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Diretoria Voluntária 

 

A Associação Pestalozzi de Santa Teresa não remunera os membros de sua Diretoria 

Executiva, de seus Conselhos Fiscal e Administrativo pelo exercício específico de suas 

funções, não distribui lucros, vantagens nem bonificações a dirigentes, associados 

fundadores, beneméritos, protetores, mantenedores, instituidores, benfeitores ou 

equivalentes, aplicando integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado 

operacional na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais. 

A Diretoria Voluntária da Associação Pestalozzi de Santa Teresa no ano de 2020 atuou 

junto à instituição com reuniões de forma presencial, realizou ações solidárias onde todo 

o valor arrecado foi revertido na manutenção dos projetos da instituição. 

Para encerrar o ano letivo, a diretoria da associação, em sua grande maioria, 

participou do projeto “Padrinhos de Natal”, doando presentes para serem 

entregues aos alunos/usuários em suas residências. 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES – DIREÇÃO GERAL  

MARISA LUCINDO DE SOUZA E SOUZA 
 

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pela 

Diretora Geral, com a finalidade de conduzir as atividades institucionais, orientando o 

planejamento das ações inerentes ao trabalho desenvolvimento pela Associação 

Pestalozzi de Santa Teresa em seus três centros de atendimento, visando atingir as 

metas e alcançar os resultados propostos. 

Todo o trabalho realizado foi pautado em: 

Elaboração do Plano de Ação para o ano de 2021; 

Reformulação dos Termos de Fomento para o ano de 2021; 

Elaboração do calendário letivo/2021; 

Divulgação da fabricação do pé de moleque para venda/captação de recursos; 

Contato com associados protetores, via telefone, para adesão ao débito em 

conta/captação de recursos; 

Contato com a TOP Card para captação de recursos; 

Pesquisa de preços para elaboração de projetos; 

Pesquisa de preços para aquisição do Kit pedagógico/2021; 

Elaboração e divulgação de nota de esclarecimento à comunidade sobre o uso da 

logomarca da instituição; 

Reorganização dos espaços de atendimento da instituição; 

Encaminhamentos de Ofícios e agradecimentos para parceiros das ações 

pestalozzianas; 

Elaboração do Projeto “Pestalozzi mais Digital”; 

Organização de cronogramas para estratégias de divulgação do trabalho institucional; 

Publicações das atividades realizadas pela instituição nas redes sociais oficiais da 

mesma; 

Intervenções familiares via contato telefônico para possível retorno clínico presencial; 

Leitura e elaboração de relatórios; 

Reuniões presenciais com o poder público municipal; 

Entrega de verduras e cestas básicas às famílias assistidas pela Associação; 

Elaboração e organização do Projeto “Lavoro Sacro”; 

Contato com a comunidade teresense para busca de patrocínios para o prêmio “Lavoro 

Sacro”; 



 

 

Reestruturação do Estatuto da Associação; 

Reunião com o setor jurídico da instituição para reestruturar o estatuto da instituição; 

Reunião com a secretária da instituição para captação de recursos junto aos 

associados protetores; 

Organização e preparação dos alimentos para o Food Truck Julhino; 

Encaminhamentos de Ofícios (Secretarias Municipais); 

Encaminhamentos e articulação junto ao Conselho Estadual de Educação para 

aprovação do recredenciamento do CAEE “Manoel Valentim” 

Participação no curso de LIBRAS ministrado pela professora Ludmilla Fardim Leppaus; 

Participação na formação continuada sobre a Lei Geral de Proteção de Dados através 

da FENAPESTALOZZI; 

 Participação na formação continuada on line, em parceria com o Polo UAB e Secretaria 

Municipal de Educação; 

Reunião com a equipe pedagógica para alinhamento das ações de atendimentos 

individualizados; 

Organização da Ação Solidária 2021; 

Articulação com a Loja Maçônica Vale do Canaã para aquisição das cestas básicas; 

Apresentação do Projeto “Juntos pela inclusão” aos bancos da sede do município; 

Reunião on line com a Federação Estadual e Federação Nacional das Associações 

Pestalozzi; 

Planejamento individual com a equipe de oficineiros; 

Escrita dos textos para publicações das atividades realizadas pela instituição nas redes 

sociais oficiais da mesma; 

Planejamento das ações educativas com a equipe pedagógica; 

Articulações para as entrevistas na rádio “Pestalozzi ST”; 

Viabilização das ações do projeto da “Semana Nacional da Pessoa com Deficiência”; 

Conferência dos materiais do almoxarifado: pedagógico, material de higiene e limpeza; 

Prestação de contas do food truck; 

Reunião com os advogados da FENAPESTALOZZI e autodefensor Lucas Vargas para 

alinhar sobre a audiência pública do Supremo Tribunal Federal; 

Articulação com a equipe clínica para avaliações multidisciplinares e atendimentos dos 

pacientes da comunidade; 

Participação na palestra na EMEIEF “Professor Hausler” em comemoração à “Semana 

Nacional da Pessoa com Deficiência/2021”; 



 

 

Reunião com a equipe administrativa para alinhamento das ações institucionais; 

Elaboração e escrita do Projeto de 30 anos da Instituição; 

Elaboração do cardápio e prestação de contas da alimentação escolar; 

As atividades realizadas obtiveram resultados positivos em seu processo de execução. 

 

 

               
 
 

     
 
 
 



 

 

                       
 
 
 
 

Direção Financeira 

 
Durante os meses de janeiro a dezembro de 2021, as atividades desenvolvidas pela 

Diretora  Financeira da Organização, Leticia Loss, fundamentaram-se em: Organizar  

envio de documentos relacionados para pactuação dos Termos de Parceria com a 

prefeitura municipal de Santa Teresa; Termos de Fomento nº 001, 002, 003 com a 

Secretaria Muncipal de Assistência Social e o Termo de Fomento nº004 com a 

Secretaria Municipal de Saúde. 

Efetuou pagamentos dos equipamentos referentes a Emenda Federal do Convênio 

nº885507/2019 que ocorreu nos meses de março a maio. Em julho formulou o processo 

de prorrogação do Convênio e reformulação do plano de trabalho para o lançamento 

do 2ª edital de licitação dos itens que foram fracassados e desistentes. Organizou os 

orçamentos para abertura do processo de licitação da Prefeitura Municipal referente a 

Emenda Federal do Deputado Amaro Neto,  realizou a produção mensal  do teste de 

Emissões Otoacústicas para o Consórcio Polinorte, elaborou  prestações de contas dos 

Termos de Parcerias que a instituição pactuou  com a Prefeitura Municipal de Santa 

Teresa-ES e Secretaria de Estado de Assistência Social; efetuou pagamento de toda a 

equipe da instituição e  participou de reunião on-line e presencial com a Diretoria 

Voluntária da instituição, Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social e 

assessoramento em todas as ações que abrangem sua área de atuação. 

Participou na reunião on line com Gabriela Alves dos Santos para o processo de 



 

 

avaliação da Federação das Pestalozzi-ES e formalização da parceria com o Instituto 

EDP ES para captação de recursos via conta de energia. 

Participou da reunião com a Secretaria de Saúde Estadual (SESA) sobre a possível 

implantação do CER III na Instituição. 

Enviou documentção de Associados para débito em conta dos em benefício da 

Associação na Caixa Econômica Federal e BANESTES – Banco do Estado do Espírito 

Santo. 

Prestou contas da Ação Solidária do veículo utilitário 0 km em prol da Instituição. 

Trabalhou na reformulação do Estatuto; 

Organizou as documentações para Secretaria de Estado e Assistência Social – 

SETADES para aquisição do valor de R$ 20.000,00 para reforma do telhado do prédio 

antigo; 

Organizou o Projeto Sicoob “Dividir para Compartilhar” para permitir melhores 

condições de trabalho, valorizando a diversidade e garantindo a autonomia da Pessoa 

com deficiência; 

Elaborou o Projeto para Associação Beneficente de Recuperação da Alegria e Saúde 

– ABRAS no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para manutenção da 

Instituição. 

 
Cadastrou a proposta da Emenda Federal nº932405/21-003 no valor de R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais) no site do Ministério da Saúde – Fundo Nacional de 

Saúde. 

Organizou a documentação para renovação do Recredenciamento no Conselho 

Estadual de Educação para mais 10 (dez) anos. 

Acompanhou a fiscalização, monitoramento e avaliação do Termo de Fomento 

nº002/2021  

Organizou o Apostilamento da Parceria com Secretaria Municipal de Assistência Social; 

Organizou o Apostilamento da Parceria com Secretaria Municipal de Saúde; 

Organizou os planos de trabalho para formalização das parcerias 2022; 

Organizou a documentação para aprovação da proposta da emenda federal 

nº932405/21-003 no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) através 

do FNS – Fundo Nacional de Saúde.  

