ASSOCIAÇÃO PARA SÍNDROME DE DOWN DE TAUBATÉ - ASSID
CNPJ 06.787.284/0001-94
Inscr. Municipal 046.352/04
Utilidade Pública Municipal – Lei nº 3.992 de 01/12/2006

PLANO DE AÇÃO PARA 2022

1 - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
Nome da OSC: Associação para Síndrome de DOWN de Taubaté. - ASSID
CNPJ: 06.787.284/0001-94
Endereço: Rua Edmundo Morewood, 550 – Estiva
Cidade: Taubaté
UF: SP
CEP: 12050-000.
DDD/Telefone: (12) 3631-2906
E-mail: assid.taubate@hotmail.com

Identificação do Responsável pela Organização:
Nome do Responsável: Andradina Teixeira Pinto.
CPF: 026.190.198-26.
RG/Órgão Emissor: 11.326.992-4 SSP
Endereço: Praça 08 de maio, 54 Apto 23B Centro, Taubaté/SP CEP 12020-260
Cargo/Função: Presidente.
E-mail: tpandradina@gmail.com
Vigência do mandato de diretoria atual: de 23/05/21 até 22/05/23
2 - A – FINALIDADE ESTATUTÁRIA
Por disposição contida em seu estatuto, a ASSID é uma entidade sem fins lucrativos
fundada em 2004, realiza atividades de apoio especificamente as pessoas com
Síndrome de Down. Conforme CNPJ, serviço de assistência social sem alojamento.
3 – B – OBJETIVO
Tem por objetivo combater preconceitos relativos à aceitação de pessoas com Síndrome
de Down no contexto familiar e social, estimulando-as e fomentando seu
desenvolvimento, visando à inclusão social, através de programas e projetos.
Desenvolvendo atividades de arte, cultura, esporte e atividades complementares.
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4- C- ORIGEM DOS RECURSOS
A ASSID, é mantida através de ajuda dos familiares, doações, realizações de eventos
de venda de pizzas, bingos, ações comunitárias etc, contribuições mensais de pessoas
físicas e jurídicas e também projetos com Órgãos Públicos.
5- D- INFRAESTRUTURA
A sede é estabelecida por contrato de comodato à Rua Edmundo Morewood, 550 –
Estiva, nesta cidade, o comodante é responsável pelo pagamento do IPTU, ficando as
demais despesas de manutenção por conta da ASSID.
Identificação das instalações físicas para desenvolvimento das atividades
Setor

Descrição

Cozinha

01 sala com geladeira, freezer, armários e 02 mesas

Banheiros para visitantes

02

Área para Convívio

01 espaço amplo para eventos

Administrativo/Diretoria e Tesouraria

01 sala com 02 mesas 04 cadeiras, 01 armário, 01
arquivo, 02 computadores e 02 impressoras

Administrativo para área Técnica

01 sala com mesa, 03 cadeiras, arquivo, armário,
computador e impressora

Almoxarifado

01 sala com armários, mesas e cadeira para eventos

Informática

01 sala com 01 mesa com 01 cadeira para o orientador,
05 mesas para computador com respectivas cadeiras e
02 computadores em funcionamento.

Pedagogia

02 salas equipadas com mesas, armários, lousa e
carteiras

Psicologia

01 sala com 01 mesa, 03 cadeiras e armários

Banheiro para administração

01

Banheiros para os assistidos

02

Refeitório

01 salão com 01 mesa grande e 10 cadeiras

Sala de espera

01 com 01 mesa, 03 cadeiras, 01 sofá e bebedouro

Estamparia e oficina de costura

01 sala devidamente mobiliada com os equipamentos
necessários para o trabalho desenvolvido

Pilates e atividade física

01 sala devidamente equipada com os equipamentos
necessários para o desenvolvimento das atividades
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6 - SERVIÇOS E PROJETOS DESENVOLVIDOS
A ASSID realiza atividades de apoio especificamente a pessoas com Síndrome
de Down, promovendo a autonomia e melhoria na qualidade de vida dos
Assistidos e seus familiares.
As pessoas com Síndrome de Down diferem muito entre si quanto à
comunicação, desenvolvimento motor, cognitivo, socialização e habilidades de
vida diária, portanto desde sua constituição a Associação tem por objetivo
fortalecer as relações afetivas e sociais, buscando a Inclusão.
Esta conta com uma equipe multidisciplinar: pedagogos, psicopedagogo,
professores, assistente social, psicólogo, que acreditam na mesma proposta de
estimular e desenvolver as potencialidades destas pessoas sem restrição de
classe social, mas seres humanos com grandes potenciais e habilidades
surpreendentes.
Através de projetos desenvolvidos minuciosamente, a ASSID vem oferecendo
aos Assistidos uma base fundamental de vida e Inclusão Social, sendo:

Programa de Estimulação Cognitiva (PEC)
Atende assistidos que estão incluídos ou não na rede regular de ensino, onde o
objetivo do programa pedagógico especializado é desenvolver as habilidades
artísticas, sociais, de leitura, de escrita, raciocínio lógico e estimulação
psicomotora. Atualmente este programa atende 25 pessoas com Síndrome de
Down.
•

Público alvo: Pessoas com Síndrome de Down

•

capacidade de atendimento: 30

•

recursos financeiros a serem utilizados: doações, parcerias com pais,
familiares e comunidade e eventos internos.

