
 

1 
 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETIVO DA ABRAHIPE  

PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 

 

ÓRGÃO EXECUTOR 

ABRAHIPE – Associação Brasileira de Hippoterapia e Pet Terapia 

PROGRAMA 

SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO SOCIAL 

BÁSICA 

PROCESSO Nº 51323/2019 

TERMO: Nº 09/2020 

PERÍODO DE 

REFERÊNCIA: 2020 

Descrição do Serviço Público Alvo 

Nº de Atendidos  

MÊS / 

ATIVIDADE 
JAN FEV MAR 

SCFV 

06 A 15 ANOS  

Crianças e adolescentes com deficiência  

Programada 25 25 25 

Executada 22 22 22 

SCFV 

06 A 15 ANOS 

Crianças e adolescentes 

com deficiência   

Programada 25 25 25 

Executada 25 25 25 

 

Atividades realizadas por Serviço 

Título do Serviço 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes com deficiência de    

06 a 15 anos. 
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RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS E SEUS BENEFÍCIOS 

• Oferecemos atividades especializadas de inserção social à crianças e adolescentes com 

deficiência, e complementando o trabalho social com a família, prevenindo assim a ocorrência 

de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária; 

• Complementamos as ações da família e da comunidade na proteção e no desenvolvimento de 

crianças e adolescentes, fortalecendo assim os vínculos familiares e sociais; 

• Asseguramos espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social, 

desenvolvendo  relações de afetividade e respeito mútuo; 

• Possibilitamos a ampliação do universo informacional, artístico e cultural de crianças e 

adolescentes, bem como estimulamos o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, 

talentos e propiciamos sua formação cidadã; 

• Estimulamos a participação na vida pública e desenvolvemos competências para compreensão 

crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; 

• Contribuímos para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional. 
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Estratégias Operacionais: 

A ABRAHIPE ofereceu as oficinas de convivência, de artes, música, horta, leitura, 

brinquedoteca, hippoterapia e pet terapia e muitas delas utilizaram o contato com animais 

(cães e cavalos), como instrumentos mediadores entre o profissional a criança, adolescente, 

jovens e adultos. 

A simples presença de um animal em um ambiente promoveu a autonomia, a inclusão 

social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes, consequentemente o 

bem-estar. 

 

 

RELATÓRIO ABRAHIPE - PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 

JANEIRO / FEVEREIRO/PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO 

 

I – IDENTIFICAÇÃO  

Tema: FÉRIAS 

Meses de trabalho: Janeiro/2020 

 

II – DESCRIÇÃO 

As atividades de Férias tiveram cunho recreativo, trabalhando em grupo de forma 

lúdica e dinâmica, visando a importância do brincar. Através das brincadeiras o indivíduo 

experimenta o mundo, as possibilidades, as relações sociais, elabora sua autonomia de 

ação, organiza as emoções e expressa os sentimentos, desenvolve a aprendizagem da 

linguagem e habilidades motoras, aprende regras, a ganhar e a perder, compartilhar, 

cooperação, liderança, competição e respeito. 

 

III – OBJETIVOS 
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 Convivência social: capacidade de demonstrar emoção e ter autocontrole; 

capacidade de demonstrar cortesia; capacidade de comunicar-se; capacidade de 

desenvolver novas relações sociais; capacidade de encontrar soluções para os conflitos do 

grupo; capacidade de realizar tarefas em grupo; capacidade de promover e participar da 

convivência social em família. 

 Direito de ser: direito a aprender e experimentar; direito de brincar; direito de ser 

protagonista; direito de adolescer; direito de ter direitos e deveres; direito de pertencer; 

direito de ser diverso; direito à comunicação. 

 Participação: participação no serviço. 

 

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Soltar pipa; 

2. Guerra de bexiga de água; 

3. Circuito de obstáculos; 

4. Bolha de sabão; 

5. Piquenique; 

6. Roda de música; 

7. Boliche; 

8. Escorrega na grama; 

9.  Amarelinha; 

10. Circuito funcional com obstáculos; 

11. Zig-zag com cones; 

12. Girar bambolê; 

13. Acertar o alvo com argolas; 

14. Criar expressões faciais com massinha e 

15. Elaboração da própria pipa (posteriormente realizaram uma colagem sobre o 

tema). 

