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 RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias  

Termo de Colaboração nº. 004/2020 

I – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

Nome: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – AFUPACE - Recanto Tia 

Marlene. 

Endereço: Rua Dirceu Esteves Garcia, nº. 2497 – Jardim das Palmeiras I – Votuporanga/SP. 

Finalidade Estatutária Tem por finalidade primordial atender, defender e garantir os direitos da 

criança, adolescente, jovens e adultos autista, ou com deficiência intelectual e múltipla, viabilizando 

ações socioassistenciais, dentro da Proteção Social Especial de média complexidade. 

 

II – IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO 

2.1. Serviço de proteção Social Especial para pessoas com Deficiência e suas Famílias. 
2.1.1. Local de Execução: AFUPACE-Recanto Tia Marlene  
2.1.2. Meta Pactuada em Plano de Trabalho: 40 usuários 

2.1.3. Número de atendidos no mês: 40 usuários 
2.1.4. Média de frequência do grupo (%): até 100% 
 
 

III – OBJETIVO GERAL DO SERVIÇO OU PROJETO OFERTADO: Prevenir o abrigamento e a segregação dos 
atendidos do serviço, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária.  
 
 

IV – METODOLOGIA DAS METAS, ETAPAS E AÇÕES/ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS:  

5.1. Ações/Atividades Continuadas: 

Todos as ações têm como proposta atender, defender e garantir direitos da pessoa com deficiência, 

promovendo autonomia, o convívio familiar e comunitário, melhoria de qualidade de vida. 

 

✓ Atividade: “Trabalho Social com atendidos e suas famílias” 
Metodologia: Realizar por meio do Serviço Social de forma semanal com carga horária de 06hs as atividades 

de acolhida, escuta, estudo social, visitas domiciliares, atividades de convívio e socialização. 

Resultados: Realizar atendimento social aos atendidos e familiares, acompanhamento familiar e 

monitoramento das atividades, visando garantir direitos socioassistenciais e fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários. 

  

Recursos Humanos: Assistente Social e Cuidadores. 
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Materiais: Gêneros alimentícios, combustível, gás, material de expediente, de processamento de dados e 

didáticos pedagógico. 

Equipamentos: Projetor multimídia, computador, impressora e veículos. 

Conforme Plano de Contingencia: Intensificar o trabalho, afim de verificar situações de vulnerabilidade 

social, ainda mais acentuadas diante da pandemia que estamos vivendo; Efetuamos diversos contatos 

telefônicos e atendimentos online e individual/presencial com agendamento prévio, ofertando um 

ambiente seguro, higienizado adequadamente, orientação de benefícios (auxilio emergencial); orientações 

direcionadas ao pandemia; acompanhamento social; disponibilização de vídeos socioeducativos, discernir 

conhecimento garantindo a proteção integral de todos os atendidos.   

 

✓ Atividade: “Oficinas socioeducativas com famílias” 
Metodologia: Realizar grupos/roda de conversa de forma única, sob execução do Assistente Social e 

Psicólogo e realizada uma vez ao mês, com duração de duas horas, tendo por objetivo o fortalecimento da 

convivência familiar e comunitária, bem como auxiliar no melhoramento da qualidade de vida familiar, 

priorizando a participação de pais, responsáveis e cuidadores, podendo ter participação de profissionais 

externos para agregar conhecimento, através de palestras.   

Resultados: Desenvolver grupos com familiares, com o objetivo de fortalecimento da convivência familiar 

e comunitária, auxiliar na qualidade de vida familiar, envolvendo a participação de pais, responsáveis e 

cuidadores no processo de habilitação e reabilitação. 

Recursos Humanos: Assistente Social, psicóloga e Cuidadores. 

Materiais: Gêneros alimentícios, combustível, gás, material de expediente, de processamento de dados e 

didáticos pedagógico. 

Equipamentos: Projetor multimídia, computador, impressora e veículos. 

