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Programa de Atenção às Famílias da APABB São Paulo 
 
Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de São Paulo 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS 
Secretária: Berenice Maria Giannella  
Telefone: (11) 3291-9772 
E-mail: bmgiannella@prefeitura.sp.gov.br 

 
Serviço de destino: Programa de Atenção às Famílias da APABB São Paulo 
 
Público-alvo:   
 
Pessoas com deficiência e seus familiares atendidos pela APABB – SP. 
 
Organização da Sociedade Civil Parceira: APABB - Associação de Pais, Amigos, Pessoas com Deficiência de 
Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade – NRSP. 
 
Recurso Previsto: R$ 200.000,00 
 

1) Apresentação: 

A APABB foi criada em 8 de agosto de 1987, por um grupo de funcionários da Agência Centro do Banco do Brasil, em 

São Paulo. Todos enfrentavam um desafio comum: eram pais de crianças que precisavam de tratamento e cuidados 

especiais. 

O grupo começou a se reunir em meados de 1986 para trocar ideias, experiências e informações. Os encontros 

aconteciam na casa de um dos fundadores e giravam em torno do papel que uma entidade voltada para as pessoas 

com deficiência desempenharia e como deveria ser a atuação de seus integrantes. 

O apoio mútuo era essencial para romper com o isolamento e criar novas alternativas. Na fase inicial, as reuniões 

permitiam a troca de experiências, procedimentos e indicações educacionais, médicas e terapêuticas. Ao mesmo 

tempo, esses encontros foram consolidando uma prática solidária e profícua. 

Quando foi fundada, a recebeu o nome de Associação de Pais e Amigos de Pessoas Portadoras de Deficiência dos 

Funcionários do Banco do Brasil. Mais tarde a denominação mudou para Associação de Pais, Amigos e Pessoas com 

Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade, para abarcar a crescente participação da 

comunidade nas atividades da Organização. A APABB tem como missão realizar ações em prol das pessoas com 

deficiência e de suas famílias, bem como, trabalhar na defesa dos seus direitos, contribuindo para sua inclusão social 

e a melhoria de sua qualidade de vida. 

Propósito: Fazer a diferença na vida das pessoas com deficiência e das suas famílias. 
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Visão: Ser reconhecida como uma associação que transforma a vida das pessoas com deficiência e das suas famílias 

e que promove o desenvolvimento de uma sociedade inclusiva e solidária. Valores: ética, filantropia, respeito à 

diversidade, responsabilidade social, solidariedade, transparência. 

2) Justificativa: 

A Apabb de São Paulo é o maior Núcleo regional de toda a Associação, atendemos atualmente 180 famílias de 

diversos pontos principalmente da capital e grande São Paulo. 

Nossos programas e projetos consistem no atendimento das pessoas com deficiências e suas famílias por meio do 

Serviço Social, do desenvolvimento das atividades Esportivas e de Lazer. 

Atendemos as normativas de planejamento de forma anual contendo dados de identificação, objetivos, metodologia, 

indicando as atividades realizadas com sua frequência, recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, 

monitoramento e avaliação. Nossas atividades são realizadas de forma continuada considerando as demandas do 

público atendido, o território onde são desenvolvidas as atividades, o nível de vulnerabilidade de nossos usuários, 

além das especificidades e características de nossos programas e projetos. 

Conforme preconiza a PNAS, os Projetos desenvolvidos possuem caráter preventivo e proativo, pautados na defesa 

e afirmação dos direitos da pessoa com deficiência e no desenvolvimento de suas potencialidades e capacidades, 

respeito à sua dignidade e à sua autonomia, bem como à convivência familiar e comunitária. 

Os profissionais da área de assistência social da APABB são responsáveis pelo acompanhamento das pessoas com 

deficiência e de suas famílias, bem como, por efetivar as estratégias de sensibilização para despertar o interesse de 

participação nos projetos e atividades que a Apabb oferece. Para tanto, são realizados atendimentos individuais, 

visitas domiciliares, oficinas, grupos, encontros e demais atividades orientadas com as famílias. São os assistentes 

sociais que em sua prática, constroem o que é transmitido na relação que estabelece com as famílias e demais 

parceiros e promovem o acesso do público atendido aos serviços e benefícios prestados pela associação e pela rede 

socioassistencial existente. Neste sentido, destacamos a importante articulação da Apabb com esta rede que 

compreende um trabalho ativo na busca de parcerias para realizar os encaminhamentos necessários para cada 

atendimento, destacando a nossa participação na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. 

Na Apabb a formação e o mapeamento da rede e a interação com parceiros por meio do Serviço Social é constante, 

uma vez que se torna primordial o trabalho de articulação de parcerias, sendo um elo entre diversos atores. 

 

Desta maneira, a articulação em rede juntamente com todo o trabalho desenvolvido pela área é pensada como um 

dispositivo de intervenção no posicionamento das famílias, possibilitando às mesmas e a pessoa com deficiência, se 

reconhecer e se fortalecer enquanto sujeitos de direitos. 

Como preconiza o SUAS, na modalidade de Proteção Social Básica, está implementado o Programa de Atendimento 

às Famílias e às Pessoas com Deficiência que desenvolve projetos e ações com foco na pessoa com deficiência e seus 

familiares com o objetivo acolher, atender, orientar, encaminhar, trabalhar os vínculos da pessoa com deficiência, e 

seus familiares para usufruto e defesa de seus direitos e da sua inclusão na sociedade. Além disso, destacamos as 
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atividades desenvolvidas através do projeto denominado Grupo de Apoio às Famílias, cujo objetivo é a socialização 

e proteção por meio de encontros, rodas de conversas e grupos de discussão envolvendo as pessoas com deficiências 

e suas famílias, de forma a desenvolver seu protagonismo, autonomia, a efetiva garantia de direitos e o 

empoderamento de seus membros. 

Este Programa consiste em duas ações: Atendimento Básico e Projetos Sociais. 

Atendimento básico: constitui-se em ações de acolhimento, orientação, encaminhamento, acompanhamento e 

avaliação. Também, no atendimento de profissionais, estudantes, voluntários e demais pessoas interessadas nas 

questões da área da deficiência. 

Projetos Sociais: são realizados a partir de um diagnóstico do território e situações de vulnerabilidade social das 

famílias e pessoas com deficiência, seja a partir de uma demanda dos usuários diretamente atendidos ou diagnóstico 

e/ou observação de uma determinada realidade que compreenda a comunidade ou a sociedade. 

 
Com efeito, visando o pleno desenvolvimento do referido Programa, as ações desenvolvidas no âmbito dos  

projetos sociais são: grupo de apoio às famílias, caminhando com as escolas, tratamento diferenciado na saúde, 

ligados pela arte, acampamentos inclusivos, colônia de férias, projeto caminhar, laboratório do lazer, encontro de 

famílias, espaços participativos, oficinas de qualificação e inserção no mercado de trabalho e atividades 

direcionados às práticas esportivas, além do desenvolvimento de ações de sensibilização e mobilização da 

sociedade como caminhadas, tudo devidamente apresentado conforme  anexo I – Cronograma de Trabalho 2021. 

 
A articulação e o desenvolvimento destas ações demandam do Núcleo Regional uma considerável infraestrutura para 
o atendimento de nossos atendidos, como equipamentos, materiais diversos e de comunicação. 
 
Considerando a abertura econômica e a retomada gradual das atividades presenciais que se vislumbra, o Núcleo 
Regional da APABB São Paulo, quer estar preparado para este novo normal, oferecendo para os nossos atendidos (as 
pessoas com deficiência e/ou seus familiares), uma estrutura renovada e com uma comunicação mais eficiente, capaz 
de acolher e oferecer um trabalho com mais qualidade aos nossos usuários. 
 
Este projeto impactará positivamente na rotina do Núcleo e no desenvolvimento das atividades da APABB São Paulo, 
promoveu de janeiro à maio de 2021 o atendimento a 180 aproximadamente, que certamente aumentarão com a 
retomada gradual das atividades e abertura econômica.  
 
Finalmente, a importância deste projeto no planejamento e no desenvolvimento das ações de 2022, otimizará a 
saúde financeira do núcleo, permitindo-nos oferecer um serviço com mais qualidade, atraindo novos atendidos e 
parceiros para as nossas ações. 
 

3) Objetivo: 

Oferecer um melhor atendimento às Pessoas com deficiência e seus familiares no Núcleo da APABB São Paulo, 

por meio da aquisição de materiais diversos para o desenvolvimento das nossas atividades e de comunicação, 

garantindo um trabalho com mais qualidade aos nossos atendidos.  
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4) Avaliação: 

Cada vez mais as organizações sociais adotam posturas mais profissionalizadas. Com o avanço dos meios de 
comunicação, internet e redes sociais, por exemplo, as pessoas adquiriram um comportamento mais exigente, 
querem serviços públicos e/ou privados com maior qualidade.  
 
A medida que a demanda de atendimento da APABB SP foi crescendo, estes comportamentos também ecoaram no 
nosso cotidiano, impactando na diversidade das pessoas em que atendemos, bem como, na especificidade de cada 
deficiência, no avanço dos meios de comunicação e na melhora das condições de trabalho e serviços oferecidos por 
nós atualmente, exigindo na necessidade do investimento na renovação dos insumos utilizados nas ações e projetos 
que desenvolvemos.  
 
Consideramos que esse investimento elevará a qualidade das ações e serviços prestados aos nossos usuários. 
 

5) Localização dos serviços com a capacidade de 440 atendimentos mensais. 

 
Sede administrativa e de acompanhamento às famílias:  
 
Rua Líbero Badaró, 318 – 7º andar - Centro – São Paulo /SP – CEP: 01008-000 
 
Acompanhamento às famílias e atividades de esporte e lazer: 
 

✓ AABB-SP - Associação Atlética Banco do Brasil - São Paulo 
 
Estrada de Itapecerica, 1935 - Vila Maracanã, São Paulo - SP, 05835-005 
 
Acompanhamento às famílias e atividades de esporte e lazer: 

 
✓ Centro Esportivo Tietê e Universidade Zumbi dos Palmares 

Av. Santos Dumont, 843 - Luz, São Paulo - SP, 01101-000 
 

✓ Centro Educacional e Esportivo Edson Arantes do Nascimento – Pelezão 
       R. Belmonte, 957 - Alto da Lapa, São Paulo - SP, 05082-001 
 

✓ Centro Universitário Sant'Anna, UniSant'Anna 
R. Voluntários da Pátria, 257 - Santana, São Paulo - SP, 02011-000 
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6)Orçamento:  

Apresentamos abaixo orçamento realizado para aquisição de insumos para o desenvolvimento das atividades 
baseado em pesquisa de mercado via internet. 