 

V - TÉCNICAS DE APRENDIZADO SOCIAL 
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Iniciamos o ano com atividades programadas de FÉRIAS, objetivando a recreação e 

a ludicidade.  

É um período em que temos um número reduzido de assistidos, pois muitos deles 

estão de recesso com seus familiares.  

Trabalhamos em grupo de forma lúdica e dinâmica, visando a importância do 

brincar. Através das brincadeiras o assistido experimenta o mundo, as possibilidades, as 

relações sociais, elabora sua autonomia de ação, organiza as emoções e expressa os 

sentimentos, desenvolve a aprendizagem da linguagem e habilidades motoras, aprende 

regras, a ganhar e a perder, compartilhar, cooperação, liderança, competição e respeito. 

Fizemos a Atividade de CIRCUITO, onde os assistidos exploraram o espaço 

preparado com materiais diversificados, como bambolês, cones, boliche, tiro ao alvo, 

bolas de diferentes tamanhos, dado de tecido, corda, trave de gol, argolas, entre outros. 

O objetivo é sugerir movimentos corporais como andar, correr, rastejar, saltar, 

jogar, etc. A proposta consiste em auxiliar o desenvolvimento motor e corporal de cada 

usuário, que são desafiados a testar suas próprias habilidades, limites e propiciar uma 

evolução, além de promover a percepção corporal em relação as suas capacidades de 

movimento. Em cada estação, os assistidos precisavam realizar atividades específicas: 

percurso da amarelinha, ziguezague pelos cones, boliche, chute a gol, acerte o alvo com 

bolinhas, pular nos bambolês, jogo da argola, seguir caminho colorido, bola na cesta e 

passar por baixo da corda. Todos os usuários participaram das estações, uns com maior 

auxílio e outros com menos ajuda, mas realizaram a atividade até o final, no seu próprio 

ritmo. 

Nas atividades de música, brincamos com cantigas de conhecimento popular, onde 

os atendidos demonstraram muito interesse em participar, sugerindo-as e cantando 

espontaneamente. O mesmo interesse foi demonstrado quando solicitado que tocassem 

enquanto cantavam. Apesar de ainda não apresentarem grande desenvolvimento rítmico, 

como não cantar no tempo da música, já diferenciam momentos sonoros e de silêncio.  

As atividades com água foram as preferidas tantos pelos atendidos como por suas 

famílias, que também quiseram brincar! 
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Fizemos o escorrega na grama, onde colocamos uma lona com sabão para ficar 

mais escorregadio e os atendidos se divertiram muito escorregando, junto com a equipe 

técnica, que também entrou na brincadeira. 

A “guerra de bexigas com água” aconteceu nesse momento, aproveitando que todos 

já estavam molhados. 

Essas brincadeiras além de divertidas proporcionaram um estímulo da percepção 

corporal, equilíbrio, coordenação motora e principalmente trabalho em equipe, pois todos 

tinham que respeitar a vez, o espaço e as limitações dos seus colegas. 

Os assistidos com diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista) foram 

estimulados, durante as propostas, principalmente na prática das interações sociais com a 

equipe técnica e com os demais assistidos. Os apoios visuais utilizados nos ambientes 

(como numerar cada estação do circuito funcional com obstáculos) foi fundamental para 

que compreendessem as propostas realizadas. Outra habilidade bastante estimulada foi a 

de esperar: o assistido deveria aguardar sua vez para brincar. 

A diversificação das brincadeiras e maneiras de brincar foram alvo das mediações 

principalmente na Oficina de Intervenção TEA, já que padrões restritos de 

comportamento (rituais) são características do Transtorno do Espectro Autista. 
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I – IDENTIFICAÇÃO  

Tema: CARNAVAL 

Meses de trabalho: Fevereiro/2020 

 

II – DESCRIÇÃO 

As atividades de Carnaval envolveram os preparativos para um desfile de Carnaval 

de rua, por exemplo: confecção de instrumentos musicais, confecção de adereços, etc. 