 

 



 

 

 

Encaminhou documentação para aprovação da reformulação do plano de trabalho do 

convênio nº895507/2019 para aquisição dos novos lotes de equipamentos do Centro 

de Reabillitação em Saúde “Glorinha Monteiro” 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

             

 

    

                                       
 



 

 

 

 
Assistente Administrativo 

 

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pela 

Assistente Administrativo, com a finalidade de administrar as atividades institucionais, 

orientando a equipe na providência de documentos referentes a prestação de contas 

junto a PMST-ES, bem como para a contabilidade. 

Durante o ano de 2021 as atividades exercidas pela Assistente Administrativo Ivoni 

Helker Hackbart na Associação Pestalozzi de Santa Teresa, foram desempenhadas na 

área de recursos humanos, administração, finanças e logística, atendendo 

fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e 

serviços, elaborando documentos variados, controle e entrega de Equipamento de 

proteção individual – EPI , cumprindo todo o procedimento necessário referente aos 

mesmos, organizando e digitalizando prestação de contas, encaminhando documentos 

para a contabilidade, controlando entradas e saídas de valores referente os projetos da 

instituição, (Bazar, Mãe Ativa, Padaria e demais ações solidárias), contato via telefone 

com diretores da Associação bem como para todos os associados e familiares de 

usuários, representando a Associação Pestalozzi nos encontros LIDER Sebrae, 

reuniões no conselho municipal de assistência social – CMAS, apoio junto a equipe 

gestora nas reuniões com a equipe, elaboração de atas e conversa com a família de 

usuários, responsável pelo “Projeto Renata Auer Siny-outubro rosa” na divulgação, 

recebimento e envio dos cabelos para a ONG Fio de Luz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                 

 

 

             

 



 

 

 
 

SECRETÁRIA 
 

A Secretária Fernanda Brás Macedo prestou apoio no desenvolvimento de atividades 

administrativas e de secretaria como despacho e conferência de documentos; 

organização de arquivos; atendimento telefônico; recepção de pessoas, auxílio 

departamental; pagamentos de contas; ajudar no desenvolvimento da organização, entre 

outras. Também ofereceu suporte para o Projeto Mãe Ativa nos processos de produção 

e venda dos pés-de-moleque. 

Dando suporte ao desenvolvimento das atividades, bem, como registros e relatórios 

inerentes ao credenciamento. 

 
 
 

         
 
 

ASSISTÊNCIA SOCIAL  

A Associação Pestalozzi de Santa Teresa trabalha em prol da pessoa com deficiência 

e mantém três centros de atendimentos: CAEE “Manoel Valentim”, CERES “Glorinha 

Monteiro” e o CEVI “Idê Vaccari Garayp”. Busca através de suas ações promover a 

autonomia e a garantia de direitos dos assistidos empenhando em cumprir sua missão.  

O trabalho realizado pela assistente social Helena Aparecida Bridi Venturini inscrita no 

CRESS pelo nº 5184 17ª Região, na instituição teve início no mês de fevereiro.  

 

 

 



 

 

 

Iniciamos o ano de 2021 (dois mil e vinte e um) trabalhando em home office e em 

sistema de rodízio devido a pandemia da Covid 19 causada pelo corona vírus. A partir 

do mês de junho voltamos ao trabalho presencial na instituição. Participei de reuniões 

multidisciplinar com os profissionais da instituição sobre o retorno presencial dos 

usuários, Reunião com articulação da rede sócio assistencial, Palestras presenciais 

sobre: “Saúde bucal”, “Outubro rosa”, ‘Como separar o lixo” e de forma on-line: “A saúde 

da mulher com deficiência intelectual”. Intervenções com usuário, articulação para o 

transporte dos assistidos a consultas médicas fora do município e Conselho de classe 

totalizando 32 (trinta e duas) participações. 

Neste ano de 2021 foram realizadas 02 (duas) visitas domiciliares tomando os cuidados 

necessários e seguindo as orientações do Ministério da Saúde como mantendo o 

distanciamento e usando máscara e álcool 70%. Mantive   contatos com a rede 

municipal de saúde e clinicas particulares para agendamento de consultas e 

atendimentos odontológicos efetuando 38 (trinta e oito) contatos.  

Foram realizados atendimentos as famílias para: matrículas, anamneses, rematrículas 

e informações totalizando 84 (oitenta e quatro) atendimentos diretos, 1.128 (mil e cento 

e vinte e oito) contatos com as famílias dos atendidos para obter informações sobre as 

necessidades dos assistidos e informar aos responsáveis sobre os cuidados para a 

prevenção do corona vírus, retorno presencial e os cuidados necessários, atendimentos 

médicos e odontológicos e doações de máscaras e cestas básicas.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 Reunião com a rede sócio assistencial 

 
 
 
 
 

Atendimento familiar 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Planejamento de ações com a equipe 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Plantio de suculentas com os usuários 

 

 
 

Contatos telefônicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SETOR PEDAGÓGICO 
 

O setor pedagógico é composto por: Pedagogo, professores e cuidador 

 

Os professores do CAEE deverão ter formação inicial em nível superior que os 

habilite para o exercício da docência e formação especifica em Educação Especial 

obtida em curso com a carga horaria mínima de 120 (Cento e vinte) horas por área 

especifica ( deficiência intelectual ou transtornos globais do desenvolvimento) 

ministrado por Secretarias de Educação Estadual/Municipal ou instituições de 

ensino credenciadas, autorizadas e reconhecidas ou curso de pós graduação na 

área de Educação Especial Inclusiva 

 

Público Atendido: Alunos, público alvo da Educação Especial, que apresentam 

Deficiência Intelectual e Transtornos Globais do Desenvolvimento - TGD e 

Transtorno do Espectro Autista-TEA, matriculados na rede estadual e municipal, 

oriundos do contraturno. 

OBJETIVO GERAL: 

Prestar atendimento aos alunos do AEE, por meio de Atividades Pedagógicas 

Não  Presenciais (APNP’s), excepcionalmente, no período de pandemia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Elaborar, organizar e ofertar Atividades Não Presenciais aos alunos do CAEE; 

Articular parcerias com a SRE e a SEMEC  para encaminhamentos e trabalho 

articulado; 

Envolver as famílias dos alunos no processo educacional; 

Viabilizar o acesso e meios para que as APNP’s cheguem a todos os alunos; 

indistintamente, bem como haja devolução, para avaliação do processo; 

Construir linguagem visando estabelecer comunicação e as relações sociais; 

Refletir a correspondência entre oral e escrito na construção de palavra; 

Identificar e produzir leitura  e escrita para apropriar-se da autonomia e prazer 

pela atividade; 

Demonstrar expressões e percepções através da interação com o outro; 

Estimular a concentração, memorização e oralidade através da ludicidade; 

Reconhecer e agrupar figuras e formas geométricas. 



 

 

 
                       

 
 

                                                                                                     
 

O trabalho realizado pela Cuidadora  teve início no mês de fevereiro, acompanhando e 

auxiliando a pessoa com deficiência severamente comprometida no desenvolvimento 

das atividades rotineiras, cuidar para que a pessoa com deficiência tenha suas 

necessidades básicas (fisiológicas e afetivas) satisfeitas, fazer somente as atividades 

que a pessoa com deficiência não consiga desenvolver de maneira autônoma, atuar 

como elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe da instituição, escutar, estar atento 

e ser solidário com a pessoa cuidada, auxiliar           nos cuidados e hábitos de higiene, 

estimular e ajudar na alimentação e na constituição de hábitos alimentares e auxiliar na 

locomoção da pessoa cuidada. 

 



 

 

 

Trabalhou no Bazar e na sede da instituição auxiliando na arrecadação de recursos, 

higienizou materiais e o ambiente, prestou atendimento de acordo com as normas de 

segurança estabelecidas onde deu continuidade a todos os trabalhos sob situação de 

isolamento social conforme órgãos de saúde em resposta à prevenção de contágio do 

novo corona vírus (COVID-19). 

 
 

 

                                              
   
 
 

OFICINA DE ARTESANATO 
 

Relatório da oficina de artesanato, coordenado pela oficineira Adnéia Aparecida 

Nascimento Peronni, em prol dos assistidos do Centro de Vivência “Ide Vaccari 

Garayp”, mantido pela Associação Pestalozzi de Santa Teresa – ES. 

Iniciamos o ano de 2021 (dois mil e vinte e um) trabalhando em home office e em 

sistema de rodizio devido a pandemia da Covid 19 causada pelo corona vírus. E a partir 

do mês de junho retornamos ao trabalho presencial na instituição. 

Na oficina de artesanato deu se continuidade aos trabalhos que foram realizados no 

ano anterior, trabalho em peças de MDF (pintura, lixa e acabamentos), fuxicos com 

tecidos (confecção de peseira de cama, capa de almofada, enfeite de cozinha e árvore 

de natal). Outro trabalho realizado na oficina de artesanato foram os “salva celular” 

(adorno usado na capa do celular com missangas, perolas, pingentes e fio encerado), 

os usuários confeccionaram chaveiros e pulseiras personalizados, para comercializar e  



 

 

 

presentear aos palestrantes que colaboraram com a instituição. Pintura em tela (acrílico 

sobre tela), com o tema frutas e legumes para serem usados no refeitório da instituição. 

