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SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS 

COM DEFICIENCIA EM RESIDENCIA INCLUSIVA 

 

Serviço Residência Inclusiva Espaço Com Viver – OFICINAS DE CULINARIA E JARDINAGEM  

 

 

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: Residência Inclusiva 

Público Alvo:  Jovens e adultos com deficiência intelectual 

Organização da Sociedade Civil Parceira: NADI - Núcleo Assistencial de Desenvolvimento Integral 

Recurso Previsto: R$ 200.000,00 

 

 

1) Apresentação: 

OSC NADI – Núcleo Assistencial de Desenvolvimento Integral 

O NADI é uma organização não governamental, criada em 2013, que acredita que, por meio do 

desenvolvimento social, é possível contribuir para uma sociedade mais justa. Acredita que as pessoas 

podem se desenvolver de maneira integral, e por se desenvolverem também contribuem para a 

promoção de comunidades saudáveis. 

O NADI tem como missão contribuir para a transformação da comunidade local, promovendo o 

desenvolvimento integral de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social, partindo de valores 

tais como a valorização do ser, solidariedade, ética, transparência, justiça social e espiritualidade. 

A partir da visão de ser um agente de transformação para o bem estar integral na sociedade, o NADI 

possui programas e projetos para diferentes públicos, de todas as idades. Dentre estes programas, pode-

se citar o CCA – Centro para Crianças e Adolescentes, o programa Ca.Pão faz Pão e a RI – Residência 

Inclusiva. 

Residência Inclusiva 
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A Residência Inclusiva é um serviço de acolhimento institucional para jovens e adultos com 

deficiência – intelectual, física, auditiva, visual, múltipla e TEA–Transtorno do Espectro Autista –, a partir 

de 18 anos, em situação de dependência e que não possuem retaguarda familiar ou condições de 

autossustentabilidade. Deste modo, constitui-se como o local de moradia do usuário. É, portanto, um 

serviço cujo funcionamento é 24 horas, ou seja, ininterrupto.  

Este serviço encontra-se no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, e tem como 

finalidade “[…] propiciar a construção progressiva da autonomia e do protagonismo no desenvolvimento 

das atividades de vida diária, a inserção comunitária e participação social, e o fortalecimento dos vínculos 

familiares com vistas à reintegração e/ou convivência”. Dessa forma, conforme consta na Norma Técnica, 

seu objetivo é “[…] acolher e garantir proteção integral para jovens e adultos com deficiência em situação 

de dependência”. 

 

2) Justificativa: 

Tendo em vista a busca pelo desenvolvimento da autonomia e protagonismo dos usuários do serviço 

Residência Inclusiva, foram elaboradas oficinas a partir dos interesses demonstrados pelos próprios 

residentes. Dentre estas atividades, destaca-se a de culinária, a qual eles expressaram terem gostado e 

mostraram-se interessados em que ela ocorresse mais vezes. Desse modo, nossa intenção é investir na 

manutenção desse tipo de oficina.  

Ainda, outra atividade que os usuários do serviço demonstram aprovação é a de jardinagem, onde 

começaram a cultivar algumas plantas que podem ser utilizadas para chá ou tempero, como hortelã e 

manjericão, por exemplo. 

A partir dessas duas áreas de interesse, nosso objetivo é vincular tais atividades, envolvendo os 

residentes em todo o processo da alimentação, desde o cultivo de um alimento até a preparação do 

mesmo. 