  
 
Quadro de aquisição: 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE 
VL UNIT EM 

$ VL TOT EM $ 

Agasalhos 60 UNI R$ 180,00 R$ 10.800,00 

Sungas / Maiôs 60 UNI R$ 70,00 R$ 4.200,00 

Toucas 60 UNI R$ 60,00 R$ 3.600,00 

Roupões 61 UNI R$ 100,00 R$ 6.100,00 

Bolas de Futsal penalty 40 UNI R$ 150,00 R$ 6.000,00 

Prancheta Tática 2 UNI R$ 90,00 R$ 180,00 

Kit Tera Band 5 UNI R$ 70,00 R$ 350,00 

Uniformes Esportivos (conjuntos) 6 UNI R$ 600,00 R$ 3.600,00 

Kit Jogo de Bocha 2 UNI R$ 250,00 R$ 500,00 

Wind Banner Fly Fleg 8 UNI R$ 268,70 R$ 2.149,60 

Troféus  30 UNI R$ 120,00 R$ 3.600,00 

Medalhas  400 UNI R$ 5,00 R$ 2.000,00 

Óculos para Natação 80 UNI R$ 29,90 R$ 2.392,00 

Kit Mini Cones  4 UNI R$ 119,90 R$ 479,60 

Escadinha de Agilidade 10 UNI R$ 49,90 R$ 499,00 

Kit Agilidade, chapéu chinês, bastão 8 UNI R$ 99,90 R$ 799,20 

Bloco de Saída para Atletismo 2 UNI R$ 379,90 R$ 759,80 

Fantasias  30 UNI R$ 200,00 R$ 6.000,00 

Jogos Didáticos pedagógicos 10 UNI R$ 260,00 R$ 2.600,00 

Cordas para pular  15  UNI R$ 9,00 R$ 135,00 

Papel Sulfite 75g  3 CAIXAS R$ 211,50 R$ 634,50 

Garrafa para Ecotank preto  8 UNI R$ 69,90 R$ 559,20 

Garrafa para Ecotank amarelo  8 UNI R$ 59,90 R$ 479,20 

Garrafa para Ecotank magenta  8 UNI R$ 59,90 R$ 479,20 

Garrafa para Ecotank ciano  8 UNI R$ 207,00 R$ 1.656,00 

Brindes Corporativos 1 UNI R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 

Malas personalizadas  6 UNI R$ 400,00 R$ 2.400,00 

Mochilas personalizadas 6 UNI R$ 200,00 R$ 1.200,00 

Identidade Visual  1 UNI R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 

Uniformes administrativos 25 UNI R$ 150,00 R$ 3.750,00 

Camisetas  200 UNI R$ 80,00 R$ 16.000,00 
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Álcool Gel  4 CAIXAS R$ 119,00 R$ 476,00 

Máscara descartável  4 CAIXAS R$ 450,00 R$ 1.800,00 

Caneta Bic Azul  5 CAIXAS R$ 29,90 R$ 149,50 

Caneta Bic Vermelha 3 CAIXAS R$ 29,90 R$ 89,70 

Caneta Bic Preta  4 CAIXAS R$ 29,90 R$ 119,60 

Apontador com depósito  1 CAIXA R$ 50,00 R$ 50,00 

Lápis de escrever  1 CAIXA R$ 30,00 R$ 30,00 

Calculadora de mesa 5 UNI R$ 35,00 R$ 175,00 

Grampeador de mesa  5 UNI R$ 25,00 R$ 125,00 

Post it colorido  10 CAIXAS R$ 30,00 R$ 300,00 

Grampo para grampeador  5 UNI R$ 20,00 R$ 100,00 

Clips 5 CAIXAS R$ 19,90 R$ 99,50 

Elástico  2 CAIXAS R$ 27,00 R$ 54,00 

Pastas com elástico  4 CAIXAS R$ 68,00 R$ 272,00 

Copo descartável para água  6 CAIXAS R$ 173,00 R$ 1.038,00 

Copo descartável para café 6 CAIXAS R$ 162,00 R$ 972,00 

Marca texto  5 CAIXAS R$ 22,70 R$ 113,50 

Perfurador de folha  6 UNI R$ 15,90 R$ 95,40 

Perfurador de folha grande  1 UNI R$ 62,00 R$ 62,00 

Garrafa Térmica  1 UNI R$ 70,00 R$ 70,00 

Prancheta  4 UNI R$ 72,00 R$ 288,00 

Extensão 3 pinos 3 UNI R$ 28,00 R$ 84,00 

Tapete Colchonete Yoga/Pilates 30 UNI R$ 30,00 R$ 900,00 

Feltro  10 CAIXAS R$ 53,00 R$ 530,00 

Linhas  5 CAIXAS R$ 60,00 R$ 300,00 

Agulhas  5 CAIXAS R$ 52,00 R$ 260,00 

Cola Silicone  3 CAIXAS R$ 80,00 R$ 240,00 

Termolina Leitosa  20 UNI R$ 4,50 R$ 90,00 

Manta Acrílica  10 UNI R$ 25,50 R$ 255,00 

Argolas para chaveiro  150 UNI R$ 3,00 R$ 450,00 

Manta Pack 2 UNI R$ 300,00 R$ 600,00 

EVA 2 UNI R$ 45,00 R$ 90,00 

Tinta Guache  4 UNI R$ 49,90 R$ 199,60 

Pincel  4 CAIXAS R$ 26,00 R$ 104,00 

Cartolina  1 CAIXA R$ 24,90 R$ 24,90 

Papel Seda  2 CAIXAS R$ 15,90 R$ 31,80 

Durex  5 UNI R$ 15,20 R$ 76,00 

Papel Pardo 2 UNI R$ 80,75 R$ 161,50 

Lantejoula  4 CAIXAS R$ 19,90 R$ 79,60 

Glitter  10 UNI R$ 7,90 R$ 79,00 
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Balão  2 CAIXAS R$ 212,00 R$ 424,00 

Pintura de rosto  2 UNI R$ 150,00 R$ 300,00 

Pano de prato  1 CAIXAS R$ 150,00 R$ 150,00 

Tinta para tecido  3 CAIXAS R$ 115,00 R$ 345,00 

Álcool Líquido  10 UNI R$ 4,99 R$ 49,90 

Caneta Piloto  4 CAIXAS R$ 56,90 R$ 227,60 

Flyp Shart Papel  2 UNI R$ 52,90 R$ 105,80 

Toalha de mesa  2 UNI R$ 45,00 R$ 90,00 

Pratos descarteis  2 CAIXAS R$ 63,50 R$ 127,00 

Talher descartável  4 CAIXAS R$ 17,15 R$ 68,60 

Palitos de sorvete  4 CAIXAS R$ 4,10 R$ 16,40 

Formas para sorvete  4 UNI R$ 15,00 R$ 60,00 

Formas para Ovo de Páscoa  3 CAIXAS R$ 78,00 R$ 234,00 

Formas para Bombom  10 UNI R$ 24,80 R$ 248,00 

Fita de Cetim  3 CAIXAS R$ 50,00 R$ 150,00 

Caixas em MDF  4 CAIXAS R$ 2.000,00 R$ 8.000,00 

Tinta PVA, acrílica 3 CAIXAS R$ 150,00 R$ 450,00 

Verniz 8 CAIXAS R$ 1.000,00 R$ 8.000,00 

Tecido Malha  2 UNI R$ 18,40 R$ 36,80 

Kit de unha manicure  20 CAIXAS R$ 250,00 R$ 5.000,00 

Esmaltes Kit 5 CAIXAS R$ 127,00 R$ 635,00 

Nécessaire  40 UNI R$ 15,00 R$ 600,00 

Tesouras 3 CAIXAS R$ 75,00 R$ 225,00 

Cestas básicas para alimentação 330 UNI R$ 100,00 R$ 33.000,00 

Kit de Higiene Pessoal  330 UNI R$ 44,00 R$ 14.520,00 

TOTAL  R$200.000,00 
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ANEXO I 

 

APABB – Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência,  

de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade 

 

Planejamento das Atividades/Ações e Cronograma 2020 

Mês: Janeiro 

Atividade Frequência Estratégia Objetivo Resultado esperado 

Atendimento 
básico 

Atendimento 
Diário 

Segunda a sexta  
das 09h às 18h 

- Oferecer orientações e 
encaminhamentos. 
- Acompanhamento das 
famílias e acolhimento de 
novas; 
- Elaboração de prontuário 
- Encaminhamento para a 
rede socioassistencial; 
- Inclusão de novos 
usuários e 
acompanhamento dos 
atendidos nos projetos. 

- Acolher as demandas, 
interesses e necessidades 
dos usuários; 
- Ampliar o acesso a 
benefícios socioassistenciais 
e programas de 
transferência de renda; 
- Oferecer possibilidades de 
desenvolvimento de 
habilidades e 
potencialidades. 

- Acesso aos direitos e 
benefícios sociais. 
-  Desenvolvimento de 
potencialidades, 
autonomia e 
independência. 
- Acesso a bens e serviços 
- Inclusão social. 

Acampamento de 
Verão para 

pessoas com 
deficiência 

Terceira semana 
de janeiro com 
duração de (7) 

sete dias 

- Divulgação do evento 
- Contato telefônico com o 
familiar do usuário; 
- Atualização da anamnese; 
- Treinamento para a 
equipe de recreadores 
(compartilhamento de 
informações sobre os 
usuários); 
- Contato com o familiar 
durante o evento. 

- Proporcionar espaço de 
integração e socialização, 
reforçando valores de 
amizade, coletividade e 
fortalecimento dos vínculos 
entre os atendidos, além de 
estimular a independência e 
autonomia. 

- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Maior integração e 
socialização entre os 
usuários. 
- Maior autonomia e 
independência do usuário. 

GAF (Grupo de 
Apoio às famílias) 

- 
Devolutiva do 
acampamento 

Última semana 
Das 16h às 

17:30h 

- Conduzir roda de 
conversa para interação 
familiar; 
- Realizar o atendimento 
individual para devolutiva 
sobre o comportamento 
do usuário junto aos 
demais usuários e 
profissionais. 

- Promover a participação 
familiar na vida da pessoa 
com deficiência e a 
socialização entre os 
usuários. 

- Troca de experiências 
entre profissionais e 
famílias e fortalecimento 
de vínculos. 



 

 
 

associação de pais, amigos e pessoas com deficiência, de funcionários do banco do brasil e da comunidade 
núcleo regional são paulo 

 
 

Propósito: Fazer a diferença na vida das pessoas com deficiência e das suas famílias. 
Visão: Ser reconhecida como uma associação que transforma a vida das pessoas com deficiência e das suas famílias e que promove o desenvolvimento de  

uma sociedade inclusiva e solidária. Valores: ética, filantropia, respeito à diversidade, responsabilidade social, solidariedade, transparência. 
 

 
 

 

Espaço 
Participativo - 1 

Último sábado 
do mês 

Das 10h às 12h 

- Organizar espaço para 
discussão de novas 
propostas de atividades. 

- Estimular as famílias para 
que apresentem propostas 
de atividades para o 
semestre. 

- Maior participação das 
famílias no planejamento e 
elaboração de atividades 
para o semestre. 