Conforme Plano de Contingencia: Efetuaremos live e/ou chamadas online com grupo de pais através de 

aplicativos disponíveis, como Te3legram, Zoom e Meet.  

 

✓ Atividade: “Oficina de Artes e Desenvolvimento Sensorial” 
Metodologia: Propiciando aos atendidos da Entidade a possibilidade de construção e desenvolvimento da 

autonomia, autoestima, criatividade, protagonismo, auto expressão e ampliação da capacidade motora 

(fina). Serão efetuados trabalhos com materiais em MDF (caixinhas e afins), pintura, mosaico. No jardim 

sensorial acontecerá a exploração do ambiente, através de passeios, onde irão vivenciar os sentidos; além 

de ações de degustação de ervas existentes na entidade. 

Resultados: Ofertar a descoberta de aromas, sons, sensações e degustações que serão evidenciadas 

durante as ações, proporcionando aos atendidos emoções, novas descobertas, entre os sentidos 

(paladar/olfato e tato), bem como a interação com o ambiente em que frequenta; além de atividades 

manuais, de artesanato onde proporcionará conhecimento e habilidades.   

Recursos Humanos: Terapeuta Ocupacional, Fonoaudióloga e o Cuidador Social. 
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Materiais: Gêneros alimentícios, combustível, gás, material de expediente, de processamento de dados, 

didáticos pedagógico, óleos aromáticos e essências.  

Equipamentos: Projetor multimídia, computador, impressora, som e TV. 

Conforme Plano de Contingencia: Contatos telefônicos com responsáveis pelos atendidos, orientando 

atividades a serem efetuadas; efetuar atividades em conjunto via ligação, online e/ou presencial com 

agendamento prévio; atividades adaptadas através de materiais existentes em casa. 

 

✓ Atividade: “Oficina de Cuidados de Vida Diária.” 
Metodologia: Orienta e capacita o atendido por meio da Terapeuta Ocupacional e Cuidador Social, a 

realizar suas atividades da vida diária, como escovação, banho, lavagem das mãos, e afins, podendo solicitar 

a presença de algum familiar para acompanhar as ações de acordo com a necessidade apresentada pelo 

atendido; promover a autonomia do atendido, estimulando-os a serem independentes. 

Resultados: Promover a autonomia do atendido, estimulando-os a serem independentes, possibilitando 

aos atendidos a reprodução das orientações em suas residências, considerando que os profissionais 

envolvidos orientam e direcionam os familiares na continuidade das ações.  

Recursos Humanos: Terapeuta Ocupacional, Fonoaudióloga e Cuidador Social. 

Materiais: Gêneros alimentícios, combustível, gás, material de expediente, de processamento de dados, 

material de cama, mesa e banho, material de copa e cozinha, material de limpeza e produção de 

higienização. 

Equipamentos: Cadeira de banho, banheira e chuveiro. 

Conforme Plano de Contingencia: Contatos telefônicos com responsáveis pelos atendidos, orientando 

atividades a serem efetuadas; efetuar atividades em conjunto via ligação, online e/ou presencial com 

agendamento prévio; atividades adaptadas através de materiais existentes em casa. 

 

✓ Atividade: “Reuniões Multidisciplinares, Estudo e Avaliação de Caso” 
Metodologia: Durante o acompanhamento dos atendidos e suas famílias ao identificar demandas de 

violações de direito, negligência ou qualquer outra forma de violência, a equipe multidisciplinar reúne-se 

para análise do caso, juntamente com a realização de visitas domiciliares, acionamento de outras políticas 

públicas, contatos telefônicos e atendimento com a família e a rede, para posterior elaboração de relatórios 

informativos e encaminhamento para a rede de proteção a Pessoa com Deficiência (CRAS, CREAS, Conselho 

Tutelar, Promotoria e afins). Acontecerá discussão dos casos mensalmente e/ou em caso de necessidade, 

o período e duração sujeita a alterações mediante demanda e complexidade apresentada. 