 

III – OBJETIVOS 
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 Convivência social: capacidade de demonstrar emoção e ter autocontrole; 

capacidade de demonstrar cortesia; capacidade de comunicar-se; capacidade de 

desenvolver novas relações sociais; capacidade de encontrar soluções para os conflitos do 

grupo; capacidade de realizar tarefas em grupo; capacidade de promover e participar da 

convivência social em família. 

 Direito de ser: direito a aprender e experimentar; direito de brincar; direito de ser 

protagonista; direito de adolescer; direito de ter direitos e deveres; direito de pertencer; 

direito de ser diverso; direito à comunicação. 

 Participação: participação no serviço. 

 

IV – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Falar sobre a diversidade cultural; 

 Explorar a criatividade; 

 Possibilitar integração, socialização e formas de comunicação; 

 Trabalhar com a expressividade corporal e artística; 

 Possibilitar o desenvolvimento motor e a estimulação sensorial; 

 Proporcionar a liberdade da auto expressão e 

 Desenvolver senso rítmico. 

 

V - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Confecção de instrumentos musicais com material reciclado; 

2. Confecção de abadás; 

3. Confecção de máscaras; 

4. Confecção de adereços para cavalos e cães 

5. Compor uma marchinha de carnaval; 

6. Apresentar vídeos sobre a diversidade cultural brasileira do Carnaval: Frevo, 

Axé, Bonecos de Olinda, Galo da madrugada, Carnaval Paulista e Carioca e 

7. Baile de carnaval 

 

VI - TÉCNICAS DE APRENDIZADO SOCIAL 
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1.Oficina de Leitura com Cães 

2.Oficina de Artes com Cães 

3. Oficina de Pet Terapia 

Integramos o trabalho destas três oficinas, visando um maior aproveitamento dos os 

atendidos. 

Neste mês realizamos atividades relacionadas ao CARNAVAL.  

Para oficina de Leitura, escolhemos o texto “Carnaval na Floresta”, uma história 

que conta sobre uma festa que aconteceria na floresta e todos os convidados precisariam 

ir fantasiados. A moral da história retrata sobre as diferenças e a beleza que podemos 

encontrar em cada pessoa. Após a leitura do conto os usuários realizaram algumas 

pinturas das cenas da história para a concretização sobre a moral da história promovendo 

atenção, concentração, a estimulação tátil-visual, a criatividade, além de possibilitar o 

desenvolvimento de sociabilidades.  

Nas oficinas de Artes e Pet Terapia, confeccionamos abadás, que foram utilizados 

como fantasia no Baile de Carnaval. Utilizamos vários materiais para fazer o abadá como 

tinta, glitter, lantejoulas e a própria camiseta a ser utilizada pelos assistidos. Cada um 

confeccionou seu próprio abadá, com maior ou menor auxílio. Nesta atividade buscamos 

trabalhar com o processo artístico e não com a produção do ‘belo’, proporcionando 

desenvolver a autonomia e independência dos assistidos, onde o poder de decisão e a 

tomada de iniciativa também foram estimulados. Os cães, participantes das atividades de 

Pet Terapia, estiveram presentes fantasiados nas atividades, oferecendo apoio emocional 

e motivacional. Ensaiamos com os usuários também a Marchinha da ABRAHIPE, música 

composta pela equipe que fala sobre como são os atendimentos que realizamos.  

Realizamos também uma atividade sensorial para finalizar o mês, Salada de Frutas 

coletiva. A equipe técnica auxiliou para descascar as frutas e os atendidos picavam e as 

misturavam nos potes. Cada fruta que era escolhida, eles diziam o nome, a cor, sentiam o 

cheiro e a textura. Ao final, todos puderam saborear a sobremesa, inclusive os cães- 

terapeutas- Nina e Banzé.  

