INTRODUÇÃO

Não há como iniciar a apresentação do Relatório de Atividades 2021sem esquecermos do
que estamos vivenciando em relação a pandemia.
Quando achávamos que em 2020 tudo seria passado e realizaríamos as atividades normais,
fomos surpreendidos novamente com a continuidade do coronavírus. Logo, a Instituição
teve de se reinventar e atender todas as normativas legais para o desenvolvimento das
atividades.
Obviamente, a equipe de colaboradores do Centro de Reabilitação, sem exceção
contribuiu no processo evolutivo de maneira sólida e consistente as atividades para que
nenhum praticante sofresse penalidade e nos cumprimentos de todas as normativas
impostas para que tudo ocorresse na plenitude e aqui vai a nossa gratidão, pois, sem eles
tudo isso não seria possível.
Atividades pedagógicas com os praticantes da equoterapia foram fundamentais para os
resultados que apresentaremos a seguir.
Tudo isso, foi possível graças à colaboração dos Diretores da Cidade dos Meninos que
puderam “in loco” acompanhar o trabalho juntamente com a equipe de coordenadores
dando-lhes autonomia para a condução do trabalho.
Inegável que em 2021 foi desafiador, mas cumprimos fielmente o plano de trabalho e
conseguimos atender os praticantes com primazia, técnica e principalmente, conseguimos
atender o ser humano da forma mais respeitável que ele merece graças à parceria com
essa municipalidade
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES –2021 – TERMO DE FOMENTO 005/2018.
IDENTIFICAÇÃO
DA ENTIDADE SOCIAL
MATRIZ: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada
CNPJ: 15.542.175/0001-06 - ENDEREÇO: Rua Batávia, 280 – Parque Novo Oratório – Santo
André – São Paulo - CEP 09260 020 - TELEFONE: 11 4472 2146 FAX: 11 4472 8432

REGISTROS/TÍTULOS
Órgão

Registro/Inscrição

Data
de
publicação

Cadastro Nacional Pessoa Jurídica

15.542.175/0001-06

30/03/2012

Certificado de Regularidade
Entidades – CRCE

Cadastral

de 0396

2007

Conselho Municipal Assistência Social

129/13 / 28/2021

12/12/2013

Cadastro Mobiliário de Contribuintes

240916

Conselho Mun. Direitos Criança e do Adolescente

159/18

18/01/2018

CEBAS - Processo: 71000.058837/2014-08

Portaria 103/2016

27/09/2016

FEASA

SOMIFRAMECO
Fundadora

09/12/1970

Utilidade Pública Municipal

Lei nº.10.064

23/05/2018

-

Nos termos da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS e da Política Nacional de
Assistência Social, e das demais legislações correlatas vigentes, a Instituição
Cidade dos Meninos Maria Imaculada é orientada para a valorização do ser
humano pela educação, cultura e espírito de cidadania, objetivando a inclusão
social e a garantia dos mínimos sociais.
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DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME: Frei Rafael Gomes da Silva - Presidente
ENDEREÇO: Rua América do Sul, 235 – Parque Novo Oratório – Santo André – São Paulo
CEP 09270 410 - TELEFONE: 4472 2146 FAX: 4472 8388
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FREIS DIRETORES

NOME: Frei Josemar Bertes Machado – Diretor Geral
ENDEREÇO: Rua América do Sul, 235 – Parque Novo Oratório – Santo André – São Paulo
CEP 09270 410 - TELEFONE: 4472 2146 FAX: 4472 8388

NOME: Frei Luiz Favaron
ENDEREÇO: Rua América do Sul, 235 – Parque Novo Oratório – Santo André – São Paulo
CEP 09270 410 - TELEFONE: 4472 2146 FAX: 4472 8388

NOME: Frei José Hugo da Silva Santos – Ministro Provincial
ENDEREÇO: Rua Oratório 1458 – Parque das Nações – Santo André – São Paulo
CEP 09280 000 - TELEFONE: 4472 2146 FAX: 4472 8388

O Conselho Gestor da Cidade dos Meninos é composto por 04(quatro) Freis
Diretores que discutem, avaliam e direcionam o trabalho para as demais
equipes de coordenação para a continuidade das atividades programadas
durante o ano.