Foi realizado um trabalho interdisciplinar ao longo dos meses, na área de beleza (unhas 

e cabelos), no plantio e cultivo de plantas (suculentas), formando assim um viveiro. No 

espaço da oficina trabalhou-se na reciclagem de vasos e modelagem de biscuit. 

A oficineira participou dos eventos e formações ofertados pela instituição, libras e temas 

variados. Coordenou alguns pontos do município com decoração natalina, a convite da 

secretaria municipal de cultura e turismo. 

 
 

         
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFECÇÃO DE 

SALVA CELULAR 

PINTURA, LIXA E 
ACABAMENTO DO 
MDF 

PLANTIO E CULTIVO 



 

 

 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CORPO, MOVIMENTO E 

PSICOMOTRICIDADE 

 

O trabalho realizado pela instrutora de corpo, movimento e psicomotricidade Luana 

Beatriz Reinholz Barbosa, teve início no mês de fevereiro, de maneira voluntária até o 

mês de junho quando foi contratada pela instituição. 

Ao longo dos meses de trabalho voluntário, as atividades foram realizadas de maneira 

remota, já que devido a pandemia do Covid-19 os atendimentos presenciais foram 

suspensos. Foram criados grupos com os usuários que tivessem acesso a internet e 

realizadas videoaulas via WhatsApp. Essas videoaulas tinham duração média de 45 

minutos, uma vez por semana com cada grupo e durante elas eram realizados 

exercícios, brincadeiras, alongamentos e também eram abordadas temáticas propostas 

no plano de ação para cada mês: 

- Amizade e Carnaval em fevereiro; 

- Diversidade e arte circense em março; 

- Saúde e cultura indígena brasileira em abril; 

- Arte em maio; 

- Cultura italiana em junho. 

Após contratação e retorno presencial de parte de alunos, continuaram sendo mantidas 

as videoaulas online com os que não pudessem vir, sendo abordados os mesmos 

conteúdos com ambos os grupos.   

As temáticas mensais foram:  

- Festa julina em julho; 

- Jogos Paralímpicos em agosto; 

- Atividades feitas ao ar livre em setembro; 

- Folclore brasileiro em outubro; 

- Mês da consciência negra em novembro; 

Seguindo este cronograma foram realizadas atividades específicas para cada mês, 

muitas vezes contando com parceria e atividades conjuntas com outros oficineiros da 

instituição. Atividades de visitas a outras instituições que estavam previstas no Plano 

de Ação 2021 foram impossibilitadas devido a ações contra o Covid-19. 

 



 

 

 

Dentre as atividades realizadas dentro de cada temática, o objetivo central sempre foi 

trazer esses usuários que ficaram por tanto tempo em casa, muitas vezes sem a prática 

de exercícios físicos, de volta a vida ativa. Os equipamentos de exercício físicos foram 

muito utilizados, e pode-se perceber um avanço e melhora de força e condição 

cardiorrespiratória dos usuários, que no início dos atendimentos presenciais realizavam 

sequencias de 5 minutos de exercícios com 2 minutos de descanso entre eles, e em 

dezembro essas sequencias passaram a ser de 20 minutos de exercícios com 2 

minutos de descanso; com aumento no volume e intensidade dos treinos (velocidade 

na esteira, tempo de treino e peso dos equipamentos). 

Foram realizados atendimentos em grupos de 3 a 5 pessoas, mas em casos específicos 

também foram realizados atendimentos mais curtos com apenas 1 ou 2 pessoas. Os 

treinamentos e atividades foram planejadas e realizadas de acordo com as 

necessidades de cada um, podendo ser manipulação de objetos, força muscular, 

emagrecimento, coordenação motora, dentre outros que pudessem de alguma forma 

auxiliar e melhorar sua autonomia e atividades de vida diárias. 

Por fim, pode-se dizer com certeza que as metas relacionadas à melhora da condição 

física dos usuários foram alcançadas, principalmente em relação às atividades de vida 

diárias e a qualidade de vida. Resultados que podem ser vistos por meio de maior 

flexibilidade, resistência aeróbica e anaeróbica, localização espacial e coordenação 

motora.  

                     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

                            
 
 
 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INFORMÁTICA – 2021 

Educador Social: Vinícius Lucindo de Souza 

 

O trabalho realizado pelo instrutor de informática Vinícius Lucindo de Souza, 

contemplado no TERMO DE FOMENTO Nº002/21 firmado com a Prefeitura Municipal 

de Santa Teresa – ES, na instituição teve início no mês de fevereiro. 

Devido à situação pandêmica mundial de COVID – 19 (novo coronavírus), a rotina de 

trabalho mudou completamente e a instituição foi limitada temporariamente e os 

funcionários foram submetidos a rodízios periódicos, seguindo protocolo 

governamental. 

Foram feitas diversas intervenções on-line através de redes sociais na tentativa de 

auxiliar e potencializar a assistência às famílias de alunos/usuários da instituição, 

através de textos, áudios, vídeos e links a fim de possibilitar uma continuidade das 

atividades na casa de cada assistido. 

Como instrutor de informática, formatei computadores, atualizei sistemas, e realizei 

pautas organizacionais visando a eficiência institucional. 

Também foram feitas confecção de diversos ofícios e relatórios para manutenção da 

saúde organizacional e prestação de contas. 

Foi dada continuidade aos trabalhos específicos para a necessidade da instituição e de 

cada usuário, conforme compatibilidade com momentos anteriores, de forma a 

desenvolver ainda mais suas possíveis habilidades e aptidões.  

Após a volta presencial, a metodologia utilizada e as formas de atendimento seguiam 

os princípios do momento anterior, para melhor exploração das habilidades e aptidões 

dos usuários como um grande conjunto (AEE e CEVI) e desenvolvimento psicomotor, 

ou até mesmo para trabalhar qualidade de vida para aqueles que encaravam os 

atendimentos como um momento de alegria, como é o caso de muitos usuários do 

Centro de Vivência.  

Conforme o desenvolvimento das atividades, ocorreram diversas mudanças tangentes 

aos funcionários e prioridades de atendimento de acordo com as modificações 

realizadas pela secretaria de educação estadual, logo, todo o desenvolvimento de 

atividades anteriores foi, até um certo ponto, transformado, e surgiu a necessidade de 

readaptar métodos e oficinas. 



 

 

 

 

 

Todas as questões que envolveram a metodologia de trabalho foram focadas para 

atender de forma proveitosa todas as habilidades e singularidades dos usuários, tanto 

de maneira intelectual (jogos de raciocínio lógico e lógico-matemático), quanto motora 

(jogos de coordenação, utilização própria dos periféricos, noções de espaço, etc). 

Destacando interpretação e produção de texto, quando identificado nos usuários a 

aptidão necessária. 

Durante todo o ano, também foram realizadas atividades com o foco do trabalho voltado 

para as necessidades dos usuários. Foram observadas as habilidades que cada 

indivíduo precisava desenvolver/aprimorar e a partir desse ponto foram planejadas 

atividades para se alcançar tais objetivos. Para os usuários inclusos, foi mantido o foco 

em aprimorar habilidades necessárias para os processos de aprendizagem; já para os 

usuários não inclusos, o foco foram Atividades de Vida Autônoma (AVA). 

Paralelamente às atividades, foram realizados trabalhos de estimulação sonora e visual 

(utilizando recursos audiovisuais – imagens, vídeos e o site Youtube) e tátil (através de 

recursos online, jogos educativos, dispositivos periféricos – mouse, teclado, caixas de 

som e monitor); diversos jogos educativos online; o reconhecimento de letras, números, 

palavras, frases e imagens de acordo com a necessidade de cada usuário, estimulação 

motora grossa e fina (com jogos educativos online, atividades de pesquisa, pintura e 

desenho); recursos audiovisuais (conversa informal, observação, relatos, vídeos); 

músicas; sites de jogos educativos online (com o objetivo de trabalhar noções de 

habilidades linguísticas, noções básicas aritméticas, noções financeiras 

(reconhecimento de dinheiro, contagem e soma), criatividade, lógica, raciocínio, 

atenção concentrada e difusa, identificação de sons, coordenação motora fina, 

memorização, percepção e classificação); atividades com foco em estimular a 

autonomia dos usuários para realização das mesmas. 

Os recursos utilizados foram: 

 Google (site – principal); 

 Youtube (site – principal); 

 Iguinho (site - principal); 

 Smartkids (site - principal); 

 



 

 

 

 Jogos Grátis para Crianças (site – principal); 

 Racha Cuca (site – principal); 

  Coruja Boo (site – principal); 

 HVirtua Jogos (site – principal); 

 JS Puzzles (site – principal); 

 FRIV (site – principal); 

 Microsoft Word (aplicativo); 

 Microsoft PowerPoint (aplicativo); 

 Microsoft Movie Maker (aplicativo); 

 CorelDraw (aplicativo); 

 Escola Jogos (site – principal). 