 

4. Oficina de Música: 
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No mês de fevereiro foi desenvolvido um trabalho baseado na comemoração de 

carnaval, com o intuito de valorizar a sua importância como símbolo de identidade 

nacional, possibilitando que as crianças compreendam o significado dessa festa popular. 

Foram destacados alguns aspectos importantes desse evento como os “Bonecos de 

Olinda”; o uso de “Fantasias” e “Máscaras”; “Baile” e “Abadás”.  

Além dessas referências que integram a festividade, foram desenvolvidos os 

conceitos de “Marchinhas Carnavalescas” e “Construção de Instrumentos Musicais”, na 

oficina de música. Dessa forma, foi possível abordar essa comemoração como uma 

manifestação cultural, e não somente como uma data comemorativa, possibilitando uma 

compreensão mais ampla da simbologia histórica do carnaval, criando um sentido 

histórico dentro da cultura da nossa sociedade.  

Objetivando ampliar o conhecimento de repertório musical, foram apresentadas 

marchinhas carnavalescas, como: “Me dá dinheiro aí”; “Mamãe eu quero”, “Jardineira” e 

“Alalaô”. Foram utilizados instrumentos percussivos de fácil manuseio para que todos 

pudessem participar das vivências musicais de acordo com a possibilidade de cada 

criança, possibilitando assim, um ambiente de auto expressão e inclusão.  

Para complementar as atividades relacionadas às Marchinhas, houve a composição 

própria da equipe da ABRAHIPE, que engajou as crianças de forma a se sentirem parte e 

integradas.  

 

Letra da marchinha da ABRAHIPE: 

 

“Eu desci a ladeira pra cantar, 

Vim de pressa pra não atrasar, 

Toquei o chocalho e o pandeiro, 

Como um bom brasileiro, 

Abra.... abra...abram alas que eu quero passar, 

ABRAHIPE eu iria até você mesmo que fosse em Sergipe 

Na porteira eu encontrei um cavalinho 

Subi nele e fui cavalgar 
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Teve Pet e Hippoterapia e na arte eu fui desenhar 

Abra.... abra...abram alas que eu quero passar 

ABRAHIPE com amor e alegria conte com a nossa equipe. ” 

 

Para o baile de carnaval, foram confeccionados instrumentos de material reciclado, 

com o objetivo de: Aguçar o senso rítmico e percepção visual; desenvolver a coordenação 

motora e estimular o trabalho em equipe. 

 

5. Oficina de Intervenção TEA: 

 Na primeira semana de fevereiro, apresentamos a história do livro: Carnaval na 

Floresta: Com o intuito de introduzir o assunto “Carnaval”, foi apresentada a história e 

posteriormente uma atividade gráfica, onde os assistidos foram estimulados a colar e 

pintar cenas do livro. 

 O intuito da segunda semana foi o de customizar o próprio Abadá: Solicitamos 

às famílias que enviassem uma camiseta para ser personalizada uma semana antes do 

baile de Carnaval. Os atendidos pintaram livremente, preencheram moldes, colaram e 

recortaram as camisetas, de acordo com o repertório individual. 

 Na sexta-feira pré-carnaval foi realizado o baile e os atendidos foram 

estimulados a dançar, vestir o abadá, pintar o cabelo e acompanhar músicas 

carnavalescas, tocando instrumentos. Mais uma vez os objetivos específicos desta Oficina 

foram refinar as habilidades sociais e diversificar padrões de interesses restritos. Uma 

mãe relatou, por exemplo, que foi a primeira vez que seu filho aceitava pintar o cabelo 

com spray, pois a criança apresentava sensibilidade auditiva. 

 

6. Hippoterapia: 

No mês de fevereiro foram realizadas atividades de carnaval e desenvolvemos a 

criatividade e a musicalidade no ambiente de interação com o cavalo.  

Atividades desenvolvidas: 

FANTASIAS e MONTARIA: Confeccionamos fantasias e acessórios de carnaval, 

respeitando a tolerância e o limite de cada cavalo para que pudéssemos interagir e nos 
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divertir em um ambiente seguro e descontraído, com direito as famosas marchinhas para 

a atividade ficar ainda mais divertida. 

