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Declarada de Utilidade Publica pela Lei Nº 2471 de 06/04/1983
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO -2020

1. DADOS CADASTRAIS DA OSC
NOME DA OSC:

Associação Ituana de Assistência aos Deficientes Visuais “Escola
de Cegos Santa Luzia”.

CNPJ:

50.810.993/0001-35

LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA):

Rua Jasmim, 71
BAIRRO:

Parque Industrial

CIDADE:
Itu

CEP:
13.309.490

E-MAIL:

contatos@escoladecegositu.com.br

TELEFONE:
(11) 4023-2259 | (11) 9.9686-2265

DATA DA FUNDAÇÃO: 

11/09/1982

SITE/BLOG/OUTROS:

www.escoladecegositu.com.br
Facebook @escoladecegositu
Instagram @santaluziaitu

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (Nº, DATA E ÓRGÃO EXPEDIDOR):

- nº 13460 fornecido em: 23/12/1982 – Comprovante de Inscrição de PJ pela PMItu;
- nº 472224 expedido em 27/07/2020 - Auto de Vistoria Corpo de Bombeiros (AVCB) para o
   Projeto nº 069632/3523909/2014

2.  IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO
TÍTULO: 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA VISUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Nº DO PROCESSO:

7642/2020

INSTRUMENTO DA PARCERIA:

Termo de Colaboração

PERÍODO DE EXECUÇÃO
INÍCIO:

abril/2020

TÉRMINO:

dezembro/2020

VALOR REPASSADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: R$ 48.000,00
OBJETO DA PARCERIA: 

“FORTALECIMENTO  DA  REDE  DE  PROTEÇÃO  SOCIAL  ESPECIAL  DE  MÉDIA
COMPLEXIDADE POR MEIO DA PARCERIA ENTRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A
ORGANIZAÇÃO  DA  SOCIEDADE  CIVIL  PARA  EXECUÇÃO  DO  SERVIÇO  DE
PROTEÇÃO  SOCIAL  ESPECIAL  PARA  PESSOAS  COM  DEFICIÊNCIA  E  SUAS
FAMÍLIAS.”
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3. DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO

3.1  AÇÕES/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

AÇÃO/ATIVIDADE
DESENVOLVIDA

DATA
DOCUMENTO

COMPROBATÓRIO

OBSERVAÇÕES EM
RELAÇAO AO PLANO DE

TRABALHO
Serviço Social:
- Triagem, Acolhimento anamnese;
Entrevistas aos Deficientes Visuais
e suas famílias.
-agendamentos  de  consultas  e
exames; 
-visitas  domiciliares;  -  orientações
individuais  e  em  grupo  aos
usuários e seus familiares, 
Encaminhamentos  a  Rede
socioassistencial,  mercado  de
trabalho  através  de  contato  com
empresas e envio de currículos;
-  As  atividades  com  caráter
emancipatório,  socioeducativo  e
preventivo,  propiciando  o  acesso
dos  usuários  aos  serviços  e
programas  da  rede  de  proteção
social  do  município  na  defesa  e
garantia de seus direitos,
-  Planejamento,  elaboração,
organização;
- execução e avaliação dos  planos
propostos,  nos  programas  e
projetos em sua área de atuação
de  acordo  com  a  Lei  que
regulamenta  a  profissão  e;
realização  de  atividades
socioeducativas.

  

   
 

 -  suporte  a
equipe
Semanalmente;
-  diariamente
atendimento  e
agendamentos de
consulta e demais
ações
necessárias  ao
usuário.

Relação de usuários
de 2020;
Fotos;

Em decorrência da infecção
pelo vírus SARS COVID-19
que  acabou por  culminar  a
Pandemia Mundial,  o Plano
de  Trabalho  precisou  ser
readequado, inviabilizando o
cumprimento  das  metas  de
forma  integral,  sendo
necessária  a  adaptação
para o período de 2020.