Resultados: Realizar reuniões para obter resolutividade através de questões existentes que prejudiquem o 

bem-estar e a integridade do atendido; podendo ter participação de profissionais externos para agregar 

conhecimento, através de palestras, como Coach.  

Recursos Humanos: Equipe de Trabalho da entidade. 

Materiais: Gêneros alimentícios, combustível, gás, material de expediente, de processamento de dados e 

didáticos pedagógico. 

Equipamentos: Computador, impressora, reprodutor multimídia, som, TV e veículos. 

Conforme Plano de Contingencia: Efetuaremos live e/ou chamadas online com grupo de pais através de 

aplicativos disponíveis, como Telegram, Zoom e Meet.  
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✓ Atividade: “Eventos de Datas Comemorativas e Passeios Externos” 
Metodologia: Realizar com os atendidos  e com a equipe de trabalho comemorações referente a datas 

comemorativas como: aniversário dos atendidos, carnaval, páscoa, dia das mães, dia dos pais, aniversário 

da cidade, dia da independência, dia das crianças, Natal, além de datas extremamente importante para as 

pessoas com deficiência, como: dia da pessoa com deficiência intelectual, dia nacional da pessoa com 

deficiência, dia do surdo, mês da inclusão (Setembro) entre outras. 

Resultados: Viabilizar estímulo a vida comunitária, proporcionar socialização autoestima e inclusão social. 

Recursos Humanos: Equipe de Trabalho da entidade. 

Materiais: Gêneros alimentação (comida típica de acordo com a data em comemoração), combustível, gás, 

material de expediente, de processamento de dados, didáticos pedagógico, material para festividades e 

homenagens.  

Equipamentos: Computador, impressora, reprodutor multimídia, som, TV e transporte. 

Conforme Plano de Contingencia: Essa etapa será realizada parcialmente, as atividades de interação, 

socialização e passeios externos, não será possível, porém estamos solicitando vídeos à comunidade para 

mandarmos para nossas crianças e atendimentos online e/ou individual presencial com agendamento 

prévio, para ser trabalhados datas comemorativas.  

 

✓ Atividade: “Oficina Cozinha Pedagógica” 
Metodologia: Possibilitar o preparo de pratos, a partir de vivências organizadas, repletas de experiências 

relacionadas com diversas disciplinas curriculares. Saber da importância dos alimentos em nossa vida. Para 

alguns cozinhar é diversão, para outros é dever, mas para os atendidos, lidar com a comida pode significar 

as duas coisas. As ações de culinária, que mais parecem um momento de brincadeira são, na verdade, uma 

hora de muita concentração, aprendizagem e organização. 

Resultados: Promover de forma lúdica e prática, conhecimento e conceitos de alimentação saudável, 

preparo variados de tipos de alimentos, nutrição e higiene,  propiciando autonomia e socialização. 

Recursos Humanos: Terapeuta ocupacional e cuidadores. 

Materiais: Gêneros alimentícios, combustível, gás, material de expediente, de processamento de dados, 

didático e pedagógico, material de copa e cozinha, material de limpeza e produção de higienização.  

Equipamentos: De copa e cozinha e eletrodomésticas.  

Conforme Plano de Contingencia: Contatos telefônicos com responsáveis pelos atendidos, orientando 

atividades a serem efetuadas; efetuar atividades em conjunto via ligação, online e/ou presencial com 

agendamento prévio; atividades adaptadas através de materiais existentes em casa. 

 

 

✓ Atividade: “Oficina de Musicoterapia e Expressão corporal e teatral” 
Metodologia: Oficina executa atividades com a fala, converse, cante, conte histórias, marque ritmos, exiba 

DVDs, interaja e varie ambientes e estímulos sonoros. É importante sempre valorizar as possibilidades e 

elogiar a superação do atendido. Por menor que pareçam, elas ajudam bastante na evolução.  Use 

linguagens simples e de fácil entendimento. Busque sempre primeiramente entender as limitações.  
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Trabalhar de forma sistematizada e objetiva e de maior importância a calma a paciência e a valorização de 

cada objetivo atingido pelo atendido. Fazer com que ele se sinta capaz sempre. 