LOCAL DE ATENDIMENTO
Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada
CNPJ: 15.542.175/0001-06 - ENDEREÇO: Rua Batávia, 280 – Parque Novo Oratório – Santo
André – São Paulo - CEP 09260 020 - TELEFONE: 11 4472 2146 FAX: 11 4472 8432

Abrangência Territorial
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A Cidade dos Meninos desenvolve
seu trabalho na Cidade de Santo
André (SP). A abrangência se
circunscreve não somente ao
Bairro do Parque Novo Oratório,
onde a Instituição tem sua sede,
mas a todos os bairros vizinhos,
como, Jardim Ana Maria, Jardim
Santo Alberto, Jardim Itapoan,
Capuava;
Parque
Erasmo
Assunção; João Ramalho, Alzira
Franco; Jardim Rina, Parque das
Nações,
Vila
Lucinda
e
Camilópolis.

AREA DE ATUAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL E EDUCACIONAL

Programas Socio Educacionais

▪
▪
▪
▪

Educação Infantil;
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes
06 a 15 anos – Centro da Juventude;
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos – Centro
Franciscano de Convivência;
Centro de Iniciação Profissional.

PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA
▪
▪

Centro Esportivo – Academia;
Centro de Reabilitação. (OBJETO DESTE RELATÓRIO)

CONTEXTO INSTITUCIONAL
Com o advento da Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009, que passou a regular o processo
de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social no país, a
Província dos Frades Franciscanos Menores Conventuais, fundou em 11 de fevereiro de
2012 a INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA, pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.542.175/0001-06,
com sede à Rua Batávia, 280, CEP 09260-020, bairro Parque Novo Oratório, Santo André/SP.
A mesma Província já mantinha e ainda mantém outra entidade bem mais antiga
denominada SOMIFRAMECO - Associação Missionária dos Franciscanos Menores
Conventuais – CNPJ Nº 57.547.374/0001-49, fundada em 23 de julho de 1949 e que, por
décadas, atuou de forma hibrida, desenvolvendo atividades religiosas, de assistência social
e educação.
A fundação da INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA contribuiu para o
processo de segregação das atividades religiosas das demais atividades de educação e
assistência social desenvolvidas pela SOMIFRAMECO – Associação Missionária dos
Franciscanos Menores Conventuais. A INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA
IMACULADA em suas finalidades estatutárias prevê todos os programas e serviços
assistenciais e educacionais que eram desenvolvidos pela SOMIFRAMECO - Associação
Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais. Gradativamente a SOMIFRAMECO foi
encerrando as atividades assistenciais e educacionais, mantendo apenas as atividades no
âmbito religioso.
Em contra partida, a INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA foi assumindo
todos os serviços de caráter sócio assistencial e educacional. Em seus primeiros anos de
atividades prestou serviço a população idosa, através de um Centro de Convivência,
oferecendo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos.
Ao termino do exercício de 2017 a INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA
possuía totais condições para assumirmos demais programas e serviços ora desenvolvidos
pela SOMIFRAMECO – Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais.
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Assim, em janeiro de 2018, além do atendimento aos idosos, a INSTITUIÇÃO CIDADE DOS
MENINOS MARIA IMACULADA passou a atender todos os demais programas e serviços
citados abaixo:
➢
➢
➢
➢
➢

Educação Infantil;
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e Adolescentes;
Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho para Adolescentes e Jovens;
Centro de Reabilitação;
Academia de Esportes (projeto geração de renda).