Mês: Fevereiro 

Atividade Frequência Estratégia Objetivo Resultado esperado 

Atendimento 
básico 

Atendimento 
Diário 

Segunda a sexta  
das 09h às 18h 

- Oferecer orientações e 
encaminhamentos. 
- Acompanhamento das 
famílias e acolhimento de 
novas; 
- Elaboração de prontuário 
- Encaminhamento para a 
rede socioassistencial; 
- Inclusão de novos 
usuários e 
acompanhamento dos 
atendidos nos projetos. 

- Acolher as demandas, 
interesses e necessidades 
dos usuários; 
- Ampliar o acesso a 
benefícios socioassistenciais 
e programas de 
transferência de renda; 
- Oferecer possibilidades de 
desenvolvimento de 
habilidades e 
potencialidades. 

- Acesso aos direitos e 
benefícios sociais. 
-  Desenvolvimento de 
potencialidades, 
autonomia e 
independência. 
- Acesso a bens e serviços 
- Inclusão social. 

GAF (Grupo de 
Apoio às famílias)  

Última quinta-
feira do mês 
Das 16h às 

17h30 

- Promover encontros, 
rodas de conversa e grupos 
de discussão com todas as 
famílias atendidas. 

- Fomentar um espaço onde 
é possível trabalhar 
questões pertinentes ao 
protagonismo, autonomia, a 
efetiva garantia de direitos e 
o empoderamento dos seus 
membros. 

- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Troca de experiências e 
vivências. 
- Informar e esclarecer 
sobre os direitos, 
- Famílias informadas 
sobre benefícios, 
tratamentos, recursos, 
programas e projetos. 

Atividade:  
Ligados pela Arte 

Todos os 
sábados 

Das 10h às 12h 

- Realizar encontros com 
aulas teatrais, e expressão 
corporal utilizando 
técnicas para promover o 
autoconhecimento de 
forma lúdica. 

- Estimular a criatividade, 
auxiliar na parte motora de 
pessoas com deficiência e 
suas famílias auxiliando-as 
na conquista de sua 
autonomia, no 
desenvolvimento de suas 
percepções e 
potencialidades. 

- Ampliação do 
conhecimento e melhora 
na postura corporal. 
- Melhora na qualidade de 
vida. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Garantia do direito ao 
acesso a arte. 

Atividade: 
Tratamento 

Diferenciado na 
Saúde para as 

famílias. 

Encontros 
Quinzenais  

aos sábados 
Das 9h às 10h 

- Promover aulas de Yoga, 
com o acompanhamento 
dos assistentes sociais. 

- Reduzir o estresse, aliviar a 
ansiedade e melhorar a 
concentração dos 
cuidadores. 

- Melhoria na qualidade de 
vida da família. 



 

 
 

associação de pais, amigos e pessoas com deficiência, de funcionários do banco do brasil e da comunidade 
núcleo regional são paulo 

 
 

Propósito: Fazer a diferença na vida das pessoas com deficiência e das suas famílias. 
Visão: Ser reconhecida como uma associação que transforma a vida das pessoas com deficiência e das suas famílias e que promove o desenvolvimento de  

uma sociedade inclusiva e solidária. Valores: ética, filantropia, respeito à diversidade, responsabilidade social, solidariedade, transparência. 
 

 
 

 

Atividade 
esportiva 

De segunda a 
sábado  

com duração de 
1h 

 cada 
modalidade 

- Promover atividades 
esportivas divididas em 
modalidades com 
profissionais da educação 
física e acompanhamento 
dos assistentes sociais. 

- Aprendizagem e respeito 
das potencialidades 
individuais; 
- Desenvolver a autonomia e 
ampliação de habilidades. 

- Inclusão social. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Garantia de acesso ao 
esporte. 
- Melhoria da qualidade de 
vida. 

Atividade de 
lazer: Projeto 

Caminhar 

Todos os 
domingos 

Das 10h às 13h 

- Promover atividades de 
recreação, esportiva, 
cultural e social. 

- Promover a inclusão e o 
acesso ao lazer dos usuários 
com deficiência da AABB e 
APABB. 

- Inclusão social. 
- Acesso ao lazer. 
- Socialização. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 

Atividade: 
Laboratório de 

lazer 

Todos os 
sábados 

Das 11h às 12h 

- Promover atividades 
lúdicas, sociais, artísticas, 
virtuais e intelectuais. 

- Estimular as pessoas com 
deficiência para a 
participação social; 
- Ampliar e fortalecer o 
relacionamento interpessoal 
- Acessar o meio ambiente. 

- Descoberta de um corpo 
mais ativo e saudável, 
- Inclusão social. 
- Desenvolvimento da   
autonomia e 
independência; 
- Desenvolvimento das 
habilidades individuais e 
transformações 
comportamentais. 

Carnaval APABB 
Sábado de 
carnaval 

Das 16h às 18h 

- Promover atividades 
recreativas e culturais de 
tradição carnavalesca. 

- Vivência cultural aos 
usuários. 

- Inclusão por meio do 
acesso à cultura e ao lazer 
em diferentes espaços do 
município. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Socialização com a 
tradição regional. 

Atividade: 
Qualificação e 

inserção no 
mercado de 

trabalho para 
pessoas com 
deficiência 

Durante o mês 

- Desenvolver palestras, 
seminários, fóruns e 
debates, abordando temas 
relacionados à pessoa com 
deficiência, e em projetos 
de capacitação para sua 
inserção no mundo do 
trabalho. 

- Promover a autonomia das 
pessoas com deficiência, 
preparando-as para 
ingressar no mundo do 
trabalho 
- Sensibilizar e orientar 
empresas para a 
contratação de pessoas com 
deficiência. 

-Inserção dos usuários no 
mundo do trabalho 
- Empresas sensibilizadas 
para a necessidade de 
adequações, atitudinais e 
arquitetônicas, às 
condições das pessoas com 
deficiência. 



 

 
 

associação de pais, amigos e pessoas com deficiência, de funcionários do banco do brasil e da comunidade 
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Propósito: Fazer a diferença na vida das pessoas com deficiência e das suas famílias. 
Visão: Ser reconhecida como uma associação que transforma a vida das pessoas com deficiência e das suas famílias e que promove o desenvolvimento de  

uma sociedade inclusiva e solidária. Valores: ética, filantropia, respeito à diversidade, responsabilidade social, solidariedade, transparência. 
 

 
 

 

Mês: Março 

Atividade Frequência Estratégia Objetivo Resultado esperado 

Atendimento 
básico 

Atendimento 
Diário 

Segunda a sexta  
das 09h às 18h 

- Oferecer orientações e 
encaminhamentos. 
- Acompanhamento das 
famílias e acolhimento de 
novas; 
- Elaboração de prontuário 
- Encaminhamento para a 
rede socioassistencial; 
- Inclusão de novos 
usuários e 
acompanhamento dos 
atendidos nos projetos. 

- Acolher as demandas, 
interesses e necessidades 
dos usuários; 
- Ampliar o acesso a 
benefícios socioassistenciais 
e programas de 
transferência de renda; 
- Oferecer possibilidades de 
desenvolvimento de 
habilidades e 
potencialidades. 

- Acesso aos direitos e 
benefícios sociais. 
-  Desenvolvimento de 
potencialidades, 
autonomia e 
independência. 
- Acesso a bens e serviços 
- Inclusão social. 

GAF (Grupo de 
Apoio às famílias)  

Última quinta-
feira do mês 
Das 16h às 

17h30 

- Promover encontros, 
rodas de conversa e grupos 
de discussão com todas as 
famílias atendidas. 

- Fomentar um espaço onde 
é possível trabalhar 
questões pertinentes ao 
protagonismo, autonomia, a 
efetiva garantia de direitos e 
o empoderamento dos seus 
membros. 

- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Troca de experiências e 
vivências. 
- Informar e esclarecer 
sobre os direitos, 
- Famílias informadas 
sobre benefícios, 
tratamentos, recursos, 
programas e projetos. 

Atividade:  
Ligados pela Arte 

Todos os 
sábados 

Das 10h às 12h 

- Realizar encontros com 
aulas teatrais, e expressão 
corporal utilizando 
técnicas para promover o 
autoconhecimento de 
forma lúdica. 

- Estimular a criatividade, 
auxiliar na parte motora de 
pessoas com deficiência e 
suas famílias auxiliando-as 
na conquista de sua 
autonomia, no 
desenvolvimento de suas 
percepções e 
potencialidades. 

- Ampliação do 
conhecimento e melhora 
na postura corporal. 
- Melhora na qualidade de 
vida. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Garantia do direito ao 
acesso a arte. 

Atividade: 
Tratamento 

Diferenciado na 
Saúde para as 

famílias. 

Encontros 
Quinzenais  

aos sábados 
Das 9h às 10h 

- Promover aulas de Yoga, 
com o acompanhamento 
dos assistentes sociais. 

- Reduzir o estresse, aliviar a 
ansiedade e melhorar a 
concentração dos familiares. 

- Melhoria na qualidade de 
vida da família. 

Atividade 
esportiva 

De segunda a 
sábado com 

duração de 1h 
cada 

modalidade 

- Promover atividades 
esportivas divididas em 
modalidades com 
profissionais da educação 

- Aprendizagem e respeito 
das potencialidades 
individuais; 
- Desenvolver a autonomia e 
ampliação de habilidades. 

- Inclusão social. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Garantia de acesso ao 
esporte. 
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Propósito: Fazer a diferença na vida das pessoas com deficiência e das suas famílias. 
Visão: Ser reconhecida como uma associação que transforma a vida das pessoas com deficiência e das suas famílias e que promove o desenvolvimento de  

uma sociedade inclusiva e solidária. Valores: ética, filantropia, respeito à diversidade, responsabilidade social, solidariedade, transparência. 
 

 
 

 

física e acompanhamento 
dos assistentes sociais. 

- Melhoria da qualidade de 
vida. 

Atividade de 
lazer: Projeto 

Caminhar 

Todos os 
domingos 

Das 10h às 13h 

- Promover atividades de 
recreação, esportiva, 
cultural e social. 

- Promover a inclusão e o 
acesso ao lazer dos usuários 
com deficiência da AABB e 
APABB. 
 

- Inclusão social. 
- Acesso ao lazer. 
- Socialização. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 

Atividade: 
Laboratório de 

lazer 

Todos os 
sábados 

Das 11h às 12h 

- Promover atividades 
lúdicas, sociais, artísticas, 
virtuais e intelectuais. 

- Estimular as pessoas com 
deficiência para a 
participação social; 
- Ampliar e fortalecer o 
relacionamento interpessoal 
- Acessar o meio ambiente. 

- Descoberta de um corpo 
mais ativo e saudável, 
- Inclusão social. 
- Desenvolvimento da   
autonomia e 
independência; 
- Desenvolvimento das 
habilidades individuais e 
transformações 
comportamentais. 

Ação de 
conscientização: 

Caminhada Down 
21 de março 

- Promover atividades de 
recreação, esportiva, 
cultural e social. 

- Sensibilizar a população 
para a importância da real 
inclusão social. 

- Cidadãos sensibilizados 
para a importância a 
inclusão de pessoas com 
Síndrome de Down. 
 