Psicologia:
Enfrentamento  aos  processos  de
patologização da vida das Pessoas
com Deficiência, no enfrentamento
do  capacitismo  estrutural,  para
acesso  a  vida  digna  e  das
liberdades  fundamentais  dessas
pessoas,  tais  como  preconiza  a
convenção dos direitos da Pessoa
com Deficiência. 
-  realizados  atendimentos
individuais e em grupos;
-  atendimentos em grupo com os
adolescentes,  com  os  adultos e
com  os  idosos sendo

GRUPO DE 
ADULTOS 
SALA VIRTUAL
jun - 09, 16, 23, 
30
jul –  7, 14, 21, 
28.
ago – 4, 11, 18, 
25.
set – 1, 8, 15, 22, 
29.
out –  6, 13.
nov – 3, 10,17,24.

GRUPO 
MULHERES – 
SALA VIRTUAL

Lista de presença 
de 2020;
Relação de usuários
de 2020;
Fotos;

Em decorrência da infecção
pelo vírus SARS COVID-19
que  acabou por  culminar  a
Pandemia Mundial,  o Plano
de  Trabalho  precisou  ser
readequado, inviabilizando o
cumprimento  das  metas  de
forma  integral,  sendo
necessária  a  adaptação
para o período de 2020.
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proporcionadas  vivências,
dinâmicas, trocam de experiências,
reflexões  e  discussões  sobre
temas  diversos,  desenvolvendo
ações  de  prevenção,  promoção,
proteção  e  reabilitação  da  saúde
psicológica  e  psicossocial,  tanto
em nível individual quanto coletivo
da Pessoa com Deficiência Visual; 
 -  orientação  e  aconselhamento
psicológico e;
-  atendimento  psicológico  no
âmbito da proteção social especial.

jun– 18,  25.
jul – 2, 9, 16,23.
ago. – 5, 13, 20, 
27,
set – 3,10,17,24
out –  1, 8, 15,29
nov – 5,12,19.

Terapia  Ocupacional: -
Oferecimento  de  teleatendimento
para crianças e adultos;
-  Capacitação sobre a Política de
Saúde com a psicóloga Marcella;
-  Capacitação sobre a Política de
Assistência  Social  com  a
Assistente Social Rita;
Atendimentos  aos  usuários  por
meio  de  contatos  telefônicos,
mensagens  por  whatsApp,  envio
de vídeos;
-  Vídeos  para  crianças  e
divulgação no facebook (Brincando
em  casa),  confecção  de  kits  de
artesanato  para  atividades  em
casa  e  vídeos  de  orientações
sobre os kits;

Diariamente
atendimento  via
whatsApp,
contato
telefônico.

Sala Virtual:
Datas  de  Salas
virtuais:

jun.- 01
jul.- 07
set.- 18,22,29
out.- 10,13,16,20
nov.- 06   

Lista de presença 
de 2020;
Fotos;

Em decorrência da infecção
pelo vírus SARS COVID-19
que  acabou por  culminar  a
Pandemia Mundial,  o Plano
de  Trabalho  precisou  ser
readequado, inviabilizando o
cumprimento  das  metas  de
forma  integral,  sendo
necessária  a  adaptação
para o período de 2020.

Pedagogia: -
-  Avaliação  das  necessidades
específicas de cada usuário; 
-  Envio  de  áudios  (poesias,
fábulas,  orientações  sobre
recursos pedagógicos), 
-  Capacitação  Política  de  Saúde
com a Psicóloga Marcella;
-  reconhecimento,  utilização  e
nomeação  de  objetos;  avaliação,
produção e adaptação de materiais
e atividades pedagógicas;
-  Capacitação sobre a Política de
Assistência  Social  com  a
Assistente Social Rita;
- Confecção de kits de artesanato
para atividades em casa;

Diariamente:

Atendimento  via
whatsApp.
Contato
telefônico. 

Lista de presença 
de 2020;
Fotos;

Em decorrência da infecção
pelo vírus SARS COVID-19
que  acabou por  culminar  a
Pandemia Mundial,  o Plano
de  Trabalho  precisou  ser
readequado, inviabilizando o
cumprimento  das  metas  de
forma  integral,  sendo
necessária  a  adaptação
para o período de 2020.