Resultados: Estimular o conhecimento através da música e a expressão corporal, respeitando sua 

particularidade e superando-as. 

Recursos Humanos: Musicoterapeuta e cuidadores. 

Materiais: Gêneros alimentícios, combustível, gás, material de expediente, de processamento de dados, 

didáticos pedagógico, material e serviço de áudio, vídeo e foto. 

Equipamentos: Cadeiras, mesas, computador, impressora, instrumentos musicais e projetor de multimídia.  

Conforme Plano de Contingencia: Contatos telefônicos com responsáveis pelos atendidos, orientando 

atividades a serem efetuadas; efetuar atividades em conjunto via ligação, online e/ou presencial com 

agendamento prévio; atividades adaptadas através de materiais existentes em casa. 

 

✓ Atividade: “Oficina de Meio ambiente” 
Metodologia: Desenvolver a oficina de meio ambiente, de forma semanal com carga horária de 03hs, diante 

do grande espaço verde, além da reserva natural que há na entidade,  ações socioambientais como: plantio 

de árvores, flores, passeios, viveiro de mudas, hortas, visitas pelo jardim sensorial e remodelando-o e 

outras. 

Resultados: Explorar o ambiente da entidade e fazer atividades relacionadas ao meio ambiente ao ar livre. 

Recursos Humanos: Cuidadores e Terapeuta Ocupacional. 

Materiais: Gêneros alimentícios, combustível, material de expediente, de processamento de dados, 

didático e pedagógico e sementes, mudas de plantas e insumos.  

Equipamentos: Vasos, regadores e viveiros.  

Conforme Plano de Contingencia: Contatos telefônicos com responsáveis pelos atendidos, orientando 

atividades a serem efetuadas; efetuar atividades em conjunto via ligação, online e/ou presencial com 

agendamento prévio; atividades adaptadas através de materiais existentes em casa. 

 

 

✓ Atividade: “Oficina Criando Asas” 
Metodologia: Propiciar estimulação psicossocial centrada no lúdico, com no máximo 03 atendidos e 01 

responsável, o mais precocemente possível, a crianças de 0 a 10 anos de idade, com deficiência, em estado 

de vulnerabilidade social, na perspectiva de sua inclusão nas áreas social, educacional ou institucional. 

Também tem o objetivo de instrumentalizar a família da pessoa atendida pelo projeto, capacitando-a para 

realização de estimulação precoce com materiais pedagógicos. 

Resultados: Oferecer autonomia ao atendido e orientação sobre cuidados e estimulação para a família, 

visando a inclusão social, educacional e institucional. 

Recursos Humanos: Cuidadores, Terapeuta Ocupacional. 

Materiais: Gêneros alimentícios, combustível, gás, material de expediente, de processamento de dados, 

didáticos pedagógico, material de copa e cozinha, material de limpeza e produção de higienização e 

material de cama, mesa e banho. 

Equipamentos: Computador, impressora e multimídia.  
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Conforme Plano de Contingencia: Contatos telefônicos com responsáveis pelos atendidos, orientando 

atividades a serem efetuadas; efetuar atividades em conjunto via ligação, online e/ou presencial com 

agendamento prévio; atividades adaptadas através de materiais existentes em casa. 

 

Atividade: Hidroterapia 

Metodologia: Através da parceria com a Unifev, a fisioterapeuta da OSC efetua a avaliação dos atendidos 

que necessitam desta etapa, e realiza o encaminhamento. A sessão acontece semanalmente no parque 

aquático da Unifev.  

Objetivo: Contribuir com o desenvolvimento físico, psíquico e motor. 

Resultados: Garantir maior autonomia e contribuir com a diminuição de patologias.  