Os atendidos fizeram a montaria fantasiados com seus abadás. Os cavalos também 

estavam fantasiados e entraram no clima da festa. Durante os percursos, relembramos 

alguns conteúdos explorados nas outras oficinas, como por exemplo, a marchinha de 

carnaval da ABRAHIPE, onde os atendidos além de se equilibrar em cima do cavalo, 

tinham que cantar a música. 

 

7. Oficina de Musicalização: 

No mês do carnaval separamos algumas sugestões de atividades musicais para trabalhos 

com as crianças e seus familiares, e uma seleção de músicas voltadas exclusivamente para a 

comemoração desta festa, como marchinhas e frevo fizemos ensaios para cantar (voz uníssona), 

pular e dançar com intuito de comemorar essa data de forma divertida e educativa, e para 

apresentação da festa de carnaval deles crianças foram utilizados alguns instrumentos 

confeccionados para compor o bloco chocalhos, tambores, padeiros reco-reco violão, 

xilofone etc.  
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I – IDENTIFICAÇÃO  

Tema: MULHERES GENIAIS 

Meses de trabalho: Primeira quinzena de março/2020 

 

II – DESCRIÇÃO 

As atividades deste mês envolvem o Dia da Mulher, referindo mulheres que 

desenvolvem ou já desenvolveram atividades importantes para a sociedade.  

 

III – OBJETIVOS 

 Convivência social: capacidade de demonstrar emoção e ter autocontrole; 

capacidade de demonstrar cortesia; capacidade de comunicar-se; capacidade de 
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desenvolver novas relações sociais; capacidade de encontrar soluções para os conflitos do 

grupo; capacidade de realizar tarefas em grupo; capacidade de promover e participar da 

convivência social em família. 

 Direito de ser: direito a aprender e experimentar; direito de brincar; direito de ser 

protagonista; direito de adolescer; direito de ter direitos e deveres; direito de pertencer; 

direito de ser diverso; direito à comunicação. 

 Participação: participação no serviço. 

 

IV – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Falar sobre a diversidade cultural e profissional das mulheres; 

 Explorar a criatividade; 

 Possibilitar integração, socialização e formas de comunicação; 

 Trabalhar com a expressividade artística; 

 Proporcionar a liberdade da auto-expressão; 

 Ampliar o repertório musical; 

 Promover uma discussão sobre o espaço da mulher na sociedade; 

 Valorizar a figura da mulher e despertar o entendimento das ações realizadas por 

mulheres importantes na história; 

 Trabalhar conceito de gênero. 

 

V - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Nise da Silveira 

2. Carmem Miranda 

 

VI - TÉCNICAS DE APRENDIZADO SOCIAL 

1. Oficina de Leitura com Cães 

2. Oficina de artes com Cães 

3. Oficina de Pet Terapia 

Integramos o conteúdo do trabalho destas três oficinas, visando um maior 

aproveitamento dos os atendidos. 
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Para este mês, pensamos em apresentar algumas MULHERES GENIAIS, 

brasileiras e que fizeram a diferença para a sociedade na época em que viveram.  

Iniciamos com um vídeo documentário sobre a vida de Nise da Silveira e Carmem 

Miranda e explicamos sobre os trabalhos que elas realizaram.  

Os filmes atuam como apoio visual e auditivo e contribuem para o enriquecimento 

intelectual, pois permite aos atendidos que aprendam a escutar, distinguir palavras e 

termos utilizados; comunicar sobre as diversas situações vividas na história; dialogar 

sobre os filmes comparando com vivências pessoais, de forma a chegar a conclusões 

positivas; conseguir compartilhar comportamentos, fazer uma reflexão analítica, 

apontando questionamentos, esclarecendo dúvidas e formulando novas ideias.  

Sobre Nise da Silveira enfatizamos a importância de ela ter sido a primeira médica 

a cursar Psiquiatria no Brasil e a primeira a inserir animais no ambiente clínico. 