Braille e Soroban : 
-  Confecção de materiais diversos
(tinta e Braille),
-  Envio  de  áudios  (poesias,
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fábulas,  orientações  sobre
recursos pedagógicos),
-  treino  de lupa;  alfabetização  no
sistema  braile;  percepção
matemática; 
-  pré-soroban;  apoio,
acompanhamento  e  visitas
escolares;  formação  de
professores  na  rede  escolar
regular;  curso  de  formação  e
orientação escolar. 
- Treino de habilidades motoras;
- Jogos e atividades lúdicas;
 -realizados  através  de  sala  de
reunião  no  Facebook  e  Meet
Google;
-  Participação  na  live  sobre
Sistema  Braille  e  tecnologias
assistivas;

Diariamente:

Atendimento  via
whatsApp.
Contato
telefônico. 

E  2  semestre  de
2020  ocorreram
de forma envio e
entrega  de
materiais. Lista de presença 

de 2020;
Fotos;

Em decorrência da infecção 
pelo vírus SARS COVID-19 
que acabou por culminar a

 Pandemia Mundial, o Plano 
de Trabalho precisou ser 
readequado, inviabilizando o
cumprimento das metas de 
forma integral, sendo 
necessária a adaptação 
para o período de 2020.

Orientação e Mobilidade : 
-  Vídeos pelo  whatsapp e vídeos
para  divulgação  no  facebook
(Brincando em casa).
-  Sala  de  reunião  com  os
adolescentes  via  aplicativo
juntamente com a psicóloga;
-  Capacitação sobre a Política de
Saúde com a psicóloga Marcella;
-  Capacitação sobre a Política de
Assistência Social;
-  Atendimentos  aos  usuários  por
meio  de  contatos  telefônicos,
mensagens  por  whatsApp,  envio
de vídeos e sala de reunião virtual;
-  Confecção de kits de atividades
para  serem  realizadas  em  casa
pelos usuários.
-  Atividade  de  reconhecimento  e
relação efetiva e deficiência com o
próprio corpo e com o ambiente;
-  Estimulação  do  uso  residual  da
visão;  treino  de  técnicas  de
orientação  e  locomoção;  uso  de
transportes  públicos,  elevadores,
escadas;  reconhecimento  de
percursos;
-Treino  esportivo  em  academias;
participação  em jogos,  torneios  e
atividades  esportivas  regionais  e
nacionais.
- Orientações familiares e visitas a
escola e ambientes de trabalho.

E  atendimentos
aos  usuários  via
WhatsApp e
contatos
telefônicos
diariamente

Datas  de  Salas
virtuais 

ago.- 03, 24 
set. -21, 28

.

Lista de presença 
de 2020;
Fotos;

Em decorrência da infecção
pelo vírus SARS COVID-19
que  acabou por  culminar  a
Pandemia Mundial,  o Plano
de  Trabalho  precisou  ser
readequado, inviabilizando o
cumprimento  das  metas  de
forma  integral,  sendo
necessária  a  adaptação
para o período de 2020.
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Musicalidade: 
- Envio de áudios (músicas, links e
orientações gerais) por whatsapp e
contatos  telefônicos  com  os
usuários.
-  Aulas  de  iniciação  e  de
aperfeiçoamento  instrumental  –
violão, 
– ensaio musical de Coral  e roda
de violão.

As intervenções
ocorreram todas
as sextas-feiras

Lista de presença 
de 2020;
Fotos;

Em decorrência da infecção
pelo vírus SARS COVID-19
que  acabou por  culminar  a
Pandemia Mundial,  o Plano
de  Trabalho  precisou  ser
readequado, inviabilizando o
cumprimento  das  metas  de
forma  integral,  sendo
necessária  a  adaptação
para o período de 2020.

Artesanato
Aulas  de  confecção  de:  cestas;
vasos;  pinturas  em  tela;  caixas
papel  e  madeira;  esculturas;
guardanapos, toalhas e mosaico.

Semanalmente
Lista de presença 
de 2020;
Fotos;

Em  decorrência  Pandemia
Mundial,  o  Plano  de
Trabalho  precisou  ser
readequado, inviabilizando o
cumprimento  das  metas  de
forma  integral,  sendo
necessária  a  adaptação
para o período de 2020.