RH: Fisioterapeuta e assistente social 

Materiais:- 

Equipamentos:- 

Conforme Plano de Contingencia: Não se aplica neste momento, Unifev suspendeu essa atividade.  

 

Atividade: “Oficina de Capoeira” 

Metodologia: A Oficina será realizada em ambos os períodos (manhã e tarde), num total de seis 

horas/semana, conduzida e aplicada pelo Oficineiro e auxiliada por Cuidador Social. As atividades serão 

executadas, considerando as limitações e potencialidades de cada participante, sendo os movimentos, 

cantigas, luta e o jogo, realizados por meio de métodos que perpassam o alongamento, dinâmicas lúdicas, 

noções espaciais, consciência corporal, bem como atividades e ações que desenvolvam a coordenação, 

flexibilidade, percepção do espaço geral e pessoal, promovendo o contato de si e suas habilidades. 

Durante a execução da Oficina pretende-se habilitar os usuários para participarem de eventos e 

apresentações internos e externos, permitindo ainda, a convivência comunitária e elevação da autoestima 

dos participantes.  Serão confeccionados uniformes aos participantes de ambas as Oficinas, sendo as 

atividades executadas nos espaços externos e internos da Associação (pátio e salas), havendo ao final de 

cada aula a oferta de lanche aos participantes (café da manhã e lanche da tarde). 

Objetivo: Efetivar o esporte, através da capoeira, proporcionando interação e aumento da auto estima.  

Resultados: A capoeira também se caracteriza pelo movimento, expressão e prática corporal, com 

ramificações dentro do seu conceito de luta, jogo e dança, uma vez que engloba atividades físicas 

com aspectos artístico e musical. Tudo dentro da capoeira se inter-relaciona: a roda, o jogo, o canto. 

O prazer de gingar o corpo no espaço traduzindo a alegria que se experimenta quando se desafiam 

as possibilidades corporais revela na capoeira a arte de uma expressão corporal envolta por traços 

culturais de ritmos, sons e movimentos. Por meio do aprendizado dos movimentos básicos da 

capoeira os usuários da AFUPACE poderão dentro de suas limitações físico/cognitivo se 

apropriarem de sua consciência corporal, coordenação e atenção, associando os movimentos a uma 

integração cognitiva, motora e psíquica que contribui no processo de aprendizagem e na convivência 

social e familiar dos participantes. Sendo assim, a capoeira pode fornecer às pessoas com deficiência 
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intelectual, múltipla e com TEA (Transtorno do Espectro Autista) o gosto pela prática de atividade 

física, desenvolvimento da socialização e aprimoramento da coordenação motora. 
RH: Professor de capoeira e cuidadores.  

Materiais: Acessórios de capoeira: berimbau, agogô, atabaque.  

Equipamentos: Mesas e cadeiras com e sem adaptação. 

Conforme Plano de Contingencia: Contatos telefônicos com responsáveis pelos atendidos, orientando 

atividades a serem efetuadas; efetuar atividades em conjunto via ligação, online e/ou presencial com 

agendamento prévio; atividades adaptadas através de materiais existentes em casa. 

 
4.1. Ação ou Atividade Destaque do Mês:  

Data: 16/11/2020  

Local: Proposta: AFUPACE – Recanto Tia Marlene. 

Atividade: Conscientização consciência negra 

Tema: Consciência negra 
 

Objetivo da Atividade: proporcionar conhecimento através da música, informando a data importante 
comemorada em 20/11, “Consciência negra”. 
O musicoterapeuta da OSC enviou um vídeo de orientação sobre a comemoração do Dia da Consciência 
Negra e solicitou que os atendidos enviassem vídeos de retorno com instrumentos musicais confeccionados 
com itens existentes em casa. 
Veja o vídeo completo: https://www.recantotiamarlene.org/planodecontingenciavotuporanga. 
Material Utilizado: Doces e material pedagógico.  
Equipamentos Utilizados: Celular.  
RH Utilizado na atividade: Musicoterapeuta. 