Atividade: 
Qualificação e 

inserção no 
mercado de 

trabalho para 
pessoas com 
deficiência 

Durante o mês 

- Desenvolver palestras, 
seminários, fóruns e 
debates, abordando temas 
relacionados à pessoa com 
deficiência, e em projetos 
de capacitação para sua 
inserção no mundo do 
trabalho. 

- Promover a autonomia das 
pessoas com deficiência, 
preparando-as para 
ingressar no mundo do 
trabalho 
- Sensibilizar e orientar 
empresas para a 
contratação de pessoas com 
deficiência. 

-Inserção dos usuários no 
mundo do trabalho 
- Empresas sensibilizadas 
para a necessidade de 
adequações, atitudinais e 
arquitetônicas, às 
condições das pessoas com 
deficiência. 

Mês: Abril 
Atividade Frequência Estratégia Objetivo Resultado esperado 

Atendimento 
básico 

Atendimento 
Diário 

Segunda a 
sextadas 09h às 

18h 

- Oferecer orientações e 
encaminhamentos. 
- Acompanhamento das 
famílias e acolhimento de 
novas; 
- Elaboração de prontuário 
- Encaminhamento para a 
rede socioassistencial; 
- Inclusão de novos 
usuários e 

- Acolher as demandas, 
interesses e necessidades 
dos usuários; 
- Ampliar o acesso a 
benefícios socioassistenciais 
e programas de 
transferência de renda; 
- Oferecer possibilidades de 
desenvolvimento de 

- Acesso aos direitos e 
benefícios sociais. 
-  Desenvolvimento de 
potencialidades, 
autonomia e 
independência. 
- Acesso a bens e serviços 
- Inclusão social. 



 

 
 

associação de pais, amigos e pessoas com deficiência, de funcionários do banco do brasil e da comunidade 
núcleo regional são paulo 

 
 

Propósito: Fazer a diferença na vida das pessoas com deficiência e das suas famílias. 
Visão: Ser reconhecida como uma associação que transforma a vida das pessoas com deficiência e das suas famílias e que promove o desenvolvimento de  

uma sociedade inclusiva e solidária. Valores: ética, filantropia, respeito à diversidade, responsabilidade social, solidariedade, transparência. 
 

 
 

 

acompanhamento dos 
atendidos nos projetos. 

habilidades e 
potencialidades. 

GAF (Grupo de 
Apoio às famílias)  

Última quinta-
feira do mês 
Das 16h às 

17h30 

- Promover encontros, 
rodas de conversa e grupos 
de discussão com todas as 
famílias atendidas. 

- Fomentar um espaço onde 
é possível trabalhar 
questões pertinentes ao 
protagonismo, autonomia, a 
efetiva garantia de direitos e 
o empoderamento dos seus 
membros. 

- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Troca de experiências e 
vivências. 
- Informar e esclarecer 
sobre os direitos, 
- Famílias informadas sobre 
benefícios, tratamentos, 
recursos, programas e 
projetos. 

Atividade:  
Ligados pela Arte 

Todos os 
sábados 

Das 10h às 12h 

- Realizar encontros com 
aulas teatrais, e expressão 
corporal utilizando 
técnicas para promover o 
autoconhecimento de 
forma lúdica. 

- Estimular a criatividade, 
auxiliar na parte motora de 
pessoas com deficiência e 
suas famílias auxiliando-as 
na conquista de sua 
autonomia, no 
desenvolvimento de suas 
percepções e 
potencialidades. 

- Ampliação do 
conhecimento e melhora 
na postura corporal. 
- Melhora na qualidade de 
vida. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Garantia do direito ao 
acesso a arte. 

Atividade: 
Tratamento 

Diferenciado na 
Saúde para as 

famílias. 

Encontros 
Quinzenais 

 aos sábados 
Das 9h às 10h 

- Promover aulas de Yoga, 
com o acompanhamento 
dos assistentes sociais. 

- Reduzir o estresse, aliviar a 
ansiedade e melhorar a 
concentração dos familiares. 

- Melhoria na qualidade de 
vida da família. 

Atividade 
esportiva 

De segunda a 
sábado  

com duração de 
1h  

cada 
modalidade 

- Promover atividades 
esportivas divididas em 
modalidades com 
profissionais da educação 
física e acompanhamento 
dos assistentes sociais. 

- Aprendizagem e respeito 
das potencialidades 
individuais; 
- Desenvolver a autonomia e 
ampliação de habilidades. 

- Inclusão social. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Garantia de acesso ao 
esporte. 
- Melhoria da qualidade de 
vida. 

Atividade de 
lazer: Projeto 

Caminhar 

Todos os 
domingos 

Das 10h às 13h 

- Promover atividades de 
recreação, esportiva, 
cultural e social. 

- Promover a inclusão e o 
acesso ao lazer dos usuários 
com deficiência da AABB e 
APABB. 

- Inclusão social. 
- Acesso ao lazer. 
- Socialização. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 

Atividade: 
Laboratório de 

lazer 

Todos os 
sábados 

Das 11h às 12h 

- Promover atividades 
lúdicas, sociais, artísticas, 
virtuais e intelectuais. 

- Estimular as pessoas com 
deficiência para a 
participação social; 
- Ampliar e fortalecer o 
relacionamento interpessoal 

- Descoberta de um corpo 
mais ativo e saudável, 
- Inclusão social. 
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Propósito: Fazer a diferença na vida das pessoas com deficiência e das suas famílias. 
Visão: Ser reconhecida como uma associação que transforma a vida das pessoas com deficiência e das suas famílias e que promove o desenvolvimento de  

uma sociedade inclusiva e solidária. Valores: ética, filantropia, respeito à diversidade, responsabilidade social, solidariedade, transparência. 
 

 
 

 

- Acessar o meio ambiente. - Desenvolvimento da   
autonomia e 
independência; 
- Desenvolvimento das 
habilidades individuais e 
transformações 
comportamentais. 

Atividade:  
Caminhando com 

as escolas 

Terceira semana 
de abril 

- Visitar a escola dos 
usuários que estão 
matriculados nas escolas 
regulares; 
- Promover momentos de 
sensibilização situando o 
que é e qual a importância 
da inclusão. 

- Contribuir para o 
desenvolvimento social, do 
aluno com deficiência e sua 
interação com a escola, 
família e comunidade, 
possibilitando o 
desenvolvimento de um 
processo participativo, 
solidário e inclusivo. 

- Redução das barreiras 
arquitetônicas e barreiras 
atitudinais, como 
discriminação e 
preconceito. 
- Sensibilização sobre 
inclusão e ações de 
prevenção a discriminação 
da pessoa com deficiência 
no ambiente escolar. 

Ação de 
conscientização: 
Dia mundial de 
Conscientização 

do autismo. 

2 de abril 

- Promover atividades 
conscientização ao 
autismo (caminhada, lives 
e encontros) 

- Divulgar informações e 
reduzir o preconceito em 
relação ao Transtorno do 
Espectro do Autismo (TEA) 

- Cidadãos sensibilizados e 
informados sobre o  
autismo. 
- Maior conhecimento 
sobre Transtorno do 
Espectro do Autismo (TEA) 

Atividade: 
Qualificação e 

inserção no 
mercado de 

trabalho para 
pessoas com 
deficiência 

Durante o mês 

- Desenvolver palestras, 
seminários, fóruns e 
debates, abordando temas 
relacionados à pessoa com 
deficiência, e em projetos 
de capacitação para sua 
inserção no mundo do 
trabalho. 

- Promover a autonomia das 
pessoas com deficiência, 
preparando-as para 
ingressar no mundo do 
trabalho 
- Sensibilizar e orientar 
empresas para a contratação 
de pessoas com deficiência. 

-Inserção dos usuários no 
mundo do trabalho 
- Empresas sensibilizadas 
para a necessidade de 
adequações, atitudinais e 
arquitetônicas, às 
condições das pessoas com 
deficiência. 

Mês: Maio 

Atividade Frequência Estratégia Objetivo Resultado esperado 

Atendimento 
básico 

Atendimento 
Diário 

Segunda a sexta  
das 09h às 18h 

- Oferecer orientações e 
encaminhamentos. 
- Acompanhamento das 
famílias e acolhimento de 
novas; 
- Elaboração de prontuário 

- Acolher as demandas, 
interesses e necessidades 
dos usuários; 
- Ampliar o acesso a 
benefícios socioassistenciais 
e programas de 
transferência de renda; 

- Acesso aos direitos e 
benefícios sociais. 
-  Desenvolvimento de 
potencialidades, 
autonomia e 
independência. 
- Acesso a bens e serviços 
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- Encaminhamento para a 
rede socioassistencial; 
- Inclusão de novos 
usuários e 
acompanhamento dos 
atendidos nos projetos. 

- Oferecer possibilidades de 
desenvolvimento de 
habilidades e 
potencialidades. 

- Inclusão social. 

GAF (Grupo de 
Apoio às famílias)  

Última quinta-
feira do mês 
Das 16h às 

17h30 

- Promover encontros, 
rodas de conversa e grupos 
de discussão com todas as 
famílias atendidas. 

- Fomentar um espaço onde 
é possível trabalhar 
questões pertinentes ao 
protagonismo, autonomia, a 
efetiva garantia de direitos e 
o empoderamento dos seus 
membros. 

- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Troca de experiências e 
vivências. 
- Informar e esclarecer 
sobre os direitos, 
- Famílias informadas sobre 
benefícios, tratamentos, 
recursos, programas e 
projetos. 

Atividade:  
Ligados pela Arte 

Todos os 
sábados 

Das 10h às 12h 

- Realizar encontros com 
aulas teatrais, e expressão 
corporal utilizando 
técnicas para promover o 
autoconhecimento de 
forma lúdica. 

- Estimular a criatividade, 
auxiliar na parte motora de 
pessoas com deficiência e 
suas famílias auxiliando-as 
na conquista de sua 
autonomia, no 
desenvolvimento de suas 
percepções e 
potencialidades. 

- Ampliação do 
conhecimento e melhora 
na postura corporal. 
- Melhora na qualidade de 
vida. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Garantia do direito ao 
acesso a arte. 

Atividade: 
Tratamento 

Diferenciado na 
Saúde para as 

famílias. 

Encontros 
Quinzenais aos 

sábados 
Das 9h às 10h 

- Promover aulas de Yoga, 
com o acompanhamento 
dos assistentes sociais. 

- Reduzir o estresse, aliviar a 
ansiedade e melhorar a 
concentração dos familiares. 
 

- Melhoria na qualidade de 
vida da família. 

Atividade 
esportiva 

De segunda a 
sábado  

com duração de 
1h  

cada 
modalidade 

- Promover atividades 
esportivas divididas em 
modalidades com 
profissionais da educação 
física e acompanhamento 
dos assistentes sociais. 

- Aprendizagem e respeito 
das potencialidades 
individuais; 
- Desenvolver a autonomia e 
ampliação de habilidades. 

- Inclusão social. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Garantia de acesso ao 
esporte. 
- Melhoria da qualidade de 
vida. 