3.2 PÚBLICO ATENDIDO

QUANTIDADE DE PÚBLICO PREVISTO
NO PLANO DE TRABALHO

QUANTIDADE DE PÚBLICO
ATENDIDO

DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO

120 107
Em anexo – 

Fotos e Lista de usuárias

JUSTIFICATIVA: 
           Realizamos um planejamento para o ano de 2020, sem esperar que o vírus oriundo
da China (SARs COVID-19), fosse se alastrar a ponto de gerar uma Pandemia Mundial,
ocasionando  assim  a  não  realização  das  ações  propostas,  assim  como  adequações
necessárias  para  podermos  dar  continuidade  nos  acompanhamentos  e  atendimentos
necessários para nossos usuários. 
          Desta  forma,  por  ser  atendimentos  remotos,  muito  se  perdeu  nas  formas  de
avaliação,  quantificação e acompanhamentos dos atendimentos que se fazem necessários
para um excelente desempenho dos usuários.

3.3 ATINGIMENTO DAS METAS

META
OBSERVAÇÃO

DA META
RESULTADOS ALCANÇADOS /

JUSTIFICATIVA 
Proporcionar  a  habilitação  e  a
reabilitação  de  120  pessoas  com
deficiência visual, através do Serviço de
Proteção  Social  Especial  para  pessoas
com  deficiência  e  suas  famílias,
ofertando  as  seguintes  atividades:
Serviço  Social,  Pedagogia,  Terapia
Ocupacional,  Orientação  e  Mobilidade,
Informática,  Musica,  Braile,  Soroban,
Artesanato,  Psicologia, e alimentação.

A meta foi
parcialmente

cumprida.

Em decorrência a Pandemia instaurada 
Mundialmente devido à infecção do Vírus 
SARS COVID-19, o Plano de Trabalho 
precisou ser readequado, inviabilizando o 
cumprimento das                                 
metas de forma integral, sendo 
necessária a adaptação para o período de
2020.
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Serviço social: 

Meta parcialmente 
cumprida

Reuniões 
Socioeducativas: Não
cumprida

Devido Pandemia houve a dificuldade de 
acessibilidade dos usuários e suas 
famílias assim como técnica

Pedagogia
22 usuários

A meta foi 
parcialmente 
cumprida.

Devido Pandemia houve a dificuldade de
acessibilidade  dos  usuários  e  suas
famílias  e  impossibilitou  o  atendimento
contínuo,  sendo  realizado  de  forma
remota e desta forma: 
 
Total de usuários: 22, atingiram as metas
de fora:

SATISFATÓRIA – S = 10%
EM DESENVOLVIMENTO – ED = 85%
NÃO ATINGIU – NA = 05%

Orientação e Mobilidade
51 usuários

A Meta foi Cumprida

Devido Pandemia houve a dificuldade de
acessibilidade  dos  usuários  e  suas
famílias  e  impossibilitou  o  atendimento
contínuo,  sendo  realizado  de  forma
remota e desta forma: 

Total de usuários 51  usuários,  Atingiram
as metas de forma:
 
SATISFATÓRIA – S = 06%
EM DESENVOLVIMENTO – ED = 79%
NÃO ATINGIU – NA 15%

Terapia Ocupacional
34 usuários

A Meta foi Cumprida

Devido Pandemia houve a dificuldade de
acessibilidade  dos  usuários  e  suas
famílias  e  impossibilitou  o  atendimento
contínuo,  sendo  realizado  de  forma
remota e desta forma: 

Total de usuários: 34 atingiram as metas
de forma:

SATISFATÓRIA – S = 10%
EM DESENVOLVIMENTO – ED = 80%
NÃO ATINGIU – NA = 10%

Artesanato
47 usuários

A Meta foi Cumprida

Devido Pandemia houve a dificuldade de
acessibilidade  dos  usuários  e  suas
famílias  e  impossibilitou  o  atendimento
contínuo,  sendo  realizado  de  forma
remota e desta forma: 

Total de usuários: 47 atingiram as metas
de forma:

SATISFATÓRIOS – S =21,5%
EM DESENVOLVIMENTO – ED = 73%
NÃO ATINGIU – NA = 5,5%
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Psicologia
100 usuários

A meta foi 
parcialmente 
cumprida.

