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O CAIS-Centro de Atendimento e Inclusão Social é uma instituição

sem fins econômicos que atua desde 1971, com sede no município

de Contagem. Tem como missão: contribuir para a inclusão e o

convívio com a diversidade a partir do atendimento especializado,

promovendo um novo olhar sobre a deficiência. Atende

mensalmente a 500 pessoas com deficiência, nas áreas de saúde,

educação, cultura, assistência social e inclusão laboral. Contempla

todas as faixas etárias, de bebês a adultos, e acompanha as famílias

das pessoas atendidas.

O CAIS



As ações se referem a fase final de execução do projeto Fortalecer e Aprimorar que teve

como objetivo promover ações que auxiliassem a inclusão de crianças e adolescentes com

deficiência na escola e na sociedade, através de um atendimento especializado que teve

como prerrogativa a visão global de cada atendido, mantendo as ações da instituição, com

vistas ao fortalecimento e aprimoramento institucional.

Nos atendimentos realizados, foi priorizado o trabalho transdisciplinar de uma equipe

multiprofissional, buscando a integralidade do atendimento, que é uma premissa da

instituição e que vislumbra uma visão global do sujeito: mente, corpo e social. 

Essa equipe transdisciplinar traz consigo a riqueza de vários olhares sobre um mesmo caso

e resulta em um atendimento que valoriza as potencialidades de cada

criança/adolescente, trabalhando a minimização das debilidades que cada indivíduo

apresenta devido à sua deficiência.

Devido à Pandemia da COVID19 a instituição buscou se reinventar com o intuito de manter

os atendimentos a cada criança para que estas não sofressem grandes perdas pela falta do

acompanhamento institucional. Tendo isso como objetivo principal, foram criadas salas de

atendimento virtual e grupos de Whatsapp para que todas as famílias recebessem contatos

e buscassem a melhor forma de manter os atendimentos a seus filhos.

Esses atendimentos foram realizados através do que chamamos de Oficinas Terapêuticas,

que já faziam parte do dia a dia da instituição mas que receberam agora em uma nova

versão: a forma digital.  A troca de informações e experiências entre os diversos

profissionais fez com que cada criança recebesse o melhor de cada um e que o

conhecimento de um complementasse o conhecimento do outro, fazendo assim que a

criança fosse vista de forma global. Na forma digital a equipe buscou oferecer o melhor

atendimento de uma forma que fosse acessível a todos.

Mesmo nas oficinas de horticultura , as ações no modo digital tiveram grande aceitação e

proporcionaram resultados positivos para as crianças e as famílias que participaram das

ações.

A seguir, apresentamos o relatório das atividades realizadas:

Apresentação



Oficinas de artes e música para 50 crianças de 2 a 6 anos e oficinas

de artes e horticultura para 25 adolescentes de 14 a 17 anos, 11

meses e 29 dias, cadastrados no CAIS, durante o período do

projeto, de forma complementar aos atendimentos já realizados na

instituição.

Ações previstas

Metas
Realizar oficinas de arte e música para

50 crianças de 2 a 6 anos já cadastradas
no CAIS, de forma complementar aos
atendimentos realizados pelo CAIS.

50 
crianças

Realizar oficinas de artes e horticultura
para 25 adolescentes de 14 a 17 anos,
11 meses e 29 dias já cadastrados no

CAIS, de forma complementar aos
atendimentos realizados pelo CAIS.

25 
adolescentes

Valores e rubricas totais
previstos

Recursos Humanos

Equipamentos

R$ 220.658,77

R$ 21.205,21

Total

R$ 241.863,98



Ações desenvolvidas e
resultados alcançados

Realizar oficinas de arte e música para
50 crianças de 2 a 6 anos já cadastradas

no CAIS, de forma complementar aos
atendimentos realizados pelo CAIS

100%

Realizar oficinas de artes e horticultura
para 25 adolescentes de 14 a 17 anos,
11 meses e 29 dias já cadastradas no

CAIS, de forma complementar aos
atendimentos realizados pelo CAIS

100%

Percentual de cumprimento das metas



Durante os meses de Abril a Junho,  continuamos com os atendimentos virtuais. Instrutores de

música e artes,  professores, profissionais da clínica e do serviço social se reuniram para criar

estratégias para o atendimento. Toda a equipe empenhou-se para atender as crianças e

suas famílias durante o período da quarentena. O serviço social da instituição criou grupos de

acordo com  a faixa etária e, inicialmente, enviou às crianças vídeos e mensagens através da música

e contação de histórias. Foram realizadas a confecção de brinquedos e sugeridas atividades

artísticas. Como retorno dos atendimentos recebemos das famílias vários vídeos, fotos e

mensagens demonstrando a efetividade do atendimento. Ao longo do mês, aconteceram também

os atendimentos na plataforma virtual com o grupo de alunos  em atividades musicais, artísticas,

contação de histórias e atendimento clínico possibilitando o atendimento integrado.