Atividade de 
lazer: Projeto 

Caminhar 

Todos os 
domingos 

Das 10h às 13h 

- Promover atividades de 
recreação, esportiva, 
cultural e social. 

- Promover a inclusão e o 
acesso ao lazer dos usuários 
com deficiência da AABB e 
APABB. 

- Inclusão social. 
- Acesso ao lazer. 
- Socialização. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 
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Atividade: 
Laboratório de 

lazer 

Todos os 
sábados 

Das 11h às 12h 

- Promover atividades 
lúdicas, sociais, artísticas, 
virtuais e intelectuais. 

- Estimular as pessoas com 
deficiência para a 
participação social; 
- Ampliar e fortalecer o 
relacionamento interpessoal 
- Acessar o meio ambiente. 

- Descoberta de um corpo 
mais ativo e saudável, 
- Inclusão social. 
- Desenvolvimento da   
autonomia e 
independência; 
- Desenvolvimento das 
habilidades individuais e 
transformações 
comportamentais. 

Programa Bem 
Viver – CASSI 

(Caixa de 
Assistência dos 
Funcionários do 
Banco do Brasil) 

Duas vezes ao 
ano 

(Primeira 
semana maio) 

- Promover palestras sobre 
temas de interesse das 
famílias atendidas pela 
CASSI e APABB. 

- Multiplicar o conhecimento 
e diminuir os riscos à saúde. 

- Famílias com maior 
conhecimento sobre 
temas relacionados à 
saúde. 
- Contribuir com a garantia 
de direitos relacionadas a 
saúde das pessoas com 
deficiência. 

Ação de 

conscientização:  
Dia Nacional de 

Combate ao 
Abuso e 

Exploração Sexual 
de Crianças e 
Adolescentes 

18 de maio 

- Promover atividades 
lúdicas de sensibilização ao 
combate ao abuso e 
exploração sexual de 
crianças e adolescentes 

- Divulgar informações e 
orientar usuários e famílias 
acerca das formas de abuso 
e exploração sexual. 

- Usuários e famílias 
conhecedores das formas 
de abuso e exploração 
sexual, canais de denúncia 
e formas de prevenção. 

Atividade: 

Qualificação e 

inserção no 

mercado de 

trabalho para 

pessoas com 

deficiência 

Durante o mês 

- Desenvolver palestras, 
seminários, fóruns e 
debates, abordando temas 
relacionados à pessoa com 
deficiência, e em projetos 
de capacitação para sua 
inserção no mundo do 
trabalho. 

- Promover a autonomia das 
pessoas com deficiência, 
preparando-as para 
ingressar no mundo do 
trabalho 
- Sensibilizar e orientar 
empresas para a 
contratação de pessoas com 
deficiência. 

-Inserção dos usuários no 
mundo do trabalho 
- Empresas sensibilizadas 
para a necessidade de 
adequações, atitudinais e 
arquitetônicas, às 
condições das pessoas com 
deficiência. 

Mês: Junho 

Atividade Frequência Estratégia Objetivo Resultado esperado 

Atendimento 
básico 

Atendimento 
Diário 

Segunda a sexta  
das 09h às 18h 

- Oferecer orientações e 
encaminhamentos. 

- Acolher as demandas, 
interesses e necessidades 
dos usuários; 

- Acesso aos direitos e 
benefícios sociais. 
-  Desenvolvimento de 
potencialidades, 
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- Acompanhamento das 
famílias e acolhimento de 
novas; 
- Elaboração de prontuário 
- Encaminhamento para a 
rede socioassistencial; 
- Inclusão de novos 
usuários e 
acompanhamento dos 
atendidos nos projetos. 

- Ampliar o acesso a 
benefícios socioassistenciais 
e programas de 
transferência de renda; 
- Oferecer possibilidades de 
desenvolvimento de 
habilidades e 
potencialidades. 

autonomia e 
independência. 
- Acesso a bens e serviços 
- Inclusão social. 

GAF (Grupo de 
Apoio às famílias)  

Última quinta-
feira do mês 
Das 16h às 

17h30 

- Promover encontros, 
rodas de conversa e grupos 
de discussão com todas as 
famílias atendidas. 

- Fomentar um espaço onde 
é possível trabalhar 
questões pertinentes ao 
protagonismo, autonomia, a 
efetiva garantia de direitos e 
o empoderamento dos seus 
membros. 

- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Troca de experiências e 
vivências. 
- Informar e esclarecer 
sobre os direitos, 
- Famílias informadas 
sobre benefícios, 
tratamentos, recursos, 
programas e projetos. 

Atividade:  
Ligados pela Arte 

Todos os 
sábados 

Das 10h às 12h 

- Realizar encontros com 
aulas teatrais, e expressão 
corporal utilizando 
técnicas para promover o 
autoconhecimento de 
forma lúdica. 

- Estimular a criatividade, 
auxiliar na parte motora de 
pessoas com deficiência e 
suas famílias auxiliando-as 
na conquista de sua 
autonomia, no 
desenvolvimento de suas 
percepções e 
potencialidades. 

- Ampliação do 
conhecimento e melhora 
na postura corporal. 
- Melhora na qualidade de 
vida. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Garantia do direito ao 
acesso a arte. 

Atividade: 
Tratamento 

Diferenciado na 
Saúde para as 

famílias. 

Encontros 
Quinzenais  

aos sábados 
Das 9h às 10h 

- Promover aulas de Yoga, 
com o acompanhamento 
dos assistentes sociais. 

- Reduzir o estresse, aliviar a 
ansiedade e melhorar a 
concentração dos familiares. 

- Melhoria na qualidade de 
vida da família. 

Atividade 
esportiva 

De segunda a 
sábado com 

duração de 1h 
cada 

modalidade 

- Promover atividades 
esportivas divididas em 
modalidades com 
profissionais da educação 
física e acompanhamento 
dos assistentes sociais. 

- Aprendizagem e respeito 
das potencialidades 
individuais; 
- Desenvolver a autonomia e 
ampliação de habilidades. 

- Inclusão social. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Garantia de acesso ao 
esporte. 
- Melhoria da qualidade de 
vida. 
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Atividade de lazer: 
Projeto Caminhar 

Todos os 
domingos 

Das 10h às 13h 

- Promover atividades de 
recreação, esportiva, 
cultural e social. 

- Promover a inclusão e o 
acesso ao lazer dos usuários 
com deficiência da AABB e 
APABB. 

- Inclusão social. 
- Acesso ao lazer. 
- Socialização. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 

Atividade: 
Laboratório de 

lazer 

Todos os 
sábados 

Das 11h às 12h 

- Promover atividades 
lúdicas, sociais, artísticas, 
virtuais e intelectuais. 

- Estimular as pessoas com 
deficiência para a 
participação social; 
- Ampliar e fortalecer o 
relacionamento interpessoal 
- Acessar o meio ambiente. 

- Descoberta de um corpo 
mais ativo e saudável, 
- Inclusão social. 
- Desenvolvimento da   
autonomia e 
independência; 
- Desenvolvimento das 
habilidades individuais e 
transformações 
comportamentais. 

Festa junina da 
AABB 

Terceiro sábado 
do mês 

- Participação na dança 
típica (quadrilha) realizada 
pelo clube. 

- Fortalecimento de vínculos 
entre os usuários e as 
famílias. 

- Inclusão social; 
- Socialização 
- Propiciar momentos em 
família. 

Ação emergencial 
de entrega de 

cestas 
alimentícias e de 

higiene 

Entrega na 
última  

semana do mês 
Das 9h às 17h 

- Entregar cestas básicas e 
produtos de higiene para 
as famílias atendidas por 
meio de parceria 
público/privado 

- Contribuir com a segurança 
alimentar. 
- Atender as necessidades 
básicas alimentares. 
-  Atender as necessidades 
básicas de higiene. 
 

- Famílias com as 
necessidades básicas e de 
higiene supridas. 

Atividade: 
Qualificação e 

inserção no 
mercado de 

trabalho para 
pessoas com 
deficiência 

Durante o mês 

- Desenvolver palestras, 
seminários, fóruns e 
debates, abordando temas 
relacionados à pessoa com 
deficiência, e em projetos 
de capacitação para sua 
inserção no mundo do 
trabalho. 

 

- Promover a autonomia das 
pessoas com deficiência, 
preparando-as para 
ingressar no mundo do 
trabalho 
- Sensibilizar e orientar 
empresas para a 
contratação de pessoas com 
deficiência. 

-Inserção dos usuários no 
mundo do trabalho 
- Empresas sensibilizadas 
para a necessidade de 
adequações, atitudinais e 
arquitetônicas, às 
condições das pessoas com 
deficiência. 

Mês: Julho 

Atividade Frequência Estratégia Objetivo Resultado esperado 

Atendimento 
básico 

Atendimento 
Diário 

Segunda a sexta  
das 09h às 18h 

- Oferecer orientações e 
encaminhamentos. 
- Acompanhamento das 
famílias e acolhimento de 
novas; 

- Acolher as demandas, 
interesses e necessidades 
dos usuários; 
- Ampliar o acesso a 
benefícios socioassistenciais 

- Acesso aos direitos e 
benefícios sociais. 
-  Desenvolvimento de 
potencialidades, 



 

 
 

associação de pais, amigos e pessoas com deficiência, de funcionários do banco do brasil e da comunidade 
núcleo regional são paulo 

 
 

Propósito: Fazer a diferença na vida das pessoas com deficiência e das suas famílias. 
Visão: Ser reconhecida como uma associação que transforma a vida das pessoas com deficiência e das suas famílias e que promove o desenvolvimento de  

uma sociedade inclusiva e solidária. Valores: ética, filantropia, respeito à diversidade, responsabilidade social, solidariedade, transparência. 
 

 
 

 

- Elaboração de prontuário 
- Encaminhamento para a 
rede socioassistencial; 
- Inclusão de novos 
usuários e 
acompanhamento dos 
atendidos nos projetos. 

e programas de 
transferência de renda; 
- Oferecer possibilidades de 
desenvolvimento de 
habilidades e 
potencialidades. 

autonomia e 
independência. 
- Acesso a bens e serviços 
- Inclusão social. 
 

Acampamento de 
Inverno para 
pessoas com 
deficiência 

Terceira semana 
de janeiro com 

duração  
de (7) sete dias 

- Divulgação do evento 
- Contato telefônico com o 
familiar do usuário; 
- Atualização da anamnese; 
- Treinamento para a 
equipe de recreadores 
(compartilhamento de 
informações sobre os 
usuários); 
- Contato com o familiar 
durante o evento. 

- Proporcionar espaço de 
integração e socialização, 
reforçando valores de 
amizade, coletividade e 
fortalecimento dos vínculos 
entre os atendidos, além de 
estimular a independência e 
autonomia. 

- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Maior integração e 
socialização entre os 
usuários. 
- Maior autonomia e 
independência do usuário. 

GAF (Grupo de 
Apoio às famílias)  

Última quinta-
feira do mês 
Das 16h às 

17h30 

- Promover encontros, 
rodas de conversa e grupos 
de discussão com todas as 
famílias atendidas. 

