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O CAIS

 

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 bebes a adultos, e
acompanha as famílias das pessoas atendidas.



As ações se referem a parte do projeto Fortalecer e Aprimorar e visa promover ações

que auxiliem a inclusão de crianças e adolescentes com deficiência na escola e na

sociedade, através de um atendimento especializado que tem como prerrogativa a

visão global de cada atendido, mantendo as ações da instituição, com vistas ao

fortalecimento e aprimoramento institucional.

 

Essa visão só é possível devido à estratégia de atendimento utilizada pela instituição

que visa envolver em um mesmo atendimento profissionais de áreas distintas como

clínica, educação, assistência social e artes.

 

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 e trabalha na minimização das debilidades que cada indivíduo

possa apresentar devido à sua deficiência.

 

Esses atendimentos são realizados através do que chamamos de Oficinas

Terapêuticas, e fazem parte do dia a dia da instituição. Nessas oficinas podem

acontecer atendimentos em grupo ou individuais, dependendo da necessidade e da

avaliação de cada caso. A troca de informações e experiências entre os diversos

profissionais faz com que a criança receba o melhor de cada profissional e que o

conhecimento de um complemente o conhecimento do outro, fazendo assim que

essa criança seja vista de forma global e não departamentalizada, como uma clínica

ou atendimento especializado por si poderia oferecer.

 

O CAIS qualifica pessoas com deficiência, através de cursos de aprendizagem

profissionalizante, conforme o decreto nº 5.598 de 1º de dezembro de 2005 e através

da portaria do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Portaria 723/2012 que

destina às entidades sem fins lucrativos (ESFL) promover formação técnico

profissional oferecida às pessoas com deficiência, visando favorecer através de

cursos, o desenvolvimento das habilidades para o desempenho da ocupação e sua

inclusão no trabalho. 

 

A prática do CAIS demonstra que a promoção à saúde através de ações voltadas a

perspectiva de obter um trabalho facilita e abre oportunidades para que adolescentes

construam sua autonomia e se tornem sujeitos ativos. Iniciar a qualificação

profissional mais cedo permite que familiares e adolescentes com deficiência

construam e planejam seu futuro de forma ativa. 

 

 

Apresentação



O projeto oferece 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 do Projeto

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 cadastradas no

CAIS, de forma complementar aos
atendimentos realizados pelo CAIS.

25 
adolescentes

Valores previstos no Projeto 
(rubricas)

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

69%

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

55%

Percentual de cumprimento das metas até abril/2020



Oficinas de Artes -
0 a 6 anos

Em novembro, as oficinas foram voltadas à

exposição dos artistas do projeto "CAIS: um

ponto de partida", no Centro Cultural de

Contagem. A mostra contou com obras feitas a

partir da vivência dos artistas nas oficinas

ministradas com crianças, adolescentes e

jovens do CAIS.

O mês de dezembro foi dedicado às

atividades lúdicas do Natal. Priorizamos o

trabalho em grupo, a fim de promover a

interação entre as crianças e jovens

assistidos pelo CAIS. Trabalhamos também

os valores familiares que eles trazem para a

instituição. 

Em Janeiro as ações desenvolvidas foram

voltadas à organização dos atendimentos do

ano e avaliação do desenvolvimento de cada

criança nas açoes do projeto do ano anteior.

Em fevereiro foram desenvolvidas caixa de

surpresas e mosaico reciclado.. Objetivos

Instigar o inusitado, a surpresa, a resiliência e a

adequação na caixa-surpresa; Trabalhar a

montagem, o jogo de cores e formas no

mosaico; Trabalhar a comunicação para atingir

os resultados esperados.

Em março foram realizadas oficinas com o tema

específico da Páscoa. O objetivo das objetivo

das oficinas era trabalhar a criatividade e inserir

as crianças em assuntos do dia a dia de suas

famílias.

Em abril, mesmo após as ações de confinamento

social o CAIS trabalhou de forma remota para

dar às crianças e suas famílias o suporte

necessário à continuidade do tratamento e da

realização das oficinas de artes.

2019

2020



Resultados alcançados
As crianças participantes das oficinas de artes apresentaram uma melhora significativa em
seu desenvolvimento neuropsicomotor.
Foi possível avaliar melhoras pontuais nas questões de fala, coordenação motora e interação
social a partir das atividades desenvolvidas.
Crianças antes alienadas, ou que apresentavam dificuldades na interação com seus pares
passaram a conviver melhor e por mais tempo em situações onde se encontravam com mais
pessoas.



Oficinas de Música
- 0 a 6 anos

Em novembro, foram desenvolvidas as seguintes

atividades: telefone sem fio; músicas que falam

de animais; liberdade para escolhas de

instrumentos; utilização do microfone; escrita

musical no quadro de pentagramas; brincadeiras

de roda.

Em dezembro, várias ações foram

experimentadas. Foi possível verificar a

importância dos atendimentos em grupo,

pois as interações entre os pares foram

observadas em todos os formatos, tais

como: telefone sem fio; músicas que

falam de animais; liberdade para escolhas

de instrumentos; utilização do microfone;

escrita musical no quadro de

pentagramas e brincadeiras de roda. 

Em Janeiro durante os atendimentos

compartilhados musica e contação de estórias

varias ações foram realizadas para prociar aos

alunos um atendimento de qualidade .

Em fevereiro foram desenvolvidas Atividades

desenvolvidas: telefone sem fio; músicas que

falam de animais; liberdade para escolhas de

instrumentos; utilização do microfone; escrita

musical no quadro de pentagramas;

brincadeiras de roda.

Em março as atividades buscaram fazer com que

as crianças percebessem a sonoridade em

relação às diferentes fontes sonoras como o

corpo humano, animais, objetos e contextos do

mundo natural e social;

Em abril, através do atendimento online as

oficinas de música visaram aproximar as famílias

de suas crianças orientando a respeito das

músicas de interesse da criança;

2019

2020



Resultados alcançados
Durante o período, observamos o desenvolvimento acelerado de algumas crianças e jovens
atendidos pelo CAIS.
As crianças e jovens desenvolveram laços importantíssimos com seus pares e técnicos,
tornando visível seu avanço e a satisfação dos pais. 
Algumas crianças demonstraram grande progresso pessoal e musical dentro da sala e
aceitaram o formato de atendimento sem grandes percalços (ou sem problemas fora do
esperado). 
Crianças que demandam mais atenção devido ao quadro de deficiência, conseguiram
participar dos atendimentos graças ao auxílio do pedagógico, enquanto as professoras
auxiliavam no cuidado aos demais. 



Oficinas de Artes e
Horticultura
14 a 17 anos

Em novembro, nas atividades de horticultura

houve a produção de mudas de suculentas em

xícaras, visando o reaproveitamento do material

de doação. Os jovens se  envolveram e usaram

sua criatividade, compondo belos conjuntos.  As

oficinas de artes seguiram as ações para a

exposição.

O mês de dezembro, os participantes optaram

por escolhas de plantio de mudas,

experimentação no manejo de espécies diversas,

técnicas básicas de plantio e cuidados com as

plantas, irrigação e evolução das espécies. 

Durante o mês de janeiro foram discutidas pela

equipe pedagógica propostas e metodologias e

ações para o ano de 2020.

Em fevereiro os conteúdos se fundamentam á

partir de projetos em desenvolvimento que

permitem novas ideias e possibilidades para

novos projetos. As atividades práticas se

desenvolvem dentro de uma sequência na

execução do projeto da horta e floricultura. A

educação ambiental é tema de muitas

discursões e projetos. 

2019

2020
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