Relatório de cumprimento do objeto
meses: Abril a Junho
Atendimento Virtual



Atendimento virtual
Plataforma Jitsi-Meet
Durante o atendimento virtual,  as crianças puderam interagir com a equipe e com os
colegas. Os alunos puderam criar, ouvir e cantar as músicas que mais gostam, se expressar
de diversas formas e,  através das artes,  construir com a equipe diversos objetos utilizando
materiais recicláveis, tintas, folhas e outros.





Sugestões de atividades para as
Oficinas de Artes, Música e
Horticultura

Foram enviadas para as crianças e adolescentes sugestões de atividades envolvendo as 
 oficinas culturais.  Os profissionais gravaram vídeos, mensagens ensinando os alunos a 
 confeccionar brinquedos e instrumentos musicais, pinturas, músicas, jogos, projeto horta em
casa,  entre outros.



Confecção de instrumentos musicais
com materiais recicláveis



Jogo das cores

Avião de garrafa pet

Arte com folhas de árvores



Feedback das famílias
No acompanhamento aos atendimentos e intervenção da equipe, as

famílias enviaram, diariamente, o retorno das crianças, adolescente e

jovens nas atividades realizadas em casa, sejam por músicas, pinturas,

desenhos, confecção de brinquedos e outros, em forma de videos, fotos

ou relatos.

Horta em casa
Avião de pet

Manuseio de instrumentos musicais



Desenho com tintas



Areia mágica
Casinha de materiais recicláveis

Bonecos de balão
Brincando com cores



Resultados alcançados
Com as ações realizadas através do projeto a instituição conseguiu manter
os atendimentos às crianças e adolescentes assistidos, mesmo diante do
desafio imposto pela pandemia.

Através das oficinas virtuais, as crianças e adolescentes apresentaram
grande envolvimento e foram percebidos resultados importantes no que
diz respeito ao desenvolvimento de cada um deles. O meio digital ofereceu
a alguns deles a oportunidade de se relacionar de forma segura, o que para
crianças/adolescentes com alguns quadros de deficiência é um grande
resultado e poderia ser mais difícil na forma presencial pois, podem
apresentar dificuldades em se relacionar ou interagir.

Foi uma experiência inovadora para a instituição. Seus profissionais se
adaptaram a nova forma de trabalho e mantiveram o trabalho integrado.
Todos ofereceram o seu melhor e alcançaram resultados ainda mais
abrangentes.

As famílias se mostraram satisfeitas e agradecidas pelo suporte oferecido
pela instituição nesse período desafiador. O acompanhamento das crianças
e adolescentes com deficiência, mesmo sendo feito virtualmente, trouxe
segurança e acolhimento às famílias que sentiram abraçadas pela
instituição. Muitos vídeos de agradecimento foram recebidos pela equipe
demonstrando a importância desse acompanhamento.

As metas quantitativas foram cumpridas integralmente e os resultados
qualitativos foram excelentes.

De acordo com a avaliação da equipe, o projeto promoveu ações que
auxiliaram a inclusão de crianças e adolescentes com deficiência na escola
e na sociedade, através de um atendimento especializado que teve como
prerrogativa a visão global de cada atendido, mesmo uma parte do
atendimento sendo realizada à distância.

Um ponto crucial das ações foi o fortalecimento da família e dos vínculos
familiares, promovendo o desenvolvimento das crianças e dos
adolescentes atendidos.



Resultados financeiros

Recursos Humanos

Equipamentos

R$ 220.658,77

R$ 21.205,21

Total

R$ 241.863,98

R$ (211.404,65)

R$ (20.999,33)

R$ (232.403,98)

Rubrica Previsto Gasto

Rendimentos

R$ 827,10

Saldo devolvido ao

município

R$ 10.287,10
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