Foi dada continuidade nos trabalhos específicos para a necessidade de cada usuário, 

conforme compatibilidade com o ano anterior, de forma a desenvolver ainda mais suas 

possíveis habilidades e aptidões.  

 

   
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

OFICINA DE MÚSICA  

Oficineiro: Lucas Martins da Vitória 

Objetivo do relatório: Esse documento vem informar à administração da Associação 

Pestalozzi de Santa Teresa – ES as atividades desenvolvidas no período de fevereiro 

a dezembro. Por conta da pandemia causada pela Covid-19 existiram momentos de 

isolamento total, com atividades remotas logo no início do ano, de fevereiro a julho, 

onde as atividades ficaram em escalas semanais, evitando aglomerações e atividades 

remotas. A partir de setembro todos os alunos estavam presentes da instituição. 

Atividades desenvolvidas:  

Em fevereiro, a oficina tratou o tema “Carnaval”, com um vídeo em parceria com o 

Centro de Atendimento Educacional Especializado “Manoel Valentim” para tratar da 

histórico das festividades. Na instituição, foi feita a ornamentação da sala de música 

para a recepção dos alunos. 

No mês de março, as atividades continuaram de forma remota e foi tratado o tema 

“Páscoa”, em que os alunos por meio de poemas fizeram dedicatórias aos colegas em 

casa, enviando junto com as atividades com o nome de Correio Carinho. 

Na sala de música, foi feito o levantamento dos instrumentos e equipamentos que 

compunham a sala para melhor distribuição e para controle interno. 

No mês de abril as atividades ainda foram remotas e em Home Office. Foi apresentado 

o conteúdo sobre a cultura indígena e sobre o patriotismo. 

No mês de maio, tratamos assuntos pertinentes à autodefensoria com aulas 

interdisciplinares em planejamento coletivos e nos preparamos para o retorno às aulas  



 

 

 

presenciais. Já com os alunos e usuários freqüentando a instituição em horários 

revezados semanalmente, no mês de junho, a oficina realizou e começou um estudo 

sobre os tipos de instrumentos utilizados nos grupos musicais, orquestras e bandas. 

Além de ter dado inicio ao projeto da “Webradio Pestalozzi de Santa Teresa”. 

Por conta do período de retorno às aulas, as festividades juninas, ficaram para julho, 

em que realizamos uma pequena festa e ornamentações para as festividades típicas 

deste período.  Em agosto, focamos nos temas abordados na Semana Nacional da 

Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla (SNPDIM) e foi o mês com mais 

entrevistas para a webradio; contando com a presença de uma sargento da Polícia 

Militar, um dentista tenente da Aeronáutica, uma enfermeira e uma tenis-mesista. E, no 

ultimo dia do mês, por conta ainda da SNPDIM, o oficineiro apresentou na Câmara dos 

Vereadores uma indicação de projeto a respeito da “Calçada Cidadã”. 

Em setembro, foi apresentado mais uma vez o projeto “Plantando o Futuro” e foi feito 

uma visita ao radar da Aeronáutica, em comemoração ao “Mês Verde” e Amarelo. Foi 

dado inicio os ensaios da apresentação de natal, com a música “Amigo Velho” do grupo 

“Falamansa”. 

No mês de outubro, as aulas passaram a ser totalmente presenciais, com alunos, 

usuários e equipe vacinados. Recebemos uma palestrante para contar u pouco da sua 

história e apresentar mais sobre a campanha “Outubro Rosa”. 

Novembro foi voltado para trabalhar o corpo e a mente dos usuários e alunos da oficina, 

com aulas interdisciplinares com a educadora social e a oficina de educação física; 

ministrando aulas de dança, karaokê e momentos de relaxamento. 

Tivemos também um concurso interno de poesia e desenho em comemoração a 30 

(trinta) anos de Pestalozzi em Santa Teresa. 

Finalmente, em dezembro tivemos a apresentação de Natal com a música “Amiga 

Velho” do grupo Falamansa. Ornamentamos a instituição com enfeites natalinos. 

Também realizamos as entregas de alguns presentes para os alunos e usuários que 

não puderam comparecer às festividades. 

O ano de 2021(dois mil e vinte e um) foi repleto de dificuldades e desafios a serem 

enfrentados, com momentos presenciais e momentos não-presenciais, o que modificou 

bastante as atividades planejadas, mas graças aos momentos interdisciplinares, muitas 

das atividades e objetivos foram alcançados, em que casa mês (praticamente) foi 

necessário desenvolver novas estratégias tanto para o próprio, quanto para os 



 

 

seguintes. 

 
 

                    
 

                     



 

 

                       
 
 
 
O presente relatório tem como objetivo descrever as atividades anuais de forma bem 

sucinta da Orientadora Sócio Educativa Ludmilla Fardin Leppaus. 

Este ano, devido à pandemia do COVID-19, tivemos duas realidades: a não-presencial 

e a partir de 07 (sete) de julho a volta de 20 (vinte) usuários da turma de 27 (vinte e 

sete). 

Os atendimentos foram monitorados remotamente via WhatsApp, com chamadas de 

vídeos/mensagens e através de ligações para aqueles que não tem o acesso à internet.  

As atividades foram entregues quinzenalmente nas casas dos usuários e no período 

remoto ocorreram aulas online semanalmente com grupos de 5 (cinco) usuários, 

sempre em parceria com os outros oficineiros. 

O trabalho realizado foi pautado em: 

 Fevereiro: cuidado com o COVID-19 e atividades com a temática “carnaval” 

como cultura brasileira; 

 Março: amizade e Páscoa; 

 Abril: identidade própria e eliminação de rótulos; 

 Maio: autonomia/participação e coleta seletiva; 

 Junho: imigração italiana e autonomia; 

 Julho: festa julina; 



 

 

 Agosto: Semana Nacional da Pessoa com  

Deficiência Intelectual e Múltiplas e as Paraolimpíadas em Tóquio; 

 Setembro: Independência do Brasil e comemoração dos 30 (trinta) anos da 

Pestalozzi no município de Santa Teresa; 

 Outubro: comemoração dos 30 (trinta) anos da Pestalozzi no município de Santa 

Teresa; higiene pessoal e Dia do Professor; 

 Dezembro: Natal; 

Além dessas temáticas, durante todo o ano foram realizadas entrevistas com 

convidados que os usuários escolheram como forma de conhecimento e interação, 

além de passeios que permitiram a cada usuário refletir e observar os aspectos 

funcionais de sua comunidade. 

Infelizmente, não foi cumprido todo o plano de ação por questões da pandemia, porém, 

o objetivo de promover a autonomia, fortalecer vínculos e favorecer as trocas de 

experiências foi realizado em cada atividade. 

 

RELATO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES LUDMILLA FARDIN LEPAUS 

O presente relatório tem como objetivo descrever as atividades anuais de forma bem 

sucinta da Orientadora Sócio Educativa Ludmilla Fardin Leppaus. 

Este ano, devido à pandemia do COVID-19, tivemos duas realidades: a não-presencial 

e a partir de 07 (sete) de julho a volta de 20 (vinte) usuários da turma de 27 (vinte e 

sete). 

Os atendimentos foram monitorados remotamente via WhatsApp, com chamadas de 

vídeos/mensagens e através de ligações para aqueles que não tem o acesso à internet.  

As atividades foram entregues quinzenalmente nas casas dos usuários e no período 

remoto ocorreram aulas online semanalmente com grupos de 5 (cinco) usuários, 

sempre em parceria com os outros oficineiros. 

O trabalho realizado foi pautado em: 

 Fevereiro: cuidado com o COVID-19 e atividades com a temática “carnaval” 

como cultura brasileira; 

 Março: amizade e Páscoa; 

 Abril: identidade própria e eliminação de rótulos; 

 Maio: autonomia/participação e coleta seletiva; 

 Junho: imigração italiana e autonomia; 

 Julho: festa julina; 

 Agosto: Semana Nacional da Pessoa com  

Deficiência Intelectual e Múltiplas e as Paraolimpíadas em Tóquio; 

 Setembro: Independência do Brasil e comemoração dos 30 (trinta) anos da 

Pestalozzi no município de Santa Teresa; 

 Outubro: comemoração dos 30 (trinta) anos da Pestalozzi no município de Santa 

Teresa; higiene pessoal e Dia do Professor; 

 Dezembro: Natal; 

Além dessas temáticas, durante todo o ano foram realizadas entrevistas com 

convidados que os usuários escolheram como forma de conhecimento e interação, 

além de passeios que permitiram a cada usuário refletir e observar os aspectos 

funcionais de sua comunidade. 

Infelizmente, não foi cumprido todo o plano de ação por questões da pandemia, porém, 



 

 

o objetivo de promover a autonomia, fortalecer vínculos e favorecer as trocas de 

experiências foi realizado em cada atividade. 
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DOS MOTORISTAS – JOSÉ TÓTOLA, ALBERTO 
SILVA DOS REIS E CARLOS HENRIQUE VERAS RIBEIRO 

 

Na Associação Pestalozzi de Santa Teresa, os motoristas são os profissionais 

responsáveis por buscar os alunos/usuários para os atendimentos e depois os levam para 

a segurança em seus lares.  