Reuniões 
Socioeducativas: Não
cumprida

Devido Pandemia houve a dificuldade de
acessibilidade  dos  usuários  e  suas
famílias  e  impossibilitou  o  atendimento
contínuo,  sendo  realizado  de  forma
remota e desta forma: 

Total de usuários: 100 atingiram as metas
de forma:

SATISFATÓRIOS – S = 00%
EM DESENVOLVIMENTO – ED = 90%
NÃO ATINGIU – NA = 10%

BRAILLE E SOROBAN
25 USUÁRIOS

A meta foi 
parcialmente 
cumprida. 

Devido Pandemia houve a dificuldade de
acessibilidade  dos  usuários  e  suas
famílias  e  impossibilitou  o  atendimento
contínuo,  sendo  realizado  de  forma
remota e desta forma: 

Total de usuários: 25 atingiram as metas
de forma:

SATISFATÓRIOS – S = 12%
EM DESENVOLVIMENTO – ED = 78%
NÃO ATINGIU – NA = 10%

Informática
22 usuários

Houve apenas 
atendimento 
presencial até 
16/03/2020

Devido Pandemia houve a dificuldade de
acessibilidade  dos  usuários  e  suas
famílias  e  impossibilitou  o  atendimento
contínuo,  sendo  realizado  de  forma
remota e desta forma: 

Total de usuários: 22 atingiram as metas
de forma:

SATISFATÓRIOS – S = 20%
EM DESENVOLVIMENTO – ED = 80%
NÃO ATINGIU – NA = 00%

Música
22 usuários

A meta foi cumprida

Devido Pandemia houve a dificuldade de
acessibilidade  dos  usuários  e  suas
famílias  e  impossibilitou  o  atendimento
contínuo,  sendo  realizado  de  forma
remota e desta forma: 

Total de usuários: 22 atingiram as metas
de forma:

SATISFATÓRIOS – S = 70%
EM DESENVOLVIMENTO – ED = 30%
NÃO ATINGIU – NA = 00%

3.4 IMPACTO DO BENEFÍCIO SOCIAL ALCANÇADO EM RAZÃO DA EXECUÇÃO 
DO OBJETO
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         O Impacto Social proporcionado aos usuários foi inúmero, assim como para a “Escola de
Cegos Santa Luzia”, neste período de Pandemia e Isolamento Social, para aquém o Benefício
Social,  pois  além  das  barreiras  que  os  mesmos  já  vivenciam  cotidianamente,  foram
fundamentais o convívio quase que diário realizados através dos chats  whatsapp,  as vídeos
aulas,  as lives e os atendimentos individualizados pontuais a eles, para que  pudessem superar
as dificuldades diárias oriundas de sua deficiência, não que plenamente, mas de forma suficiente
para vencer as angústias proporcionadas neste período caótico.

             Pois  o  Benefício  Social  oportunizou  as  entregas  de  Cestas  Básicas  para  suprir
minimamente a parte social alimentar, para assim superarem mais um obstáculo.

             Quanto às metas e atividades propostas, os Técnicos foram desafiados a ir além e
descobrir  novas  técnicas  que  foram  importantes  no  desenvolvimento  Psicossocial  e  de
Mobilidade aos nossos usuários.

             O Sistema Braille oportunizou aos usuários o desenvolvimento da memorização,
atenção,  dando  continuidade  às  atividades  para  que  não  perdessem  a  sensibilidade  tátil,
coordenação motora, lateralidade, além de ser um meio pelo qual o usuário adquire autonomia
(leitura de embalagens, pegar elevador, etc).

              Como a música é um importante instrumento na socialização e oferecem inúmeros
benefícios aos usuários, a música mostrou-se de extrema importância durante esse momento de
isolamento  social,  causando  um  impacto  positivo  ao  proporcionar  acolhimento  e,
consequentemente, favorecendo o bem estar e a diminuição da ansiedade e do estresse dos
usuários.