- Fomentar um espaço onde 
é possível trabalhar 
questões pertinentes ao 
protagonismo, autonomia, a 
efetiva garantia de direitos e 
o empoderamento dos seus 
membros. 

- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Troca de experiências e 
vivências. 
- Informar e esclarecer 
sobre os direitos, 
- Famílias informadas 
sobre benefícios, 
tratamentos, recursos, 
programas e projetos. 

Atividade:  
Ligados pela Arte 

Todos os 
sábados 

Das 10h às 12h 

- Realizar encontros com 
aulas teatrais, e expressão 
corporal utilizando 
técnicas para promover o 
autoconhecimento de 
forma lúdica. 

- Estimular a criatividade, 
auxiliar na parte motora de 
pessoas com deficiência e 
suas famílias auxiliando-as 
na conquista de sua 
autonomia, no 
desenvolvimento de suas 
percepções e 
potencialidades. 

- Ampliação do 
conhecimento e melhora 
na postura corporal. 
- Melhora na qualidade de 
vida. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Garantia do direito ao 
acesso a arte. 

Atividade: 
Tratamento 

Diferenciado na 
Saúde para as 

famílias. 

Encontros 
Quinzenais  

aos sábados 
Das 9h às 10h 

- Promover aulas de Yoga, 
com o acompanhamento 
dos assistentes sociais. 

- Reduzir o estresse, aliviar a 
ansiedade e melhorar a 
concentração dos familiares. 
 

- Melhoria na qualidade de 
vida da família. 
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Atividade 
esportiva 

De segunda a 
sábado  

com duração de 
1h  

cada 
modalidade 

- Promover atividades 
esportivas divididas em 
modalidades com 
profissionais da educação 
física e acompanhamento 
dos assistentes sociais. 

- Aprendizagem e respeito 
das potencialidades 
individuais; 
- Desenvolver a autonomia e 
ampliação de habilidades. 

- Inclusão social. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Garantia de acesso ao 
esporte. 
- Melhoria da qualidade de 
vida. 

Atividade de 
lazer: Projeto 

Caminhar 

Todos os 
domingos 

Das 10h às 13h 

- Promover atividades de 
recreação, esportiva, 
cultural e social. 

- Promover a inclusão e o 
acesso ao lazer dos usuários 
com deficiência da AABB e 
APABB. 

- Inclusão social. 
- Acesso ao lazer. 
- Socialização. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 

Atividade: 
Laboratório de 

lazer 

Todos os 
sábados 

Das 11h às 12h 

- Promover atividades 
lúdicas, sociais, artísticas, 
virtuais e intelectuais. 

- Estimular as pessoas com 
deficiência para a 
participação social; 
- Ampliar e fortalecer o 
relacionamento interpessoal 
- Acessar o meio ambiente. 

- Descoberta de um corpo 
mais ativo e saudável, 
- Inclusão social. 
- Desenvolvimento da   
autonomia e 
independência; 
- Desenvolvimento das 
habilidades individuais e 
transformações 
comportamentais. 

Espaço 
Participativo - 2 

Último fim de 
semana de julho 

- Organizar espaço para 
discussão de novas 
propostas de atividades. 

- Estimular as famílias para 
que apresentem propostas 
de atividades para o 
semestre. 

- Maior participação das 
famílias no planejamento e 
elaboração de atividades 
para o semestre. 

Ação emergencial 
de entrega de 

cestas 
alimentícias e de 

higiene 

Entrega na 
última semana 

do mês 
Das 9h às 17h 

- Entregar cestas básicas e 
produtos de higiene para 
as famílias atendidas por 
meio de parceria 
público/privado 

- Contribuir com a segurança 
alimentar. 
- Atender as necessidades 
básicas alimentares. 
-  Atender as necessidades 
básicas de higiene. 

- Famílias com as 
necessidades básicas e de 
higiene supridas. 

Atividade: 
Qualificação e 

inserção no 
mercado de 

trabalho para 
pessoas com 
deficiência 

Durante o mês 

- Desenvolver palestras, 
seminários, fóruns e 
debates, abordando temas 
relacionados à pessoa com 
deficiência, e em projetos 
de capacitação para sua 
inserção no mundo do 
trabalho. 

- Promover a autonomia das 
pessoas com deficiência, 
preparando-as para 
ingressar no mundo do 
trabalho 
- Sensibilizar e orientar 
empresas para a 
contratação de pessoas com 
deficiência. 

-Inserção dos usuários no 
mundo do trabalho 
- Empresas sensibilizadas 
para a necessidade de 
adequações, atitudinais e 
arquitetônicas, às 
condições das pessoas com 
deficiência. 
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Mês: Agosto 

Atividade Frequência Estratégia Objetivo Resultado esperado 

Atendimento 
básico 

Atendimento 
Diário 

Segunda a sexta 
das 09h às 18h 

- Oferecer orientações e 
encaminhamentos. 
- Acompanhamento das 
famílias e acolhimento de 
novas; 
- Elaboração de prontuário 
- Encaminhamento para a 
rede socioassistencial; 
- Inclusão de novos 
usuários e 
acompanhamento dos 
atendidos nos projetos. 

- Acolher as demandas, 
interesses e necessidades 
dos usuários; 
- Ampliar o acesso a 
benefícios socioassistenciais 
e programas de 
transferência de renda; 
- Oferecer possibilidades de 
desenvolvimento de 
habilidades e 
potencialidades. 

- Acesso aos direitos e 
benefícios sociais. 
-  Desenvolvimento de 
potencialidades, 
autonomia e 
independência. 
- Acesso a bens e serviços 
- Inclusão social. 
 

GAF (Grupo de 
Apoio às famílias) 

- 
 

Última quinta-
feira do mês 
Das 16h às 

17h30 

- Promover encontros, 
rodas de conversa e grupos 
de discussão com todas as 
famílias atendidas. 

- Fomentar um espaço onde 
é possível trabalhar 
questões pertinentes ao 
protagonismo, autonomia, a 
efetiva garantia de direitos e 
o empoderamento dos seus 
membros. 

- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Troca de experiências e 
vivências. 
- Informar e esclarecer 
sobre os direitos, 
- Famílias informadas 
sobre benefícios, 
tratamentos, recursos, 
programas e projetos. 

Atividade:  
Ligados pela Arte 

Todos os 
sábados 

Das 10h às 12h 

- Realizar encontros com 
aulas teatrais, e expressão 
corporal utilizando 
técnicas para promover o 
autoconhecimento de 
forma lúdica. 

- Estimular a criatividade, 
auxiliar na parte motora de 
pessoas com deficiência e 
suas famílias auxiliando-as 
na conquista de sua 
autonomia, no 
desenvolvimento de suas 
percepções e 
potencialidades. 

- Ampliação do 
conhecimento e melhora 
na postura corporal. 
- Melhora na qualidade de 
vida. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Garantia do direito ao 
acesso a arte. 

Atividade: 
Tratamento 

Diferenciado na 
Saúde para as 

famílias. 

Encontros 
Quinzenais  

aos sábados 
Das 9h às 10h 

- Promover aulas de Yoga, 
com o acompanhamento 
dos assistentes sociais. 

- Reduzir o estresse, aliviar a 
ansiedade e melhorar a 
concentração dos familiares. 

- Melhoria na qualidade de 
vida da família. 

Atividade 
esportiva 

De segunda a 
sábado  

com duração de 
1h  

- Promover atividades 
esportivas divididas em 
modalidades com 
profissionais da educação 

- Aprendizagem e respeito 
das potencialidades 
individuais; 
- Desenvolver a autonomia e 
ampliação de habilidades. 

- Inclusão social. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Garantia de acesso ao 
esporte. 



 

 
 

associação de pais, amigos e pessoas com deficiência, de funcionários do banco do brasil e da comunidade 
núcleo regional são paulo 

 
 

Propósito: Fazer a diferença na vida das pessoas com deficiência e das suas famílias. 
Visão: Ser reconhecida como uma associação que transforma a vida das pessoas com deficiência e das suas famílias e que promove o desenvolvimento de  

uma sociedade inclusiva e solidária. Valores: ética, filantropia, respeito à diversidade, responsabilidade social, solidariedade, transparência. 
 

 
 

 

cada 
modalidade 

física e acompanhamento 
dos assistentes sociais. 

- Melhoria da qualidade de 
vida. 

Atividade de 
lazer: Projeto 

Caminhar 

Todos os 
domingos 

Das 10h às 13h 

- Promover atividades de 
recreação, esportiva, 
cultural e social. 

- Promover a inclusão e o 
acesso ao lazer dos usuários 
com deficiência da AABB e 
APABB. 
 

- Inclusão social. 
- Acesso ao lazer. 
- Socialização. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 

Atividade: 
Laboratório de 

lazer 

Todos os 
sábados 

Das 11h às 12h 

- Promover atividades 
lúdicas, sociais, artísticas, 
virtuais e intelectuais. 

- Estimular as pessoas com 
deficiência para a 
participação social; 
- Ampliar e fortalecer o 
relacionamento interpessoal 
- Acessar o meio ambiente. 

- Descoberta de um corpo 
mais ativo e saudável, 
- Inclusão social. 
- Desenvolvimento da   
autonomia e 
independência; 
- Desenvolvimento das 
habilidades individuais e 
transformações 
comportamentais. 

Ação emergencial 
de entrega de 

cestas 
alimentícias e de 

higiene 

Entrega na 
última semana 

do mês 
Das 9h às 17h 

- Entregar cestas básicas e 
produtos de higiene para 
as famílias atendidas por 
meio de parceria 
público/privado 

- Contribuir com a segurança 
alimentar. 
- Atender as necessidades 
básicas alimentares. 
-  Atender as necessidades 
básicas de higiene. 

- Famílias com as 
necessidades básicas e de 
higiene supridas. 

Atividade: 
Qualificação e 

inserção no 
mercado de 

trabalho para 
pessoas com 
deficiência 

Durante o mês 

- Desenvolver palestras, 
seminários, fóruns e 
debates, abordando temas 
relacionados à pessoa com 
deficiência, e em projetos 
de capacitação para sua 
inserção no mundo do 
trabalho. 

- Promover a autonomia das 
pessoas com deficiência, 
preparando-as para 
ingressar no mundo do 
trabalho 
- Sensibilizar e orientar 
empresas para a 
contratação de pessoas com 
deficiência. 

-Inserção dos usuários no 
mundo do trabalho 
- Empresas sensibilizadas 
para a necessidade de 
adequações, atitudinais e 
arquitetônicas, às 
condições das pessoas com 
deficiência. 