Durante os meses de fevereiro e dezembro do ano de 2021, houveram atendimentos 

presenciais e de forma remota na instituição.  

Foram realizadas entregas de ANPs - “Atividades não presenciais” para os usuários que 

não dispunham de redes sociais.  

Também foram realizadas entregas de cestas básicas mensais para os usuários em 

situação de vulnerabilidade social e cestas de verduras para cerca de 6(seis) a 8(oito) 

famílias, semanalmente.  

A Assistente Social da instituição agendou consulta, atendimento e aplicação de Botox para 

usuários no CREFES de Vila Velha e os motoristas da instituição, dentro de todas as regras  

de segurança estabelecidas, fizeram o transporte dos mesmos para que fosse garantido 

seus direitos.  

Os motoristas também ficaram responsáveis pelas entregas delivery de todos os produtos 

que a associação produziu (doces e artesanatos) com o objetivo de arrecadar recursos 

para manutenção dos projetos da instituição.  

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO REFERENTE ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
TRANSPORTE 

 

 

 



 

 

                                                                                                  

                                  

 
 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CUIDADORA– ÉLICA APARECIDA DE PAULA 
 
 

A Cuidadora Élica Aparecida de Paula realizou seu trabalho com responsabilidade, 

auxiliando a professora na organização dos materiais e das atividades não presenciais 

para os alunos/usuários atendidos, fez a entrega das atividades não presenciais em 

suas residências. 

Trabalhou no Bazar e na sede da instituição auxiliando na confecção de massas para 

venda e arrecadação de recursos, higienizou materiais e o ambiente, prestou 

atendimento de acordo com as normas de segurança estabelecidas onde deu 

continuidade a todos os trabalhos sob situação de isolamento social conforme órgãos 

de saúde em resposta à prevenção de contágio do novo corona vírus (COVID-19). 

 
 



 

 

                                                  

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA COZINHA 
 

A cozinheira Lucinéia Holz Tresmann, trabalhou na instituição no período de fevereiro 

a maio de 2021, sendo substituída por Ana Paula Alves de Abreu até início de 

dezembro, assumindo em seu lugar a atual cozinheira Marinete Lorette, preparou 

refeições para alunos/usuários e funcionários, organizando os espaços da cozinha, 

refeitório, área de serviço, mantendo higienizado e limpo para utilização.  

Elaborou cardápio das refeições para aquisição do material por parte da instituição.  

Organizou cestas básicas para doação aos alunos/assistidos.  

Atuou na confecção de doces (pé de moleque) e massas caseiras para angariar 

recursos para instituição em tempos de isolamento social. 

                                                      

 

 

 



 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ASG’s – POLIANA FERREIRA 

ANTONIO BIASUTI E NIRLENE ATAÍDE DA SILVA 

Durante o ano de 2021, Poliana Ferreira Antonio Biasuti e Nirlene Ataíde da Silva, estas 

organizaram o jardim sensorial, cuidaram da limpeza dos ambientes da instituição em 

todos os espaços internos e externos.  

Lavaram peças de roupas que foram doadas aos alunos/usuários e para revenda no 

Bazar da Instituição.  

Organizaram o almoxarifado, zelando pelo material disponível para o trabalho da equipe 

e pelo arquivo existente, contabilizando todo o estoque.  

Auxiliaram na confecção de doces (pé de moleque) para angariar recursos para 

instituição.  

As auxiliares foram atuantes e responsáveis no desempenho de suas funções, 

desenvolvendo as atividades de lavar janelas, salas, corredores, banheiros, pátio e 

auditório.  

As auxiliares cumpriram com responsabilidade o trabalho que lhe foram atribuídos no 

desenvolvimento de suas funções diárias. 

 

 

 

                                  

 
 
 



 

 

 
 
A Associação Pestalozzi de Santa Teresa no ano de 2021, manteve os atendimentos 

de fisioterapia, durante a pandemia de COVID-19, de forma remota através de ligações 

telefônicas, envio de imagens, vídeos, e áudios orientando os usuários e seus familiares 

quanto a forma e necessidade de realizarem os exercícios de fisioterapia em suas 

residências, e de forma presencial após a vacinação dos funcionários e alunos. Os 

atendimentos ocorreram através de prestação gratuita de serviços socioassistenciais, 

pelo fisioterapeuta Luiz Angeli Zanotti, inscrito no CREFITO-15 nº 82494-F, foi mantido 

o projeto de extensão “Atendendo a Comunidade” que funcionou durante todo ano, o 

que beneficiou usuários que estavam desassistidos na comunidade. Neste ano também 

foram realizadas interações escolares através de vídeo chamada, avaliações, 

atendimentos com usuários e alunos da instituição. Foram realizados um total de 1193 

atendimentos, sendo 20 (vinte) avaliações, 250 (duzentos e cinquenta) atendimentos a 

pacientes provenientes da comunidade que estavam desassistidos e 923 (novecentos 

e vinte e três) atendimentos a usuários da instituição.  

Os serviços prestados foram: atendimento fisioterapêutico das seguintes enfermidades: 

lombalgias, bursites, tendinites, dores articulares, pós cirúrgicos, pós fraturas com e 

sem imobilização e atendimento a pacientes pós AVC, Doença de Parkinson, através 

do projeto “Atendendo a Comunidade”. Também foram realizadas avaliações clínicas, 

atendimento domiciliar de forma remota, interações com as Escolas de Ensino Regular 

orientando aos professores sobre os alunos que estão incluídos ou não, orientações a 

equipe da Associação Pestalozzi sobre o tratamento dos alunos com o objetivo de 

auxiliar no atendimento pedagógico e clínico. 

Orientações às famílias pestalozzianas sobre a fisioterapia, além de informações aos 

pais sobre o tratamento dos seus filhos e a necessidade de manter os atendimentos de 

forma remota. 

Atendimento presencial e orientação as famílias e usuários do serviço.  

Dentro das necessidades dos usuários, a reabilitação trouxe aos assistidos: 

manutenção e melhora postural, de flexibilidade e alongamento, coordenação motora, 

amplitude de movimento, reação de proteção e equilíbrio e controle de cabeça e tronco, 

força muscular, avanço na marcha e mudança postural, redução de dores, também 

prevenção de contraturas e deformidades, com resultados favoráveis aos usuários 

como: qualidade de vida, inclusão à vida comunitária e retorno as atividades de vida 



 

 

diária e laborais. 

Após análise do relatório exposto vale ressaltar a importância do trabalho realizado na 

área de fisioterapia de forma remota e presencial para prevenção, proteção e promoção 

de saúde por esta entidade no Município de Santa Teresa. 

 

 

 

                        

 

            

 

 



 

 

 

 

 

                                        

 

                       

 

Relatório Anual do Serviço Prestado a Associação Pestalozzi de Santa Teresa 

pela Fonoaudiologia 

1.0 Introdução 

A Fonoaudiologia é uma ciência que cuida de todos os processos da comunicação 

humana e seu desenvolvimento. 

É uma profissão que abrange doze áreas diferentes, incluindo: Audiologia, cuidados 

paliativos, disfagia, estética, fonoaudiologia educacional/hospitalar/neuro funcional, 

gerontologia, linguagem, motricidade orofacial, saúde coletiva, saúde ocupacional e 



 

 

voz. 

Segundo o conselho federal de fonoaudiologia, o fonoaudiólogo (Fgo.) é o profissional 

habilitado para realizar avaliação e diagnóstico fonoaudiológico, terapias (habilitação e 

reabilitação), orientações, monitoramento/seguimento do paciente, aperfeiçoamento da 

comunicação humana, diagnóstico situacional, desenvolver ações de saúde coletiva 

que envolve os aspectos fonoaudiológicos e atividades de ensino e pesquisa. 

Na associação Pestalozzi de Santa Teresa, a fonoaudiologia compõe o quadro clínico 

multidisciplinar, atuando individualmente e em conjunto com outros profissionais 

(Fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1) e psicólogos (2)). 

O atendimento fonoaudiológico em específico é direcionado aos usuários da instituição 

Pestalozzi, como também à população Teresense (através do projeto “atendendo a 

comunidade”). O trabalho é realizado de forma individual e/ou grupal, e abrange 

diferentes faixas etárias. 

Através do atendimento fonoaudiológico, buscamos aprimorar e efetivar os aspectos 

da comunicação; adequar às habilidades linguísticas (pragmática), sociais, cognitivas 

e funções comunicativas; desenvolver as habilidades prévias importantes para o 

processo de aquisição de leitura/escrita; (re) habilitar a função auditiva, através do 

desenvolvimento das habilidades auditivas; adequar às funções estomatognáticas 

(respiração, mastigação, deglutição e fala); promover a deglutição funcional e segura, 

através de técnicas específicas e orientações; melhorar as habilidades de fluência da 

fala e reduzir os concomitantes físicos; e orientar professores sobre estratégias que 

favorecem o processo de aprendizagem. 