Falamos sobre a importância da Arte na Saúde Mental, quando ela trouxe a Arte 

como ferramenta de mudança e de melhora terapêutica para seus pacientes. Além disso, 

ela realizou o trabalho com seus gatos como co-terapeutas junto aos seus pacientes. 

Realizamos pinturas livres com os assistidos, para que eles pudessem se expressar 

criativamente sem qualquer julgamento sobre o correto e o errado, o feio ou bonito.  

A ideia é, no futuro, fazer uma exposição de artes com as obras confeccionadas 

pelos atendidos e por suas famílias. 

Sobre Carmem Miranda, mostramos alguns vídeos que retrataram a história de 

vida, a importância desta mulher como cantora, ícone e símbolo interacional do Brasil no 

exterior. 

Ensaiamos a música “O que é que a Baiana tem”, de sua autoria e iniciamos a 

confecção de frutas de argila, já que as frutas faziam parte de um dos adereços utilizados 

pela cantora. Desta forma é possível propiciar a socialização, à medida que conversam e 

juntam-se a seus colegas; a autonomia quando desenvolvem as atividades sem 

dependerem de alguém para executá-las; melhora no desenvolvimento motor e na 

estimulação sensorial, pois requer que eles estejam sempre manipulando objetos; 

contribui no desenvolvimento da cognição e comunicação, pois possibilita que ao irem 

utilizando sua criatividade em confeccionar, possam mostrar ao outro, suas produções. 
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Fizemos jogos da memória utilizando os cães como “tabuleiro” para fixar os 

conteúdos aprendidos nas oficinas. 

 

 

 

 

 

 

4.Oficina de Música: 

O objetivo da oficina de música foi destacar figuras femininas no campo musical. 

Inicialmente foi apresentado um vídeo do programa da TV Cultura: “Quintal da Cultura” 

que demonstra de forma lúdica a história da cantora e atriz “Carmem Miranda”. Por meio 

desse vídeo foi possível possibilitar às crianças um momento de conversa sobre 

superação e não desistir dos sonhos. Além disso, foi trabalhado uma nova música: “O que 

é que a baiana tem”.  

Com as crianças que necessitam de apoio visual para a comunicação, foram 

utilizadas impressões de figuras e imagens referentes à música, estimulando o 

aprendizado e participação.  

Para reforçar o conhecimento sobre a cantora, também foi demonstrado outro 

vídeo: “Castelo Ra-Tim-Bum”, em que a bruxa Morgana conta a história da Carmem 

Miranda, ampliando os detalhes de sua vida.  
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No decorrer do mês o objetivo foi o ensaio para a apresentação musical na 

exposição de Artes e a música selecionada foi “O que é que a baiana tem?”.  

A proposta dos ensaios foi convidar as crianças a cantarem, conhecendo e 

compreendendo as palavras da canção. Esse processo de ensaio estimula a integração e 

trabalho em equipe, assim como o desenvolvimento da autoestima.  

 

5. Oficina de Intervenção TEA: 

No mês de março foram realizadas, às sextas-feiras: 

 06/03/20: Palestra voltada à equipe técnica com o tema: “Vamos falar sobre 

Autismo? ”; ministrada pela fonoaudióloga especialista em análise do comportamento e 

comunicação alternativa Renata Corrêa Pereira. Os assuntos abordados nesta palestra 

foram: características do transtorno e estratégias para auxiliar no atendimento dos 

assistidos, dentre elas: destacar a importância da sinalização visual do ambiente, 

comunicação, rotina e modelos de atividades. 

 

 

 13/03/20: Pintura: Carmen Miranda. Aproveitando os adereços utilizados pela 

cantora (frutas de cores tanto primárias quanto secundárias), realizamos a pintura e 

colagem com diversos materiais (pintura a dedo e com pincel, giz de cera, lápis de cor), 
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bem como o emparelhamento de frutas, visando habilidades motoras e intenção 

comunicativa. Outro tema trabalhado foi o de identificação de partes do corpo e rosto da 

cantora, nos próprios assistidos e na equipe. 