Mês: Setembro 

Atividade Frequência Estratégia Objetivo Resultado esperado 

Atendimento 
básico 

Atendimento 
Diário 

Segunda a sexta  
das 09h às 18h 

- Oferecer orientações e 
encaminhamentos. 
- Acompanhamento das 
famílias e acolhimento de 
novas; 
- Elaboração de prontuário 
- Encaminhamento para a 
rede socioassistencial; 

- Acolher as demandas, 
interesses e necessidades 
dos usuários; 
- Ampliar o acesso a 
benefícios socioassistenciais 
e programas de 
transferência de renda; 
- Oferecer possibilidades de 
desenvolvimento de 

- Acesso aos direitos e 
benefícios sociais. 
-  Desenvolvimento de 
potencialidades, 
autonomia e 
independência. 
- Acesso a bens e serviços 
- Inclusão social. 



 

 
 

associação de pais, amigos e pessoas com deficiência, de funcionários do banco do brasil e da comunidade 
núcleo regional são paulo 

 
 

Propósito: Fazer a diferença na vida das pessoas com deficiência e das suas famílias. 
Visão: Ser reconhecida como uma associação que transforma a vida das pessoas com deficiência e das suas famílias e que promove o desenvolvimento de  

uma sociedade inclusiva e solidária. Valores: ética, filantropia, respeito à diversidade, responsabilidade social, solidariedade, transparência. 
 

 
 

 

- Inclusão de novos 
usuários e 
acompanhamento dos 
atendidos nos projetos. 

habilidades e 
potencialidades. 

GAF (Grupo de 
Apoio às famílias)  

Última quinta-
feira do mês 
Das 16h às 

17:30h 

- Promover encontros, 
rodas de conversa e grupos 
de discussão com todas as 
famílias atendidas. 

- Fomentar um espaço onde 
é possível trabalhar 
questões pertinentes ao 
protagonismo, autonomia, a 
efetiva garantia de direitos e 
o empoderamento dos seus 
membros. 

- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Troca de experiências e 
vivências. 
- Informar e esclarecer 
sobre os direitos, 
- Famílias informadas sobre 
benefícios, tratamentos, 
recursos, programas e 
projetos. 

Atividades:  
Ligados pela Arte 

Todos os 
sábados 

Das 10h às 12h 

- Realizar encontros com 
aulas teatrais, e expressão 
corporal utilizando 
técnicas para promover o 
autoconhecimento de 
forma lúdica. 

- Estimular a criatividade, 
auxiliar na parte motora de 
pessoas com deficiência e 
suas famílias auxiliando-as a 
conquistarem a sua 
autonomia, 
desenvolvimento de suas 
percepções e 
potencialidades. 

- Ampliação do 
conhecimento e melhora 
na postura corporal. 
- Melhora na qualidade de 
vida. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Garantia do direito ao 
acesso a arte. 

Atividade: 
Tratamento 

Diferenciado na 
Saúde para as 

famílias. 

Encontros 
Quinzenais aos 

sábados 
Das 9h às 10h 

- Promover aulas de Yoga, 
com o acompanhamento 
dos assistentes sociais. 

- Reduzir o estresse, aliviar a 
ansiedade e melhorar a 
concentração dos familiares. 

- Melhoria na qualidade de 
vida da família. 

Atividade 
esportiva 

De segunda a 
sábado 

com duração de 
1h  

cada 
modalidade 

- Promover atividades 
esportivas divididas em 
modalidades com 
profissionais da educação 
física e acompanhamento 
dos assistentes sociais. 

- Aprendizagem e respeito 
das potencialidades 
individuais; 
- Desenvolver a autonomia e 
ampliação de habilidades. 

- Inclusão social. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Garantia de acesso ao 
esporte. 
- Melhoria da qualidade de 
vida. 

Atividade de 
lazer: Projeto 

Caminhar 

Todos os 
domingos 

Das 10h às 13h 

- Promover atividades de 
recreação, esportiva, 
cultural e social. 

- Promover a inclusão e o 
acesso ao lazer dos usuários 
com deficiência da AABB e 
APABB. 

- Inclusão social. 
- Acesso ao lazer. 
- Socialização. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 

Atividade: 
Laboratório de 

lazer 

Todos os 
sábados 

Das 11h às 12h 

- Promover atividades 
lúdicas, sociais, artísticas, 
virtuais e intelectuais. 

- Estimular as pessoas com 
deficiência para a 
participação social; 

- Descoberta de um corpo 
mais ativo e saudável, 
- Inclusão social. 



 

 
 

associação de pais, amigos e pessoas com deficiência, de funcionários do banco do brasil e da comunidade 
núcleo regional são paulo 

 
 

Propósito: Fazer a diferença na vida das pessoas com deficiência e das suas famílias. 
Visão: Ser reconhecida como uma associação que transforma a vida das pessoas com deficiência e das suas famílias e que promove o desenvolvimento de  

uma sociedade inclusiva e solidária. Valores: ética, filantropia, respeito à diversidade, responsabilidade social, solidariedade, transparência. 
 

 
 

 

- Ampliar e fortalecer o 
relacionamento interpessoal 
- Acessar o meio ambiente. 

- Desenvolvimento da   
autonomia e 
independência; 
- Desenvolvimento das 
habilidades individuais e 
transformações 
comportamentais. 

Atividade:  
Caminhando com 

as escolas 

Terceira semana 
do Mês 

- Visitar a escola dos 
usuários que estão 
matriculados nas escolas 
regulares; 
- Promover momentos de 
sensibilização situando o 
que é e qual a importância 
da inclusão. 

- Contribuir para o 
desenvolvimento social, do 
aluno com deficiência e sua 
interação com a escola, 
família e comunidade, 
possibilitando o 
desenvolvimento de um 
processo participativo, 
solidário e inclusivo. 

- Redução das barreiras 
arquitetônicas e barreiras 
atitudinais, como 
discriminação e 
preconceito. 
- Sensibilização sobre 
inclusão e ações de 
prevenção a discriminação 
da pessoa com deficiência 
no ambiente escolar. 

Ação emergencial 
de entrega de 

cestas 
alimentícias e de 

higiene 

Entrega na 
última  

semana do mês 
Das 9h às 17h 

- Entregar cestas básicas e 
produtos de higiene para 
as famílias atendidas por 
meio de parceria 
público/privada 

- Contribuir com a segurança 
alimentar. 
- Atender as necessidades 
básicas alimentares. 
-  Atender as necessidades 
básicas de higiene. 

- Famílias com as 
necessidades básicas e de 
higiene supridas. 

Atividade: 
Qualificação e 

inserção no 
mercado de 

trabalho para 
pessoas com 
deficiência 

Durante o mês 

- Desenvolver palestras, 
seminários, fóruns e 
debates, abordando temas 
relacionados à pessoa com 
deficiência, e em projetos 
de capacitação para sua 
inserção no mundo do 
trabalho. 

- Promover a autonomia das 
pessoas com deficiência, 
preparando-as para 
ingressar no mundo do 
trabalho 
- Sensibilizar e orientar 
empresas para a 
contratação de pessoas com 
deficiência. 

-Inserção dos usuários no 
mundo do trabalho 
- Empresas sensibilizadas 
para a necessidade de 
adequações, atitudinais e 
arquitetônicas, às 
condições das pessoas com 
deficiência. 

Mês: Outubro 

Atividade Frequência Estratégia Objetivo Resultado esperado 

Atendimento 
básico 

Atendimento 
Diário 

Segunda a sexta  
das 09h às 18h 

- Oferecer orientações e 
encaminhamentos. 
- Acompanhamento das 
famílias e acolhimento de 
novas; 
- Elaboração de prontuário 
- Encaminhamento para a 
rede socioassistencial; 

- Acolher as demandas, 
interesses e necessidades 
dos usuários; 
- Ampliar o acesso a 
benefícios socioassistenciais 
e programas de 
transferência de renda; 
- Oferecer possibilidades de 
desenvolvimento de 

- Acesso aos direitos e 
benefícios sociais. 
-  Desenvolvimento de 
potencialidades, 
autonomia e 
independência. 
- Acesso a bens e serviços 
- Inclusão social. 



 

 
 

associação de pais, amigos e pessoas com deficiência, de funcionários do banco do brasil e da comunidade 
núcleo regional são paulo 

 
 

Propósito: Fazer a diferença na vida das pessoas com deficiência e das suas famílias. 
Visão: Ser reconhecida como uma associação que transforma a vida das pessoas com deficiência e das suas famílias e que promove o desenvolvimento de  

uma sociedade inclusiva e solidária. Valores: ética, filantropia, respeito à diversidade, responsabilidade social, solidariedade, transparência. 
 

 
 

 

- Inclusão de novos 
usuários e 
acompanhamento dos 
atendidos nos projetos. 

habilidades e 
potencialidades. 

GAF (Grupo de 
Apoio às famílias)  

Última quinta-
feira do mês 
Das 16h às 

17h30 

- Promover encontros, 
rodas de conversa e grupos 
de discussão com todas as 
famílias atendidas. 

- Fomentar um espaço onde 
é possível trabalhar 
questões pertinentes ao 
protagonismo, autonomia, a 
efetiva garantia de direitos e 
o empoderamento dos seus 
membros. 

- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Troca de experiências e 
vivências. 
- Informar e esclarecer 
sobre os direitos, 
- Famílias informadas 
sobre benefícios, 
tratamentos, recursos, 
programas e projetos. 

Atividade:  
Ligados 

pela Arte 

Todos os 
sábados 

Das 10h às 12h 

- Realizar encontros com 
aulas teatrais, e expressão 
corporal utilizando 
técnicas para promover o 
autoconhecimento de 
forma lúdica. 

- Estimular a criatividade, 
auxiliar na parte motora de 
pessoas com deficiência e 
suas famílias auxiliando-as 
na conquista de sua 
autonomia, no 
desenvolvimento de suas 
percepções e 
potencialidades. 

- Ampliação do 
conhecimento e melhora 
na postura corporal. 
- Melhora na qualidade de 
vida. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Garantia do direito ao 
acesso a arte. 

Atividade: 
Tratamento 

Diferenciado na 
Saúde para as 

famílias. 

Encontros 
Quinzenais 

aos sábados 
Das 9h às 10h 

- Promover aulas de Yoga, 
com o acompanhamento 
dos assistentes sociais. 

- Reduzir o estresse, aliviar a 
ansiedade e melhorar a 
concentração dos familiares. 

- Melhoria na qualidade de 
vida da família. 

Atividade 
esportiva 

De segunda a 
sábado  

com duração de 
1h  

cada 
modalidade 

- Promover atividades 
esportivas divididas em 
modalidades com 
profissionais da educação 
física e acompanhamento 
dos assistentes sociais. 

- Aprendizagem e respeito 
das potencialidades 
individuais; 
- Desenvolver a autonomia e 
ampliação de habilidades. 

- Inclusão social. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Garantia de acesso ao 
esporte. 
- Melhoria da qualidade de 
vida. 

Atividade de lazer: 
Projeto Caminhar 

Todos os 
domingos 

Das 10h às 13h 

- Promover atividades de 
recreação, esportiva, 
cultural e social. 

- Promover a inclusão e o 
acesso ao lazer dos usuários 
com deficiência da AABB e 
APABB. 