 

2.0 Descrição das Atividades Realizada pelo Serviço de Fonoaudiologia 

No ano de 2021, o serviço de fonoaudiologia da instituição Pestalozzi de Santa Teresa, 

foi ofertado na modalidade virtual e presencial, totalizando 690 (seiscentos e noventa) 

atendimentos (Tabela 1). 

O atendimento virtual, foi orientado a toda categoria profissional pelo Conselho Federal 

de Fonoaudiologia (CFFa), através de resoluções sobre o atendimento fonoaudiológico 

por teleconsulta e telemonitoramento na vigência dos riscos de contágio pelo 

coronavírus (SARS-CoV-2).  

Além da oferta direta de serviços clínicos (terapia fonoaudiológica), a fonoaudiologia no 

ano de 2021, realizou formações, avaliações para a comunidade (clínicas 

multidisciplinares/avaliação fonoaudiológica na instituição/avaliação fonoaudiológica 



 

 

em home care), divulgação da profissão e reuniões. 

 

3.0 Formações 

3.1 Transtorno do Espectro Autista (TEA) para Pedagogos da Rede Municipal de 

Ensino/ Pedagogos das Instituições Pestalozzianas 

Em parceria com as escolas municipais, polo UAB e outras instituições Pestalozzianas, 

foram ministrada quatro formações sobre TEA na modalidade on-line. 

3.2 Deficiência Auditiva 

Em parceria com a professora Ludimila Leppaus, foi ministrada uma formação para os 

funcionários da instituição Pestalozzi de Santa Teresa sobre deficiência auditiva e 

indicação de próteses auditivas. 

 

4.0 Avaliações 

4.1 Avaliação Clínica Multidisciplinar 

A avaliação clínica multidisciplinar é realizada pelo corpo clínico da instituição. O 

objetivo desta avaliação, é identificar as demandas específicas, acolher os familiares, 

e direcionar os usuários para os serviços de referência.  

No ano de 2021, a Associação Pestalozzi de Santa Teresa, realizou 12 avaliações 

clínicas.  

 

4.2 Avaliação Específica de Fonoaudiologia para a Comunidade 

As avaliações fonoaudiológicas para a comunidade, é realizada mediante busca ativa 

do familiar na instituição, e/ou encaminhamento realizado por algum profissional. 

No ano de 2021, foram realizadas 6 avaliações fonoaudiológicas. Os casos avaliados, 

foram orientados e encaminhados para os serviços de referência do município. 

4.3  Atendimento Externo – “Home care” 

O atendimento fonoaudiológico “home care”, é realizado no lar do paciente. Esse 

atendimento busca o conforto e a privacidade do paciente, o apoio familiar, a nutrição 

sob supervisão, tranquilidade e dignidade. 

É realizado principalmente nos casos de pessoas acamadas, com dificuldades de 

locomoção e em cuidados paliativos. 

Em 2021, foi realizado um atendimento externo de “home care” solicitado pela 

Secretária Municipal de Saúde de Santa Teresa. A paciente atendida foi uma idosa com 



 

 

diagnóstico de Alzheimer com sinais de disfagia. 

Nesse atendimento em específico, foi realizada uma avaliação da deglutição (Protocolo 

PARD) e condutas necessárias junto à família para oferta segura de alimentos por via 

oral. 

 

5.0 Divulgação da Profissão 

A fonoaudiologia através das redes sociais, buscou divulgar o trabalho da 

fonoaudiologia na instituição, através de publicações no instagram. 

 

6.0 Reuniões 

6.1 Reunião Equipe Clínica e Diretoria 

Sempre que necessário, a diretora da instituição reune-se com a equipe clínica. 

Esses momentos buscam fornecer informações pertinenetes ao atendimento clínico e 

organização da instituição (ajuste de horários, estudo de caso, aquisição de materiais, 

relatórios, esclarecimento de dúvidas e outros).  

 

 

 

Tabela 1:  Atendimentos Fonoaudiológicos Realizados pelo Serviço de 

Fonoaudiologia no ano de 2021 

Mês/ Procedimento 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total 

Terapias/Avaliações 

fonoaudiológicas/Avaliações 

Multiprofissionais 

-- 28 

 

96 

 

70 89 

 

50 

 

59 

 

52 61 40 60 35* 640 

Procedimentos Coletivos -- 13 11 13 05 00 02 01 00 00 02 03* 50 

Total Geral -- 41 107 83 94 50 61 53 61 40 62 38 690 

Legenda: * Atendimentos realizados até o dia 10 de dezembro de 2021 



 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO ANUAL DO SERVIÇO PRESTADO A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE 

SANTA TERESA PELA PSICÓLOGA TAMIRIS LOUREIRO DA ROCHA CARLINI 

CRP 16/4910 

A psicologia tem por objetivo o papel de compreender as funções mentais no 

comportamento individual e social, estudando também os processos fisiológicos e 

biológicos que acompanham os comportamentos, funções cognitivas e emocionais.  

A análise da terapia é uma ferramenta que pertence ao Psicólogo, onde por meio dela 

seleciona, analisa e adapta a atividade a cada indivíduo e situação, observando e 

determinando os aspectos motores, psíquicos, cognitivos e comportamental.  

Diante desse momento que estamos enfrentando, buscamos o aprimoramento do 



 

 

desempenho psicológico dos sujeitos que por algum fator está sendo prejudicado 

(estresse emocional, agitações, ansiedade, alterações nos comportamentos, entre 

outros).  

O trabalho da psicologia durante ao ano letivo de 2021, foram realizados por tele 

atendimentos (para alunos/usuários que apresentam quadros com comorbidades) e 

atendimento presencial (para alunos/usuários que não apresentam comorbidades, 

autorizados pelos responsáveis). Trabalhamos com esse modelo de atendimentos 

(remoto e presencial) devido ao enfrentamento da pandemia Covid-19, seguindo todos 

os critérios sanitários estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde aos 

usuários/alunos da Associação Pestalozzi e comunidade.  

 

Segue abaixo os trabalhos desenvolvidos pela psicologia: 

 

Atendimentos individuais e tele atendimentos: 

Foram realizadas 206 tele atendimentos e 232 terapias individuas/presencial, 

totalizando 432 intervenções psicológicas no auxílio e na prevenção de problemas e 

doenças de pessoas com diferentes distúrbios psicológicos, como mentais, de 

personalidade, emocionais e comportamentais. Realizados por tele atendimento 

(remoto) e terapia individual (presencial) aos alunos, familiares da instituição e 

pacientes do projeto “atendendo a comunidade”. 

 

Avaliação Clínica: 

Foram realizados durante ao ano letivo 12 avaliações clinicas (triagem). 

 

Orientação Textual/Publicações: 

Foram produzidas 3 orientações/publicações como “dicas” às famílias dos nossos 

assistidos em redes sociais da instituição durante o enfrentamento a pandemia (COVID-

19), com os seguintes temas: 

“Expectativa 2021”. 

“Sugestão para estimular e desenvolver a autonomia na infância”. 

“Vínculo afetivo: mães x filhos”. 

 

 



 

 

 

Formação/Capacitação: 

6 encontros/formação de “Libras” com a professora Ludmila Leppaus, 

1 Capacitação “Orientação e Praticas nos ambientes internos da instituição – Retorno 

presencial” durante o enfrentamento da pandemia COVID-19. Fisioterapeuta Juliana / 

APAE, 

1 Capacitação “Educação alimentar e nutricional – segurança dos alimentos no retorno 

presencial durante a pandemia COVID-19, com a nutricionista Bianca funcionária da 

APAE de Santa Maria Jetibá, 

1 Formação “Como separar os Resíduos? 

1 Formação com os autos defensores da Associação Pestalozzi de Santa Teresa, 

1 “Roda de conversa” com a enfermeira Daniella sobre “autocuidados e higienização 

pessoal”, 

 

Reuniões com a Gestão: 

Fevereiro: 1 reunião com a Gestão/Diretoria, 1 reunião/planejamento com os 

responsáveis/equipe do projeto auto defensores, 

Março: 3 reuniões com a Gestão/Diretoria sobre casos Pestalozzi, 

Abril: 1 reuniões com a Gestão/Diretoria, 

 

Maio: 1 reunião com a Gestão sobre o “Plano de Retorno” – Equipe Pestalozzi, 1 

reunião com a Gestora e equipe clínica (casos Pestalozzi), 1 reunião com a equipe dos 

autos defensores – sobre o andamento da formação dos autos defensores, 1 reunião 

com a gestora sobre os candidatos para a vaga da cozinha, 

Junho: 1 reunião da Gestão com toda equipe Pestalozzi, 

Julho: 1 reunião da Gestora junto com a fonoaudióloga sobre “vagas” alunos/pacientes, 

Setembro: 1 reunião com a Gestão para finalizar o processo seletivo – cargo: psicóloga, 

1 conselho de classe – equipe clínica, pedagógica e oficineiros, 

Outubro: 2 reuniões com a Gestão para finalizar o processo seletivo – cargo: motoristas 

(2 vagas), 

Novembro: 1 reunião com a Gestão/Diretoria (caso Pestalozzi), 1 reunião “atestado 

médico”, 1 processo seletivo cargo: cozinheira. 



