante, que ao
longo de 2021 nos agraciou com esse benefício, esperamos contar com sua força em 2022.
Agradecemos também a você que ao longo do ano fez sua doação anonimamente, por meio
dos instrumentos disponibilizados em nossas redes sociais.
Campanha “Colabore com um Down”
Alessandro Fedel Silva
Carolina Guarnieri Bernardo
Edison Eugenio Peceguini
Francisco Occhiuto Junior
Luiz Otavio Boaventura Pacífico
Marcia Shoji
Marcos Augusto Perez
Rodrigo Herman Grassi
CONVÊNIOS
OSEL - Obras Sociais e Educacionais de Luz
ABBC- Associação Brasileira de Bancos
Faça a sua doação para:
ADID - Associação Para o Desenvolvimento Integral do Down
Chave PIX CNPJ: 62.020.102/0001-26
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Sede Própria

ADID - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO DOWN
Rua Guararapes, 864 – Brooklin
CEP 04561-001 – São Paulo – SP
(11) 5542-5546
https://linktr.ee/adid_brasil
e-mail: adid@adid.org.br