A dinâmica adotada para a transição dos programas e serviços da SOMIFRAMECO –
Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais para a INSTITUIÇÃO CIDADE
DOS MENINOS MARIA IMACULADA não gerou nenhuma descontinuidade das atividades.
Outro aspecto importante a ser destacado é que foi possível manter toda a equipe de
profissionais (técnicos e operacionais), fazendo apenas um processo de transferência de
empregador. Essa transferência teve base legal na “Teoria do Mesmo Grupo Econômico”,
por ser, os Frades Menores Conventuais, os membros associados das duas Instituições.

HISTÓRICO DA CIDADE DOS MENINOS
Como vimos no subitem anterior a Cidade dos Meninos foi uma filial da ASSOCIAÇÃO
MISSIONÁRIA DOS FRANCISCANOS MENORES CONVENTUAIS (SOMIFRAMECO), por várias
décadas e ao longo dos anos foram construídas histórias de lutas e conquistas em favor
daqueles que mais necessitaram de ajuda.
Portanto, abaixo segue o histórico do início da entidade que hoje é continuada pela
INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS “MARIA IMACULADA”
A Cidade dos Meninos “Maria Imaculada” foi uma entidade assistencial, sem fins
econômicos, mantida pela ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DOS FRANCISCANOS MENORES
CONVENTUAIS (SOMIFRAMECO), considerada de Utilidade Pública Municipal, Estadual e
Federal. Idealizada por ideal Frei Pio Populin e teve o início de suas atividades em 11 de
fevereiro de 1961 e encerrou as suas atividades socioeducacionais em 2017.
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A Entidade surgiu num bairro da periferia de
Santo
André,
quando
a
realidade
extremamente pobre da população exigia
uma resposta de esperança e de vida para
muitas famílias cujas crianças e adolescentes
viviam literalmente na rua e no abandono.
Durante os primeiros 15 anos funcionou como
internato e semi-internato. Na segunda
metade dos anos 70, após um amplo debate
com os segmentos mais significativos da
sociedade andreense, decidiu-se terminar
com o internato, pois, entendeu-se que a
criança e adolescente carente e até órfã
necessitava de um aconchego familiar para
o crescimento harmônico da sua personalidade.
Para as crianças e adolescentes que não tinham família procurou-se encontrar então,
pessoas que tivessem algum laço com a família como parentes ou amigos ou alguma
família substituta. Esta filosofia permanece até hoje. Para a realização deste projeto a
Entidade ganhou um amplo terreno da Prefeitura de Santo André medindo 149.671 m2, que,
no decorrer dos anos, foi devolvido em parte, para poder atender a outras necessidades
do bairro que estava crescendo sobremaneira.
Entretanto, a Entidade continua ainda de
posse de uma área muito ampla que lhe
permite realizar a contento as suas
atividades.
O bairro onde está inserida a Entidade
melhorou, todavia, a pobreza e a miséria
têm crescido ao seu redor tornando cada
vez mais atual a presença significativa da
Cidade dos Meninos no atendimento a
crianças, adolescentes e suas famílias.
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Com o advento da Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009, que passou a regular o processo de
Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social no país, a SOMIFRAMECO
–
Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais, considerada entidade hibrida
por ter atuação na área religiosa e de assistência social, iniciou um processo de discussão para
segregar a área religiosa da assistência social.
Em 2011 contratou uma assessoria jurídica, especializada no Terceiro Setor que orientou a
Diretoria da SOMIFRAMECO da época a fundar uma nova INSTITUIÇÃO para segregar
as atividades religiosas das atividades de assistência social e educação, permanecendo
a SOMIFRAMECO somente com as atividades religiosas. A proposta foi apresentada
aos Frades, sendo aprovada. Em 11 de fevereiro de 2012 foi fundada INSTITUIÇÃO CIDADE DOS
MENINOS MARIA IMACULADA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.542.175/0001-06, com sede à Rua Batávia, 280,
CEP 09260-020, bairro Parque Novo Oratório, Santo André/SP.
Destaca assim, que a INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA,
deriva da SOMIFRAMECO - Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais
– CNPJ Nº 57.547.374/0001-49, uma vez que também foi idealizada e fundada sob os
mesmo princípios e valores da promoção social, tendo como fundadores os Frades
Menores Conventuais, da Província de São Francisco de Assis que iniciou suas atividades
no Brasil em 1949, os mesmos que fundaram a SOMIFRAMECO – Associação Missionária
dos Franciscanos Menores Conventuais em 23 de julho de 1949.
Copiamos abaixo parte do parágrafo da Ata de Fundação da INSTITUIÇÃO CIDADE DOS
MENINOS MARIA IMACULADA que registra a vinculação da nova Instituição com a
SOMIFRAMECO - Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais:
“...O Frei Geraldo Monteiro saudou a todos, e fez
registrar que a constituição da Instituição Cidade
dos Meninos Maria Imaculada promana do
mister dos Frades Menores Conventuais, da
Província Brasileira São Francisco de Assis,
integrante da Ordem dos Frades Menores
Conventuais, que iniciou suas atividades no país
no ano de 1949, como missão da Província Santo
Antônio de Pádua, Itália”.
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A INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA em suas finalidades estatutárias prevê
todos os atendimentos que vinham sendo desenvolvidos pela SOMIFRAMECO Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais. No entanto, inicialmente
teve como atividade o Programa de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
Idosos, através de um Centro de Convivência. A partir de 2018 atenderá, além do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos, os demais programas e serviços
que eram desenvolvidos pela SOMIFRAMECO, às pessoas carentes, como: Educação Infantil,
Programa de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e
Adolescentes, Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho para Adolescentes
e Jovens, bem como Projeto de Geração de Renda.
Assim, todos os programas e serviços de natureza assistencial até então desenvolvidos
pela SOMIFRAMECO - Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais,
passaram a ser desenvolvidos pela INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA
IMACULADA. Com isso, o trabalho desenvolvido por praticamente 06 décadas pela
SOMIFRAMECO - Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais, não
sofreu descontinuidade.
MISSÃO