 

 

Entrevistas: 

Maio: 1 Processo Seletivo: cargo – Cozinheira/Merendeira (1 vaga),  

Outubro: 1 Processo Seletivo: cargo – Motorista (2 vagas), 

Setembro: 1 Processo seletivo: cargo – Psicologia (1 vaga), 

Novembro: 1 Processo Seletivo: cargo – Cozinheira/Merendeira (1 vaga). 

     Concluo que durante o ano letivo foram totalizados 475 trabalhos em prol ao 

desenvolvimento psíquico dos alunos, usuários e familiares atendidos pela instituição. 

Segue em anexo fotos dos trabalhos desenvolvidos durante o ano letivo de 2021. 

 

 REUNIÕES: 

 

 

 TERAPIA INDIVIDUAL: 



 

 

 

 CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO: 

 

 PROCESSO SELETIVO:                                TELE ATENDIMENTOS: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

    

 

 

RELATÓRIO DOS ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS 

PSICÓLOGA: Barbara Arrigoni Demuner CPR16/6051 

Período: Fevereiro a setembro/21 

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades desenvolvidas durante 

os atendimentos por Barbara Arrigoni Demuner, psicóloga CRP 16/6051 da instituição. 

Houve prestação de serviço intercalando atendimentos presenciais e online. 

Foram realizadas intervenções psicológicas via chamada de vídeo e atendimento 

presencial, pois ainda não houve o retorno presencial de todos os alunos e usuários, 

ainda há muita cautela com os mesmos, devido ao fato de alguns terem sua saúde 

comprometida, como também, muitos desses necessitam de meio de transporte para 

estar vindo a instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Leticia Ferreira Reis 
CREFITO 15 n° 8983-TO 
Terapeuta Ocupacional  
Especialista em Neurociências 
 

Período: Fevereiro a outubro/21 

Conforme as medidas de segurança orientadas, os atendimentos foram iniciados e 

divididos entre presenciais e virtuais segundo demandas e classificação de risco. Não 

havendo possibilidade de atendimento presencial integral, a terapeuta ocupacional 

responsável, vem realizando atividades como: 

 
1 - MATERIAIS 

Confecção de atividades customizadas e higienizáveis, direcionadas pacientes em 

sequenciamento, rotina e categorização.  

 

2 - ADMINISTRATIVOS 

Participação em aula de Libras ofertado pela instituição. 

Formulação de protocolo de avaliação para estimulação precoce, com formulários 

baseados em Gesell, Denver e outros personalizados.  

Desmonte de cadeira de rodas 

 

3 – ATENDIMENTOS REMOTOS 

Realizados 38 contatos para responsáveis pelos usuários atendidos através de telefone 

e mídias digitais, com orientações específicas e sugestão de atividades e áudios/ 

vídeos direcionados.  

 

4 – ATENDIMENTOS PRESENCIAIS 

Realizados 45 atendimentos presenciais, incluindo um acompanhamento terapêutico 

externo. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Fga. Thais Jejesky de Oliveira 
Período: junho e julho/21 

 

Foram realizados atendimentos fonoaudiológicos no formato virtual - 

“telefonoaudiologia” (Recurso regulamentado pelo Conselho Federal de 

Fonoaudiologia em 19 de março de 2020) e presencial. 

Foram realizados 24 atendimentos fonoaudiológicos no mês de junho, sendo: 7 

atendimentos individuais presenciais. Os teleatendimentos foram 17, realizados 

como recurso terapêutico para todos os assistidos interessados no serviço (sempre 

baseado nas necessidades exclusivas de cada usuário), por telefone, ligação e 

whatsapp. 

Durante o período de 23 a 30 de junho foram informados: o regimento da instituição, 

prontuários de usuários e contato dos mesmos, informativo de planejamento e 

métodos de atendimento conforme os protocolos de segurança contra a COVID-19. 

É válido ressaltar, que as ações realizadas pela fonoaudiologia durante o período 

de pandemia pela Covid-19, buscam contribuir com as entidades do governo e com 

a sociedade no enfrentamento desse momento crítico, como também, garantir aos 

usuários, uma continuidade do trabalho terapêutico e prestação de serviços de 

qualidade. 

 

RELATÓRIO DE SERVIÇOS PSICOLÓGICOS PRESTADOS À ASSOCIAÇÃO 

PESTALOZZI DE SANTA TERESA, PELA PSICÓLOGA THAINARA MARIA MAGRI 

– CRP 16/7534 

Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, quarta-feira, iniciei as 

atividades laborais nesta Instituição, tendo como objetivo inicial a realização de tarefas 

de alocação e reconhecimento do ambiente e equipe de trabalho. 

Assim, na primeira semana me dediquei à organização do ambiente de trabalho (mesa 

e armários da sala), separando os materiais para facilitar seu uso durante as 

intervenções psicológicas, e participei de duas reuniões de pais e de reuniões com a 

gestão e o pedagógico para organização dos horários dos pacientes e melhor 

compreensão do trabalho a ser desenvolvido.  



 

 

 

Com o horário dos pacientes/usuários organizado, iniciei o contato com as famílias para 

informar minha inserção na Instituição, agendando as datas para realização do 

processo 

 de Entrevista Anamnese, que tem por objetivo colher dados sobre o histórico de vida 

do paciente, desde a gestação até o momento de vida atual. A partir da realização das 

Entrevistas Anamneses com os responsáveis, iniciei os atendimentos psicológicos.  

No primeiro mês de trabalho foram realizadas, também, duas Avaliações 

Multidisciplinares em parceria com os profissionais de Fonoaudiologia e Terapeuta 

Ocupacional, que resultou em um parecer psicológico. Além, de um processo de 

Avaliação Psicológica, que foi finalizado. 

Em novembro, as atividades laborais, nesta Instituição, foram voltadas para o campo 

do atendimento psicológico presencial, e remoto para os alunos que ainda não podiam 

frequentar presencialmente a Instituição, devido à pandemia causada pela Covid-19, 

pois com a retomada das aulas presenciais na escola regular, muitos alunos 

Pestalozzianos também retornaram para o atendimento clínico presencial, aumentando 

o fluxo de atendimentos, que antes eram feitos por teleatendimentos. 

Assim, demos início ao atendimento psicológico com os pacientes que retornaram para 

o atendimento presencial, e que pais compareceram para o processo de Entrevista 

Anamnese. Quanto aos demais, cujos pais ainda não compareceram, foi sendo 

realizado contato constante com a família. 

Durante o mês de novembro meu trabalho foi dedicado aos atendimentos dos pacientes 

e de suas famílias, Avaliações Psicodiagnósticas, Avaliações Multidisciplinares em 

parceria com os profissionais de Fonoaudiologia e Fisioterapia, relatórios psicológicos, 

elaboração do Plano de Ação para o ano de 2022. Também, participei de reuniões com 

a gestão e o pedagógico para a organização dos horários dos pacientes e melhor 

compreensão do trabalho a ser desenvolvido. 

No mês de dezembro, o trabalho realizado por mim, nesta Instituição, continuou sendo 

no campo do atendimento psicológico presencial, e remoto para os pacientes que ainda 

não puderam frequentar presencialmente, devido à pandemia causada pela Covid-19. 

Os pacientes cujos pais ainda não compareceram à Instituição para realizar a 

Anamnese Psicológica, estão sendo aguardados para atendimento, sendo a família 

contatada constantemente. 

 



 

 

 

Algumas atividades realizadas no decorrer do mês foram: atendimento aos pacientes e 

suas famílias; aplicação de Testes para Psicodiagnóstico; atendimento Multiprofissional 

com a Fonoaudióloga; participação em reuniões com a Diretora da Instituição e com a  

Assistente Social para apresentação da demanda psiquiátrica de um paciente e para 

organização dos horários dos pacientes para atendimento psicológico no mês de 

janeiro. 

Os atendimentos psicológicos, presenciais e remotos, foram concluídos no dia vinte e 

dois de dezembro do corrente ano sendo, após esta data, realizadas tarefas de 

encerramento, como impressão de relatórios mensais do Sistema Integrado de Gestão 

de Serviços de Saúde (SIGSS), elaboração de relatórios mensais e anuais, organização 

de material psicológico e prontuários físicos dos pacientes. 