Resultado desta Atividade: Orientação sobre data comemorativa, interação entre a OSC, familiares e 
atendidos.  
 
V – RESULTADOS DO SERVIÇO OU PROJETO NO MÊS 

 

No mês de novembro o resultado visualizado da execução do Serviço, foi realizado satisfatório. 

Os que aderiram as novas formas de realizar as atividades, online e os atendimentos individuais aos que 

conseguiram estar na instituição, intensificando o fortalecimento de vínculos familiares, profissionais e 

atendidos, melhorando aspectos emocionais, elevando a auto estima e dando continuidade das 

atividades propostas. Destacamos que em referência aos atendidos, não é possível mensurar ou auferir os 

resultados, uma vez que cada participante do Serviço apresenta comprometimentos significativos no 

físico e cognitivo, não havendo o retorno imediato das estimulações e atividades propostas. 
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VI – IMPACTO SOCIAL DO SERVIÇO OU PROJETO NO MÊS 

Fortalecer vínculos, garantindo direitos a cada atendido e orientações e encaminhamentos diante no 

atual cenário.  

VII - ORIGEM DO RECURSO  

(X) MUNICIPAL  

(X) ESTADUAL  

(X) FEDERAL  

(X) PRÓPRIO  

( ) OUTROS: Qual –....................  

VIII – PONTOS FACILITADORES  

Novas Estratégias de organização de ações junto a equipe para efetivar o trabalho continuo.    

IX – PONTOS DIFICULTADORES/VULNERABILIDADES E RISCOS SOCIAIS IDENTIFICADOS NO TERRITÓRIO  

Responsáveis dos atendidos com pouca internet, dificultando em chamadas de vídeo via WhatsApp; 

porém realizamos orientações via mensagens e vídeos, e conseguimos atingir o objetivo e atividades 

proposta.  

X - FORMAS DE SUPERAÇÃO 

Intensificamos os contatos telefônico, para efetivar o agendamento prévio de atendimentos individuas, 

orientações online através de vídeos socioeducativos.  

Votuporanga, 03 de dezembro de 2020.  

                         

 

 

Maria de Lourdes Moraes 

Presidente da AFUPACE  

Marli Rosa Gonçalves 

Coordenadora do Serviço de  

PSE para PCD e suas famílias 

Bruna Gabriela Moreira Mazetti 

Assistente Social CRESS n°. 49.385 

AFUPACE-Recanto Tia Marlene 



Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais 

Recanto Tia Marlene 
Declarado de Utilidade Pública MunicipalLei Nº 2864 de 1996 
Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999 

Declarado de Utilidade Pública FederalPortaria 374 de 16 de maio 2000 
CNAS nº 44006.004112/97-89 

CNPJ: 01.053.700/0001-07 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 
 
 

ANEXO I  

QUADRO DE PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES SOBRE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nome do 
Participante 

Nome ou Tema da Capacitação Órgão que promoveu Modalidade Data ou 
Período 

     

     

     

     

     

 

QUADRO DE PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES DE OUTRAS ÁREAS 

Nome do 
Participante 

Nome ou Tema da Capacitação Órgão que promoveu Modalidade Data ou 
Período 

     

     

     

     

     

 

Votuporanga - SP, 03 de dezembro de 2020 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO II  

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO GRUPO 

Nº. NOME 
COMPLETO 

D/N CPF  RG ORGÃO 
EMISSOR 
E UF RG  

E-
MAIL 

ESCOLARIDADE FORMAÇÃO FUNÇÃO CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