 

 

 

 

6. Hippoterapia: 

 As atividades da Hippoterapia foram muito desafiadoras, pois os atendidos tiveram 

que mostrar grande capacidade de equilíbrio, coordenação motora e criatividade. 

Confeccionamos várias telas com o desenho da Carmem Miranda, estes ficavam 

presos no redondel e os atendidos montados a cavalo, tinham que pintar (com tinta e 

pincel), partes do corpo da cantora, mostrando toda sua capacidade motora e criatividade.  

O desafio foi muito grande, pois pintar com tinta e pincel em cima de um cavalo 

que vez ou outra se mexe não é uma atividade tão simples e os atendidos se destacaram 

com sua força de vontade. Sem dizer o trabalho em equipe e o respeito, pois todos os 

atendidos pintavam um mesmo desenho e precisavam respeitar o espaço de pintar do 

outro.  
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7. Oficina de Musicalização: 

O assunto escolhido para o mês de março teve como base, enaltecer a figura da 

mulher na história da música, e o quanto ela começou a se destacar na sociedade.  

O foram sugeridas algumas oficinas usando a música como ferramenta, com intuito 

de contar um pouco da história de uma mulher genial que acabou quebrando alguns tabus 

no universo musical a cantora e atriz “Carmem Miranda”. Como repertorio escolhemos a 

música “ o que a Baiana tem” e com isso iniciamos a pratica de instrumento (flauta 

doce) tocando essa música como uma forma de á homenageia-la. 

 

  

 

Atividades extras: 

 

Dia da Mulher – com o dia da beleza: 
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Uma simples homenagem a quem com força, sabedoria e delicadeza, transforma o 

dia a dia das nossas crianças e adolescentes em algo suave e encantador. Foi um dia de 

cuidar com muito carinho da beleza dessas mulheres reconhecendo seus esforços. Em 

parceria com o salão de beleza, Marylin Studio, propusemos um dia da beleza onde elas 

puderam fazer a mão, sobrancelhas, corte e escova. 

 

 

Oficina com os responsáveis dos atendidos: Projeto a Arte que Transforma  

 

Objetivo: O projeto desenvolvido por uma arte terapeuta, trabalha com as famílias dos 

usuários, propondo através da arte um olhar para si mesmo. É um momento onde eles 

aprendem a se cuidarem, ajudando os, a produzirem trabalhos, onde futuramente possam 

transforma-los em recursos para se reconstruírem.  

 

 

 SERVIÇO SOCIAL  

 

O Serviço Social realizou atividades às famílias dos atendidos da ABRAHIPE 

possibilitando um processo de construção da cidadania embasado no processo ético-
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político da profissão e nos princípios institucionais, promovendo também maior 

integração da comunidade com as ações da instituição.  

 O público alvo foram as famílias e responsáveis pelas crianças e adolescentes 

com deficiência.  

A ABRAHIPE executa o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 

SCFV para criança e adolescente com deficiência de 6 a 15 anos. Trata-se de um serviço 

de Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Esse serviço 

teve caráter preventivo e trabalhou com a garantia de diretos, e teve foco na constituição 

de espaços de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do 

protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes com deficiência, a partir dos 

interesses, demandas e potencialidades, respeitando as possibilidades de cada usuário.  

           As intervenções foram pautadas em experiências lúdicas, culturais e artística como 

formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. 

Incluíram crianças e adolescentes acolhidas, crianças e adolescentes que sofreram 

violências e maus tratos ou outras violações, cujas atividades contribuíram para 

resinificar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar 

experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidade e na prevenção de 

situações de risco social. 

  No primeiro trimestre de 2020 as ações desenvolvidas pela equipe de referência 

da instituição composta por Assistente Social, facilitador de música, facilitador de artes, 

psicóloga e coordenação, contemplaram parcialmente os objetivos propostos no Plano de 

Trabalho 2020. 