Em síntese, as atividades realizadas nos meses de outubro, novembro e dezembro 

foram: 

Elaboração de 04 (quatro) parecer psicológico, resultante de quatro Avaliações Clínicas 

Multidisciplinares; 

Participação em 05 (cinco) Avaliações Clínicas/Multidisciplinares; 

Participação em 02 (duas) Reuniões de Pais ou Responsáveis; 

Participação em 04 (quatro) reuniões com a Diretora da Instituição para esclarecimento 

de dúvidas sobre os pacientes; 

Participação em 01 (uma) reunião com a Assistente Social e a Diretora Institucional 

para apresentar a demanda psiquiátrica de um aluno Pestalozziano; 

Participação em 03 (três) reuniões com o pedagógico para organizar o horário de 

atendimento; 

01 (um) acolhimento e escuta familiar sobre necessidade de atendimento psicológico 

de uma aluna da instituição; 

01 (uma) consulta Multiprofissional com a Fonoaudióloga; 

01 (uma) consulta com o Médico Psiquiatra de um dos pacientes da Instituição, para 

relatar a demanda apresentada em consultório, buscando estabelecer um trabalho 

conjunto em prol da saúde mental do paciente; 

01 (uma) participação no Conselho de Classe anual; 

01 (uma) ligação para a Assistente Social do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

de Santa Teresa, para conversar sobre uma paciente atendida na Pestalozzi pelo 

projeto “ Atendimento à Comunidade”; 



 

 

 

Realização de 53 (cinquenta e três) atendimentos psicológicos presenciais; 

Realização de 21 (vinte e uma) Entrevistas Anamneses com os pais ou responsáveis 

dos pacientes/usuários; 

Realização de 09 (nove) sessões de aplicação de Testes para Psicodiagnóstico; 

Elaboração de 01 (um) relatório psicológico, resultante do processo de Avaliação 

Psicodiagnóstica; 

Realização de 72 (setenta e duas) ligações para pais ou responsáveis dos 

pacientes/usuários. 

Abaixo registro de atendimentos psicológicos presenciais (Psicoterapia e Ludoterapia) 

realizados nos meses de outubro, novembro e dezembro do respectivo ano. 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 

 

ATIVIDADES DO PROJETO MÃE ATIVA 

 
 

No decorrer de todo o ano, assim como o atendimento presencial passou a ser inviável 

por conta da necessidade de distanciamento social com usuários que fazem parte de 

grupo de risco, principalmente em ambiente fechado, todo o modos operandis da equipe 

e parceiros voluntários precisou ser readaptado. Foram feitas diversas intervenções on- 

line através de redes sociais na tentativa de auxiliar e potencializar a assistência às 

famílias de alunos/usuários da instituição, através de textos, áudios, vídeos e links a 

fim de possibilitar uma continuidade das atividades na casa de cada assistido. 

No “Projeto Mãe Ativa” ficou inviável a presença das mães pestalozzianas na instituição, 

durante o período letivo, tendo sua confecção  realizada pelas Cuidadora, Cozinheira e  

Auxiliares de Serviços Gerais  assumiram a confecção dos doces e o motorista ficou 

responsável pela entrega delivery. 

O objetivo de continuar o projeto foi auxiliar a manutenção da instituição e as famílias em 

situação de vulnerabilidade social com cestas básicas. 

 

 
 



 

 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROJETO MÃE ATIVA 
 

 
 

                                         
 
 
 

BAZAR BENEFICENTE 

 
 

Dentro da Associação é mantido um espaço para Bazar, onde são comercializados 

roupas, acessórios e outros itens doados pela sociedade. Doar ou comprar em bazares 

aumenta o ciclo de vida útil dos produtos em condição de uso evitando o envio prematuro 

aos aterros sanitários e também reduz o consumo de recursos naturais utilizados na 

produção de novos itens. Essas iniciativas possibilitam, além do reaproveitamento, a 

aquisição de produtos com valores baixos. Pessoas criativas e ligadas na tendência da 

moda sustentável, com pouco dinheiro, garimpam oportunidades para desenvolver seu 

estilo. Além dos fatores citados acima, o bazar da instituição auxilia no trabalho diário do 

projeto AVA – “Atividades de Vida Autônoma”, onde os assistidos vivenciam atividades 

práticas da vida diária, garantindo o desenvolvimento da sua autonomia na vida em 

família e na sociedade. 

 
 



 

 

        

 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DO 
ASSESSOR JURÍDICO 

 
 

Prestar assessoramento técnico-jurídico, na área administrativa, ao Diretor Geral, para 

Assuntos administrativos, analisar e orientar a aplicação de leis e regulamentos de 

interesse da instituição, estudar e sugerir soluções para assuntos de ordem 

administrativo-legal de interesse da Instituição, promover e acompanhar processos de 

ordem técnico-administrativa em todas as suas fases, emitindo parecer técnico na fase 

própria, prestar assessoramento às unidades da Instituição quanto à aplicação da 

legislação relativa a direitos e deveres, encargos e responsabilidades, ônus e vantagens 

dos servidores, indicando a solução e o procedimento referente a tais assuntos, elaborar 

contratos, aditivos, termos de compromisso, acordos de cooperação e de fomento, 

convênios, ofícios e outros documentos de natureza jurídico-administrativa, elaborar 

anteprojetos de lei, resoluções, portarias e demais atos oficiais que digam respeito a 

assuntos administrativos, praticar os demais atos e promover medidas que se relacionem 

com atribuições próprias da Assessoria Jurídica. 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

 

ATIVIDADES DO GRUPO DE VOLUNTÁRIAS BORDADEIRAS 

“ANITA  NASCIMENTO” 

 
As atividades das voluntárias bordadeiras, devido à pandemia mundial causada pela 

COVID – 19 (novo corona vírus), a rotina mudou e os trabalhos foram feitos de maneira 

inusual, grande parte em home office, plantões na instituição e no bazar beneficente de 

Natal, sempre tomando os devidos cuidados, como o distanciamento e o uso de 

máscaras. A coordenadora responsável organizou um grupo de WhatsApp, onde inseriu 

o contato de todas as voluntárias para que houvesse comunicação diária e todos 

pudessem fazer suas solicitações de envio e troca de trabalhos manuais (bordados, 

crochê, fuxico, tricô, costura). Uma vez sendo solicitado no grupo ou através de ligações 

telefônicas o motorista da instituição foi o responsável pelas entregas e as voluntárias 

trabalhavam a peça em home office. As peças produzidas, foram comercializadas e o 

recurso arrecadado auxiliou na manutenção dos projetos desenvolvidos pela 

associação. 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

Triagem Auditiva Neonatal Universal - (TANU) 

 

A Associação Pestalozzi de Santa Teresa/ES realizou quinzenalmente a Triagem 

Auditiva Neonatal Universal - (TANU), também conhecida como “teste da orelhinha” em 

parceria com o Consorcio Público da Região Polinorte. 

O Teste da Orelhinha, é um direito do recém-nascido, garantido pela Lei Federal 

nº12.303 desde 2010. É um teste indolor, simples e rápido, que pode ser realizado 

durante o sono natural da criança, no colo da mãe e/ou responsável para identificar 

possíveis alterações auditivas nos recém-nascidos. Deve ser realizada o mais precoce 

possível, para que, em casos de diagnóstico de perda auditiva, o tratamento ocorra no 

máximo até o 3º mês de vida da criança, devido à grande plasticidade do sistema nervoso 

central nessa fase da vida. Os testes foram realizados pela fonoaudióloga da instituição 

devidamente capacitada e habilitada. O agendamento foi feito através da Unidade de 

Saúde em que a criança é atendida e encaminhada para a Associação Pestalozzi onde 

foi realizado o exame. A instituição atende aos recém-nascidos das parturientes do SUS, 

que, muitas vezes, eram obrigadas a buscar em outros municípios a realização do teste. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO TESTE DA ORELHINHA 
 
 
 
                              

 
 
 
 
 

    
 
 
 

 
 

 
     
 
 



 

 

 
 

 
 

A Instituição tem por finalidade precípua proporcionar atendimento de qualidade à 

pessoa com deficiência do município, na busca dos direitos de cidadania, justiça social, 

de igualdade de oportunidades dentro do processo de inclusão, razão pela qual firma 

parcerias públicas e privadas para o atingimento de seus objetivos. Atendeu um 

quantitativo mensal de atendimentos, assim descritos:  

200 - Fisioterápicos,  

40 - Fonoaudiológicos,  

57 -Terapêuticos ocupacionais, 

288 - Psicológicos; 

105 - Assistência Social; 

Ainda ofereceu atendimentos em oficinas, sendo: 100 - informática, 188 - artesanato, 48 

- música, 564 - Corpo, Movimento e Psicomotricidade, 72 atendimentos no Centro de 

Vivência” e no atendimento educacional especializado – 472 totalizando uma média de 

2.134 atendimentos mensais. 

Os desafios foram contínuos durante a realização das ações institucionais, as atividades 

realizadas todo o ano obtiveram resultados satisfatórios após o seu processo de 

execução. 

Os instrumentos de avaliação são caixas distribuídas na instituição para que possam 

sugerir, reclamar e elogiar, e também encaminhados aos familiares e devolvidas à 

Instituição para compilação dos dados sobre o grau de satisfação/insatisfação dos 

serviços prestados pela Instituição. 

As metas propostas foram alcançadas de acordo com que foi proposto no plano de 

trabalho.  

 

 

Santa Teresa, 31 de dezembro de 2021.  
 
 

 
 

Maria do Rozario Pretti 
Presidente 
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