•

recursos humanos envolvidos: 1 Pedagoga

•

abrangência territorial: Município de Taubaté

•

Estratégia: Dar assistência ao desenvolvimento do assistido em seu
cotidiano, através de atividades pedagógicas.
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Serviço de apoio Pedagógico Especializado (SAPES) – Atende Assistidos
incluídos ou não em rede regular de ensino, para complementar as atividades
dadas em sala de aula e trabalhar o desenvolvimento e necessidade individual,
uma ou duas vezes por semana, em períodos de 45 minutos cada, em
contraturno escolar. Considerando as dificuldades da inclusão das pessoas com
deficiência na escola regular, a ASSID criou este projeto para seus atendidos,
reforçando e orientando as escolas quanto à realização da inclusão das crianças
com Síndrome de Down. Atualmente este programa atende 15 pessoas com
Síndrome de Down.
•

Público alvo: Pessoas com Síndrome de Down

•

capacidade de atendimento: 20

•

recursos financeiros a serem utilizados: doações, parcerias com pais,
familiares e comunidade e eventos internos.

•

recursos humanos envolvidos: 1 Pedagoga

•

abrangência territorial: Município de Taubaté

•

Estratégia: Dar assistência ao desenvolvimento do assistido em seu
cotidiano, através de atividades pedagógicas

Atividades Psicomotoras- Com o objetivo de estimular o desenvolvimento
físico, motor, cognitivo, sensorial e afetivo, trabalham a mobilidade dos assistidos
e atividades lúdicas para melhorar convívio social, através de Pilates e atividades
de grupo de convivência incentivando os assistidos a se exercitar, melhorando a
força, equilíbrio e mobilidade. Atualmente este programa atende 25 pessoas com
Síndrome de Down.
•

Público alvo: Pessoas com síndrome de down

•

capacidade de atendimento: 30
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•

recursos financeiros a serem utilizados: doações, parcerias com pais,
familiares e comunidade e eventos internos

•

recursos humanos envolvidos: 1 Pedagoga e 1 psicóloga

•

abrangência territorial: Município de Taubaté

•

Estratégia: Dar assistência ao desenvolvimento do assistido em seu
cotidiano, através de atividades pedagógicas e acompanhamento
psicológico.

Laboratório de Informática -- Surgiu ao refletir o momento atual em que
vivemos, faz-se necessário pensar e fazer a tecnologia fluir em nosso ambiente,
queremos o melhor para nossos atendidos com Síndrome de Down que estão
sempre abertos a novos desafios, acreditando em suas capacidades, estaremos
enriquecendo o ensino aprendizagem tornando-o mais significativo e atraente.
Nas aulas, busca-se conhecer os equipamentos e reforçar os aprendizados
pedagógicos através de jogos e atividades educativas. Atualmente este
programa atende 15 pessoas com Síndrome de Down.
•

Público alvo: Pessoas com síndrome de Down

•

capacidade de atendimento: 24

•

recursos financeiros a serem utilizados: doações, parcerias com pais,
familiares e comunidade e eventos internos;

•

recursos humanos envolvidos: 1 voluntária

•

abrangência territorial: Município de Taubaté

•

Estratégia: Trabalhar o desenvolvimento motor através de atividades
diversas no computador.

Oficina de Artes e Malharia: Nesta atividade serão atendidos os assistidos e
familiares. É uma oficina de confecção e estamparia no método de silkscreen e
papel transfer, onde são confeccionadas camisetas, sacolas ecológicas, lixeira
para automóveis. Acreditamos que nossos assistidos se encontram em
condições de exercitar suas potencialidades, assim idealizamos oficinas que
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chamamos de “Fazendo Arte”. Com estimulação para melhor aprendizado, bem
como auxilio para desenvolver suas potencialidades. Certos disto, é que visamos
e valorizamos um desenvolvimento mental, cognitivo, motor e emocional de
qualidade através dos projetos de artes e malharia.
•

Público alvo: Assistidos e familiares

•

capacidade de atendimento: 20

•

recursos financeiros a serem utilizados: doações, parcerias com pais,
familiares e comunidade e eventos internos

•

recursos humanos envolvidos: voluntários

•

abrangência territorial: Município de Taubaté

•

Estratégia: Realizar atividades extras como fonte de renda e estimulação
aos assistidos, além de um serviço de convivência com seus familiares.

Atendimentos Psicológicos – Neste serviço serão atendidas em torno de 10
assistidos. Os atendimentos são realizados individualmente com o objetivo de
tentar compreender o papel das funções mentais no comportamento do assistido
e sua família.
•

Público alvo: assistidos que necessitem do atendimento e familiares.

•

capacidade de atendimento: 10

•

recursos financeiros a serem utilizados: doações, parcerias com pais,
familiares e comunidade e eventos internos

•

recursos humanos envolvidos: 1 psicóloga

•

abrangência territorial: Município de Taubaté

•

Estratégia: Realizar acompanhamento psicológico aos assistidos para
uma melhor qualidade de vida.