              As atividades propostas através dos atendimentos remotos de educação física
adaptada  e  orientação  e  mobilidade,  foram  de  grande  importância  para  a  manutenção  da
qualidade  de  vida  e  bem-estar  biopsicossocial  dos  usuários,  mantendo  nosso  vinculo  e
principalmente a busca pela independência e autonomia de cada usuário de acordo com seu
grau de evolução.

               Foram necessárias a busca constante e inovação no uso das acessibilidades e
áudiodescrição,  para  que  os  usuários  pudessem  obter  o  desenvolvimento  necessário  nas
atividades propostas. Os atendimentos realizados por meio das novas tecnologias nas mídias
disponíveis,  possibilitaram  a  construção  da  criatividade  na  aplicação  do  uso  de  materiais
recicláveis  buscando  estimulação  à  distancia,  a  ampliação  do  repertório  de  atividades  com
diversos  tipos  de  materiais,  possibilitando  a  quebra  de  paradigmas  e  barreiras  impostas  a
deficiência.

          O acompanhamento Psicossocial  gerou aos usuários segurança nesse período de
pandemia, assim como o apoio necessário na realização das atividades propostas, e no acesso
aos direitos de inclusão e mobilidade. 

3.5 DIVULGAÇÃO DA PARCERIA

ITEM DE DIVULGAÇÃO
FOI

DIVULGADO 
SITE DA OSC SEDE
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CNPJ-  Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica  da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB

( X ) SIM  
 (   ) NÃO 

www.escoladecegositu.com.br X

Estatuto Social atualizado ( X ) SIM  
 (   ) NÃO 

www.escoladecegositu.com.br X

Termo de Ajustes (colaboração, 
Fomento ou Cooperação)

( X ) SIM  
 (   ) NÃO 

www.escoladecegositu.com.br X

Plano de Trabalho ( X ) SIM  
 (   ) NÃO 

www.escoladecegositu.com.br
Facebook @escoladecegositu
Instagran @santaluziaitu

X

Relação nominal dos dirigentes 
(ata da atual diretoria)

( X ) SIM  
 (   ) NÃO 

Jornal Federação
www.escoladecegositu.com.br

X

Relatório de cumprimento do 
objeto 

( X ) SIM  
(   ) NÃO 

www.escoladecegositu.com.br X

Demonstração e identificação dos 
gastos custeados com os recursos 
públicos que foram repassados 
(Relatório de Execução Financeira)

( X ) SIM  
 (   ) NÃO 

www.escoladecegositu.com.br X

Remuneração individualizada dos 
dirigentes e de todos os 
empregados com os respectivos 
nomes, cargos ou funções;

( X ) SIM  
 (   ) NÃO 

www.escoladecegositu.com.br X

Balanços e demonstrações 
contábeis

( X ) SIM  
 (   ) NÃO 

Jornal Federação
www.escoladecegositu.com.br

X

Anexo RP-10 ( X ) SIM  
 (   ) NÃO 

www.escoladecegositu.com.br X

Regulamento de compras ( X ) SIM  
 (   ) NÃO 

www.escoladecegositu.com.br X

Regulamento de contratação de 
pessoal

( X ) SIM  
 (   ) NÃO 

www.escoladecegositu.com.br X

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Observamos  que  mesmo  em  meio  a  Pandemia  conseguimos  atingir  95%  dos  nossos
usuários,  realizando  contatos  semanalmente.  E  a  parceria  com  o  Órgão  Público  nos
possibilitou em meio a Pandemia realizar os atendimentos necessários a nossos usuários.
 

LISTA DE ANEXOS

- Lista de presença – fevereiro e março
- Fotos – fevereiro a dezembro 
- Lista do público atendido
- Depoimento encaminhado e WhatsApp
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              Declaramos que o objeto do acordo firmado foi cumprido e que os recursos
recebidos foram aplicados direta e exclusivamente nas ações previstas no referido acordo.

Itu, 22 de março de 2021.
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