Assim como as orientações internas e participações das reuniões dos Conselhos de 

Direitos possibilizaram o acesso a novos conhecimentos e discussão das políticas 

públicas. Os grupos desenvolvidos pela Assistente social buscaram discutir com as 

famílias assuntos relevantes na sociedade focando no respeito às diferenças. Os grupos e 

oficinas realizados pelos facilitadores oportunizaram o desenvolvimento do raciocínio 

lógico, senso crítico, autocuidado, autoconhecimento, autonomia, criatividade entre 

outros.  
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AÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO SOCIAL 

 Acolhida (Triagem); 

 Atendimento Social com as Famílias; 

 Acompanhamento, intervenção e encaminhamento para a rede socioassistencial; 

 Encaminhamento e realização de relatórios os para órgãos do Sistema de Garantia de 

Direitos e contato com a rede de serviços socioassistencial; 

 Atividades Socioeducativas com as famílias e responsáveis dos atendidos. 

 

REUNIÕES  

 Reuniões CMAS – Conselho Municipal da Assistência Social 

06/02/2020 

03/03/2020 

 Reuniões CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  

21/01/2020 

18/02/2020 

 

 Reuniões CMDDPcD- Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

12/02/2020 

11/03/2020 
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OS IMPACTOS ECONOMICOS OU SOCIAIS: 

A união dos benefícios que os animais podem proporcionar a interação e socialização 

das pessoas com deficiência, junto à necessidade desta população específica faz com que a 

ABRAHIPE detenha um papel relevante dentro do contexto da região, ao prestar um 

atendimento de qualidade a uma comunidade em vulnerabilidade social, e ou insuficiência 

na infraestrutura e serviços adequados ao seu bem-estar físico e social. 

O projeto buscou validar as teorias e garantir que o potencial do programa fosse de 

sucesso, refletindo a efetividade em atingir seu objetivo. 

O serviço apresentou estrutura para causar impactos mais efetivos na vida de pessoas 

com deficiência e de pessoas em situação de vulnerabilidade social, através de articulações 

e aperfeiçoamento das oficinas e de seus processos de trabalho e celebrando parcerias na 

assistência social com ações culturais e esportivas, como formas efetivas de promover a 

inclusão social, construir modelos solidários de relacionamento entre pessoas e instituições 

e oportunidades ímpares de reconhecer potenciais. 

As mudanças experimentadas pelos responsáveis, durante o período de participação 

do atendido na ABRAHIPE, exigiram que estas refletissem sobre as futuras ações, para que 

continuem adquirindo novos conhecimentos, novas habilidades culturais, artísticas e 

esportivas, e que também alcancem e mantenham condições de vida possíveis a aplicação na 

vida prática. 

A mensuração do impacto é o caminho para o desenvolvimento de intervenções cada 

vez mais efetivas e contributivas para a construção de sociedades mais informada, justas e 

sustentáveis.  
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 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PUBLICO ALVO 

Continuados os mecanismos de planejamento e avaliações, foi nos mostrado uma 

evolução da constituição da criança: foram construídas conjuntamente estratégias que 

ajudaram cada um que encontrava barreiras, considerando a elaboração de processos que 

levaram em conta as singularidades da sua forma, a aprender de modo articulado à 

socialização. 

Isso ocorreu através da continuidade do planejamento de: 

• Análise de necessidades dos usuários: procurou identificar os critérios para o sucesso 

do projeto, incluindo identificação e priorização de necessidades do público 

atendido;  

• Analise de processo nas oficinas: foi complementar e procurou analisar a qualidade 

da implantação e as mudanças ou tendências no problema que está sendo abordado 

pelo projeto.  

 

REGISTRO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 A avaliação dos resultados será feita em várias instâncias:  

• Anamnese e entrevista com os pais ou responsáveis: no início do serviço e em 

momentos pontuais no decorrer do mesmo até o final (são realizadas anamnese e 

entrevista com os pais com o objetivo de determinar o comportamento inicial do 

usuário e observar os progressos e resultados obtidos no decorrer do processo).  

• Análise dos Relatórios dos profissionais: cada oficina será registrada através de 

relatórios elaborados o conteúdo destes relatórios será analisado e servirá de escopo 
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