Serviço Social - Neste serviço serão atendidos os assistidos e familiares, os
atendimentos são realizados com o objetivo de planejar e desenvolver projetos
de acordo com as necessidades individuais e institucionais, visando promover
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ações para melhorar a condição de vida e de conscientização das famílias
assistidas.
•

público alvo: assistidos e familiares.

•

capacidade de atendimento: 10

•

recursos financeiros a serem utilizados: doações, parcerias com pais,
familiares e comunidade e eventos internos

•

recursos humanos envolvidos: 1 assistente social

•

abrangência territorial: Município de Taubaté

•

Estratégia: Realizar acompanhamento e orientação social aos assistidos
e familiares.

7 – DATAS COMEMORATIVAS
Os dias comemorativos serão lembrados através de vídeos ou se possível
presenciais de acordo com protocolo do governo.
• Carnaval
• Dia da síndrome de down
• Páscoa
• Dia do índio
• Dia das mães
• Festa junina
• Dia dos pais
• Independência do Brasil
• Dia da árvore
• Dia das crianças
• Dia dos professores
• Natal

8 – EVENTOS
•

Dia da feijoada

•

Dia do Estrogonofe

•

Bingo

9- PUBLICO ALVO
Pessoas com Síndrome de DOWN de 02 a 60 anos de idade e seus familiares.
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10- CAPACIDADE DE ATENDIMENTO
30 pessoas em período contra turno, dependendo da disponibilidade de horário
e espaço físico.
11- RECURSOS HUMANOS
Profissionais
Nome

Função

Vínculo

Carga Hor.
Semanal

Escolaridade

RG ou Registro de
Classe

Vanessa Guimarães
Romero Pinto

Pedagoga
com
especialização

Autônomo

30h

Graduada em
pedagogia com
especialização

CEEP 19 001 618

Tassiane Cristine de
Almeida Klos

Assistente
Social

Autônomo

4h

Bacharel em Serviço
Social

CRESS 49.884

Nome

Função

Vínculo

Carga Hor.
Semanal

Escolaridade

RG ou Registro de
Classe

Andradina Teixeira
Pinto

Presidente

Voluntária

12h

Ariléa Câmara Assis

Vice
Presidente

Voluntária

12h

Aparecida de Fátima
da Silva

Tesoureira

Voluntária

12h

Ensino Médio

RG 19.489.750-3

Joana D´Arc
Teixeira

Secretária

Voluntária

12h

Bacharel em
Administração

RG 13.232.828-8

Ademir Rodrigo de
Brito

Orientadora
Física

Voluntária

2h

Educação Física

RG 35.295.294-x

Camila da Silva
Pinto

Orientador
Informática

Voluntária

4h

Ensino Médio

RG 35.473.706-5

Adriana Muniz
Ribeiro de Oliveira

Artesanato
e/ou Serviços
Gerais

Voluntária

3h

Ensino Médio

RG 27.026.190-4

Maria Del Pilar
Ortega Barberan S.
Santos

Serviços
Gerais

Voluntária

12h

Ensino Médio

RG 19.719.518-0

José Florêncio de
Souza

Serviços
Gerais

Voluntária

3h

Ensino Médio

RG 54.380.883-x

Kikude Kawauche

Serviços
Gerais

Voluntária

3h

Ensino Médio

RG 5.029.997

Rosa Akemi
Kawauche

Artesanato
e/ou Cozinha

Voluntária

3h

Ensino Médio

RG 9.920.023-5

Maria Ap. Prado de
Moraes

Artesanato
e/ou Cozinha

Voluntária

12h

Ensino Médio

RG 21.443.524-6

Luzia de Andrade
Corrêa

Artesanato
e/ou Cozinha

Voluntária

12h

Ensino Médio

RG 4.978.828-0

Voluntariados

Licenciatura em
Matemática e
Biologia
Ensino
Médio/Técnico em
Enfermagem

RG 11.326.992-4

RG 3.226.427-6
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Mercedes Kosiski
Bastos

Artesanato
e/ou Cozinha

Voluntária

12h

Fundamental I

RG 9.463.355

13- ABRANGENCIA TERRITORIAL
Município de Taubaté/SP
14- DEMONSTRAÇÃO DO TRABALHO
A ASSID desde sua constituição vem promovendo a inclusão social, propiciando aos
assistidos e familiares um atendimento voltado à valorização, qualidade de vida e
fortalecimento das relações afetivas e sociais.
Este trabalho vem se promovendo através da participação da maioria dos assistidos
conforme lista de presença, planejamentos, relatórios de atividades, materiais
pedagógicos desenvolvidos minuciosamente para cada necessidade individual,
fotografias e também pela satisfação dos pais e satisfação da equipe técnica.
Para aferição melhor deste trabalho, mantemos contato constante com as famílias
através da sede da ASSID, telefones e grupo de WhatsApp, também demonstramos
nossos trabalhos em redes sociais.
A alegria dos assistidos é a nossa vitória.

Taubaté, 31 de março de 2022

Andradina Teixeira Pinto
Presidente
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