Dessa forma, tal projeto justifica-se tendo em vista os diferentes ganhos que podem ser obtidos a 

partir da realização conjunta dessas oficinas, considerando que, por meio delas, várias questões poderão 

ser estimuladas, como por exemplo a socialização não somente entre eles, no momento em que 

estiverem cozinhando ou cuidando do jardim, mas também quando forem comprar materiais necessários 

para tais atividades, seja em feiras livres, mercados, etc.; há também o estímulo à autonomia, tendo em 

vista que, por meio dessas atividades, os residentes têm a oportunidade da descoberta de novas 

potencialidades e de realizar novos aprendizados, o que pode beneficiá-los inclusive quanto à inclusão; 

além disso, pode-se considerar ainda que há ganhos cognitivos e também emocionais, considerando o 

ato de fazer junto, o caráter lúdico, o ganho de autonomia, a apropriação do processo culinário como um 

todo, melhor desenvolvimento da coordenação motora, entre outras questões. 
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 Queremos também aproveitar uma parte do recurso para complemento do custeio do serviço no 

que tange as demandas diárias para atingir com excelência os objetivos e metas do plano de trabalho. 

 

3) Objetivo: 

Com a utilização dos recursos, tais oficinas poderão tornar-se mais frequentes, bem como as 

possibilidades podem ser ampliadas de forma considerável, com a preparação de uma variedade maior 

de alimentos - na oficina de culinária - ou uma variedade maior no plantio - na oficina de jardinagem. 

Consequentemente, os ganhos dos usuários, expostos acima, também poderão ser ampliados. 

Pretende-se, dessa forma, a obtenção de materiais apropriados para a jardinagem, bem como a 

compra de sementes e/ou mudas de diferentes frutas, verduras, temperos, etc., que sejam adequados 

para o espaço que dispomos. Ainda, os recursos serão empregados na compra de diferentes itens 

culinários, que serão utilizados na preparação dos alimentos nas oficinas, bem como de materiais 

necessários para a realização deste preparo. 

Conforme o exposto anteriormente, tais oficinas auxiliam no processo de desenvolvimento da 

autonomia dos usuários do serviço Residência Inclusiva, que faz parte da finalidade do serviço. Tendo em 

vista que as oficinas ocorrem no próprio serviço, considera-se que isto também os auxilia na apropriação 

deste espaço e no reconhecimento dele como lar, ou seja, não é uma casa qualquer, mas aquela na qual 

eles podem se sentir como pertencentes. 

 

4) Avaliação: 

O serviço foi implantado em outubro de 2020, ou seja, há menos de um ano, sendo que os primeiros 

residentes foram acolhidos no final de novembro do mesmo ano. Atualmente, a Residência Inclusiva está 

com sua capacidade máxima, que é de dez usuários, conforme previsto na Norma Técnica. Nos próximos 

meses iremos implantar a segunda casa que terá capacidade para mais dez usuários. 

A partir do repasse e utilização dos recursos, esperamos poder aprimorar ainda mais as oficinas 

propostas, obtendo assim maiores ganhos no desenvolvimento, autonomia e protagonismo dos usuários. 

 

5) Localização dos serviços e capacidade de atendimento: 

A Residência Inclusiva de Campo Limpo para 20 pessoas, de ambos os sexos, acima de 18 anos e que 

possuem deficiência intelectual. Está localizada na Rua Antônio Antunes, 13 – Vila Pirajussara, São Paulo, 

SP. 
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6) Orçamento:  

Busca-se, no levantamento de quais materiais seriam necessários para a realização destas oficinas, 

cumprir com o princípio da economicidade, porém ainda assim mantendo a qualidade dos materiais que 

serão utilizados e os insumos. Assim, os recursos obtidos serão utilizados para suprir as necessidades 

financeiras de ambas as oficinas - jardinagem e culinária e outras necessidades de custeio. 

   

Proposta Iniciativa Valor Estimado (R$) 

Oficina de Culinária 
Aquisição de utensílios e 

materiais de consumo por 12 
meses 

75.000,00 

Oficina de Jardinagem 
Aquisição de utensílios e 

materiais de consumo por 12 
meses 

30.000,00 

Complemento Custo Direto 
do Serviço durante 12 meses 

Alimentação dos usuários 60.000,00 

Material para trabalho 
socioeducativo 

15.000,00 

Material de Higiene dos usuários 15.000,00 

 
Manutenção dos imóveis e 

Reparos de bens 
5.000,00 

Total R$ 200.000,00 

 

 