FONTE 
PAGADORA 

VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO 

INICIO DO 
EXERCICIO 
FUNÇÃO 

EXISTENTE NECESSÁRIO 

01 Adão 

Antônio de 

Paula 

25/02/1961 018.919.188-
00 

13.418.661 SSP - Médio - Responsável 

Serviços Gerais 

44h RM  /RE / RP CLT  02.05.2005 01 +NÃO SE 
APLICA A OSC 

02 Adelina 

Rossi 
03/12/1960 043.020.598-

85 
058.695 SSP - Médio - Cozinheira 44h RM  / RF / RP CLT 10.11.2014 01 +NÃO SE 

APLICA A OSC 

03 Bruna 
Gabriela 
Moreira 
Mazetti 

03/10/1990 386.118-
718-39 

47.143.769-
4 

SSP - Superior Serviço 

Social 

Assistente 

Social 

30h RM  /RE / RP CLT 02.07.2018 01 +NÃO SE 
APLICA A OSC 

04 Cleonice 
Santiago 
Martins 

04/12/1971 216.488.428-
01 

29.963.469-
3 

SSP - Fundamental - Serviços Gerais 44h RM  /RE /  RP CLT 01.04.2015 01 +NÃO SE 
APLICA A OSC 

05 Eliete 
Maria 
Scremin 
Hara 

23/11/1958 056.425.288-
31 

17.626.537 SSP - Médio - Cuidadora 

Social 

44h RM  /RE /  RP CLT 01.04.2014 01 +NÃO SE 
APLICA A OSC 

06 Edneia 
Gomes da 
Silva 
Barbosa 

22/09/1974 133.462.438-
00 

24.838.864-
2 

SSP - Superior Terapia 

ocupacional 

Terapeuta 

Ocupacional 
16h RM  /RE / RP CLT 02.04.2018 01 +NÃO SE 

APLICA A OSC 

07 Gabriela 
Flores da 
Silva 
Teixeira 

18/02/1994 421.592.208-
92 

49.627.176-
3 

SSP - Superior Pedagogia Cuidadora 

Social 

44h RM  /RE / RP CLT 03.03.2020 01 +NÃO SE 
APLICA A OSC 

08 Geisiene 
Madalozo 
Borges 

10/03/1988 230.469.738-
02 

40.977.616-
6 

SSP - Superior Pedagogia        

09 Jose 
Leandro 
Malerba 

09/07/1985 345.464.278-
75 

41.066.542-
3 

SSP - Fundamental 

Incompleto 

- Serviços Gerais 44h RM  /RE /  RP CLT 07.12.2015 01 +NÃO SE 
APLICA A OSC 

10 Maria do 
Carmo 
Amaro 
Lacerda 

16/07/1960 257.481.948-
99 

24.301.621-
9 

SSP - Médio - Cozinheira 44h RM  / RF / RP CLT 01.04.2014 01 +NÃO SE 
APLICA A OSC 

11 Marli Rosa 
Gonçalves 

03/01/1968 098.140.428-
62 

17.520.259 SSP - Superior - Coordenadora 44h RE /  RP CLT 02.02.1998 01 +NÃO SE 
APLICA A OSC 



 

12 Sueli 
Matilde 
Amedi 

20/11/1959 064.206.038-
03 

11.231.292-
5 

SSP - Superior - Psicóloga 20h RM  /RE /  RP CLT 10.05.2018 01 +NÃO SE 
APLICA A OSC 

13 Samuel de 
Oliveira   

24/03/1980 295.264.988-
01 

27.222.391 SSP - Superior Pedagogia Musicoterapeuta 12h RM  /RE /  RP STPJ 01/01/2019 01 +NÃO SE 
APLICA A OSC 

14 Luciano 
Alves do 
Nascimento 

09/12/1975 274.192.008-
74 

23.423.525-
1 

SSP - Superior Educação 

Física 

Instrutor de 

capoeira 

07h RM  /RE /  RP STPJ 01/01/2019 01 +NÃO SE 
APLICA A OSC 

15  Laiane 
Cristiane de 
Oliveira 
Lucio 
Martins                 

04/01/1985 336.243.118-
67 

42.609.759-
2 

SSP - Superior  Fisioterapia Fisioperapeuta 10h RP CLT 01/04/2008 01 +NÃO SE 
APLICA A OSC 

 



 

 