- Inclusão social. 
- Acesso ao lazer. 
- Socialização. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 



 

 
 

associação de pais, amigos e pessoas com deficiência, de funcionários do banco do brasil e da comunidade 
núcleo regional são paulo 

 
 

Propósito: Fazer a diferença na vida das pessoas com deficiência e das suas famílias. 
Visão: Ser reconhecida como uma associação que transforma a vida das pessoas com deficiência e das suas famílias e que promove o desenvolvimento de  

uma sociedade inclusiva e solidária. Valores: ética, filantropia, respeito à diversidade, responsabilidade social, solidariedade, transparência. 
 

 
 

 

Atividade: 
Laboratório de 

lazer 

Todos os 
sábados 

Das 11h às 12h 

- Promover atividades 
lúdicas, sociais, artísticas, 
virtuais e intelectuais. 

- Estimular as pessoas com 
deficiência para a 
participação social; 
- Ampliar e fortalecer o 
relacionamento interpessoal 
- Acessar o meio ambiente. 

- Descoberta de um corpo 
mais ativo e saudável, 
- Inclusão social. 
- Desenvolvimento da   
autonomia e 
independência; 
- Desenvolvimento das 
habilidades individuais e 
transformações 
comportamentais. 

Ação emergencial 
de entrega de 

cestas 
alimentícias e de 

higiene 

Entrega na 
última 

 semana do mês 
Das 9h às 17h 

- Entregar cestas básicas e 
produtos de higiene para 
as famílias atendidas por 
meio de parceria 
público/privada 

- Contribuir com a segurança 
alimentar. 
- Atender as necessidades 
básicas alimentares. 
-  Atender as necessidades 
básicas de higiene. 

- Famílias com as 
necessidades básicas e de 
higiene supridas. 

Atividade: 
Qualificação e 

inserção no 
mercado de 

trabalho para 
pessoas com 
deficiência 

Durante o mês 

- Desenvolver palestras, 
seminários, fóruns e 
debates, abordando temas 
relacionados à pessoa com 
deficiência, e em projetos 
de capacitação para sua 
inserção no mundo do 
trabalho. 

- Promover a autonomia das 
pessoas com deficiência, 
preparando-as para 
ingressar no mundo do 
trabalho 
- Sensibilizar e orientar 
empresas para a 
contratação de pessoas com 
deficiência. 

-Inserção dos usuários no 
mundo do trabalho 
- Empresas sensibilizadas 
para a necessidade de 
adequações, atitudinais e 
arquitetônicas, às 
condições das pessoas com 
deficiência. 

Mês: Novembro 

Atividade Frequência Estratégia Objetivo Resultado esperado 

Atendimento 
básico 

Atendimento 
Diário 

Segunda a sexta  
das 09h às 18h 

- Oferecer orientações e 
encaminhamentos. 
- Acompanhamento das 
famílias e acolhimento de 
novas; 
- Elaboração de prontuário 
- Encaminhamento para a 
rede socioassistencial; 
- Inclusão de novos 
usuários e 

- Acolher as demandas, 
interesses e necessidades 
dos usuários; 
- Ampliar o acesso a 
benefícios socioassistenciais 
e programas de 
transferência de renda; 
- Oferecer possibilidades de 
desenvolvimento de 
habilidades e 
potencialidades. 

- Acesso aos direitos e 
benefícios sociais. 
-  Desenvolvimento de 
potencialidades, 
autonomia e 
independência. 
- Acesso a bens e serviços 
- Inclusão social. 



 

 
 

associação de pais, amigos e pessoas com deficiência, de funcionários do banco do brasil e da comunidade 
núcleo regional são paulo 

 
 

Propósito: Fazer a diferença na vida das pessoas com deficiência e das suas famílias. 
Visão: Ser reconhecida como uma associação que transforma a vida das pessoas com deficiência e das suas famílias e que promove o desenvolvimento de  

uma sociedade inclusiva e solidária. Valores: ética, filantropia, respeito à diversidade, responsabilidade social, solidariedade, transparência. 
 

 
 

 

acompanhamento dos 
atendidos nos projetos. 

GAF (Grupo de 
Apoio às famílias)  

Última quinta-
feira do mês 
Das 16h às 

17h30 

- Promover encontros, 
rodas de conversa e grupos 
de discussão com todas as 
famílias atendidas. 

- Fomentar um espaço onde 
é possível trabalhar 
questões pertinentes ao 
protagonismo, autonomia, a 
efetiva garantia de direitos e 
o empoderamento dos seus 
membros. 

- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Troca de experiências e 
vivências. 
- Informar e esclarecer 
sobre os direitos, 
- Famílias informadas sobre 
benefícios, tratamentos, 
recursos, programas e 
projetos. 

Atividade:  
Ligados pela Arte 

Todos os 
sábados 

Das 10h às 12h 

- Realizar encontros com 
aulas teatrais, e expressão 
corporal utilizando 
técnicas para promover o 
autoconhecimento de 
forma lúdica. 

- Estimular a criatividade, 
auxiliar na parte motora de 
pessoas com deficiência e 
suas famílias auxiliando-as 
na conquista de sua 
autonomia, no 
desenvolvimento de suas 
percepções e 
potencialidades. 

- Ampliação do 
conhecimento e melhora 
na postura corporal. 
- Melhora na qualidade de 
vida. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Garantia do direito ao 
acesso a arte. 

Atividade: 
Tratamento 

Diferenciado na 
Saúde para as 

famílias 

Encontros 
Quinzenais aos 

sábados 
Das 9h às 10h 

- Promover aulas de Yoga, 
com o acompanhamento 
dos assistentes sociais. 

- Reduzir o estresse, aliviar a 
ansiedade e melhorar a 
concentração dos familiares. 

- Melhoria na qualidade de 
vida da família. 

Atividade 
esportiva 

De segunda a 
sábado  

com duração de 
1h 

 cada 
modalidade 

- Promover atividades 
esportivas divididas em 
modalidades com 
profissionais da educação 
física e acompanhamento 
dos assistentes sociais. 

- Aprendizagem e respeito 
das potencialidades 
individuais; 
- Desenvolver a autonomia e 
ampliação de habilidades. 

- Inclusão social. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Garantia de acesso ao 
esporte. 
- Melhoria da qualidade de 
vida. 

Atividade de 
lazer: Projeto 

Caminhar 

Todos os 
domingos 

Das 10h às 13h 

- Promover atividades de 
recreação, esportiva, 
cultural e social. 

- Promover a inclusão e o 
acesso ao lazer dos usuários 
com deficiência da AABB e 
APABB. 

- Inclusão social. 
- Acesso ao lazer. 
- Socialização. 
- Fortalecimento de 
vínculos. 



 

 
 

associação de pais, amigos e pessoas com deficiência, de funcionários do banco do brasil e da comunidade 
núcleo regional são paulo 

 
 

Propósito: Fazer a diferença na vida das pessoas com deficiência e das suas famílias. 
Visão: Ser reconhecida como uma associação que transforma a vida das pessoas com deficiência e das suas famílias e que promove o desenvolvimento de  

uma sociedade inclusiva e solidária. Valores: ética, filantropia, respeito à diversidade, responsabilidade social, solidariedade, transparência. 
 

 
 

 

Atividade: 
Laboratório de 

lazer 

Todos os 
sábados 

Das 11h às 12h 

- Promover atividades 
lúdicas, sociais, artísticas, 
virtuais e intelectuais. 

- Estimular as pessoas com 
deficiência para a 
participação social; 
- Ampliar e fortalecer o 
relacionamento interpessoal 
- Acessar o meio ambiente. 

- Descoberta de um corpo 
mais ativo e saudável, 
- Inclusão social. 
- Desenvolvimento da   
autonomia e 
independência; 
- Desenvolvimento das 
habilidades individuais e 
transformações 
comportamentais. 

Atividade: 
Qualificação e 

inserção no 
mercado de 

trabalho para 
pessoas com 
deficiência 

Durante o mês 

- Desenvolver palestras, 
seminários, fóruns e 
debates, abordando temas 
relacionados à pessoa com 
deficiência, e em projetos 
de capacitação para sua 
inserção no mundo do 
trabalho. 

- Promover a autonomia das 
pessoas com deficiência, 
preparando-as para 
ingressar no mundo do 
trabalho 
- Sensibilizar e orientar 
empresas para a 
contratação de pessoas com 
deficiência. 

-Inserção dos usuários no 
mundo do trabalho 
- Empresas sensibilizadas 
para a necessidade de 
adequações, atitudinais e 
arquitetônicas, às 
condições das pessoas com 
deficiência. 

Mês: Dezembro 

Atividade Frequência Estratégia Objetivo Resultado esperado 

Atendimento 
básico 

Atendimento 
Diário 

Segunda a sexta  
das 09h às 18h 

- Oferecer orientações e 
encaminhamentos. 
- Acompanhamento das 
famílias e acolhimento de 
novas; 
- Elaboração de prontuário 
- Encaminhamento para a 
rede socioassistencial; 
- Inclusão de novos 
usuários e 
acompanhamento dos 
atendidos nos projetos. 

- Acolher as demandas, 
interesses e necessidades 
dos usuários; 
- Ampliar o acesso a 
benefícios socioassistenciais 
e programas de 
transferência de renda; 
- Oferecer possibilidades de 
desenvolvimento de 
habilidades e 
potencialidades. 

- Acesso aos direitos e 
benefícios sociais. 
-  Desenvolvimento de 
potencialidades, 
autonomia e 
independência. 
- Acesso a bens e serviços 
- Inclusão social. 
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São Paulo, 27 de abril de 2021. 

 

 

 

João Leopoldo Silva Petry 

Presidente 

 

GAF (Grupo de 
Apoio às famílias)  

Segunda quinta-
feira do mês 
Das 16h às 

17h30 

- Promover encontros, 
rodas de conversa e grupos 
de discussão com todas as 
famílias atendidas. 

- Fomentar um espaço onde 
é possível trabalhar 
questões pertinentes ao 
protagonismo, autonomia, a 
efetiva garantia de direitos e 
o empoderamento dos seus 
membros. 

- Fortalecimento de 
vínculos. 
- Troca de experiências e 
vivências. 
- Informar e esclarecer 
sobre os direitos, 
- Famílias informadas 
sobre benefícios, 
tratamentos, recursos, 
programas e projetos. 

Virada Inclusiva 
Primeira 

semana do mês 

- Promover/participar de 
atividades culturais, 
esportivas e de lazer em 
diversos pontos do Estado 

- Mobilizar a participação 
plena das pessoas com 
deficiência e promover o 
debate sobre os seus direitos 
culturais 

-  Sensibilização e 

informação sobre a 
importância do Dia 
Internacional Da Pessoa 
com Deficiência. 

Confraternizações 
Terceira semana 

do mês 

- Retrospectiva do ano 
- Festa – Atividades 
- Entrega de cestas 
Natalinas 

- Celebrar o ano que se 
encerra, renovar e fortalecer 
os vínculos entre os 
atendidos e a equipe de 
funcionários. 

- Reflexão de valores e 
reforçar votos de 
solidariedade, amizade, 
respeito entre outros para 
o próximo ano. 