▪

Acolher crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social e
risco, em período integral dando-lhes oportunidade de uma vida digna e de uma
formação integral, humana, ética, política, social, educando-os para a cidadania, a
liberdade e a vida digna;

▪
▪

Acolher pessoas necessitadas de bem estar físico mediante a Academia;

▪

Acolher idosos através do centro de convivência.

Acolher pessoas com deficiência promovendo a reabilitação mediante o Centro de
Reabilitação;

FILOSOFIA
Na Cidade dos Meninos a prioridade é a acolhida respeitosa e carinhosa de todos. Os
atendimentos são direcionados com todos os meios e recursos humanos e financeiros a fim
de que possam se tornar protagonistas de uma nova sociedade onde não haja mais pobres
e ricos, mas todos irmãos, em uma sociedade justa e igualitária.
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Por isso a Cidade dos Meninos prima pela beleza, pois não basta saciar a fome de pão,
porque o pobre tem também fome de beleza. A beleza educa e liberta. Longe, portanto,
de ser uma Instituição paternalista e unicamente assistencialista, a Cidade dos Meninos dá
pão, sim, a quem está com fome, mas educa para a utopia e a certeza de que “outro
mundo é possível”.
FINALIDADES ESTATUTÁRIAS
A CIDADE DOS MENINOS atenderá, guardados os limites legais e cumulados aos
orçamentários, às seguintes diretrizes básicas:
I.

Não fará distinção de raça, sexo, cor, idade, credo religioso ou político, bem como
condição social, o que garantirá a universalidade do atendimento,
independentemente de contraprestação do usuário;

II. A promoção de seus atendimentos será destinada especialmente a:
▪

Crianças, adolescentes e adultos em situações de vulnerabilidades e riscos sociais;

▪

Pessoas pobres na acepção legal da Lei, desprovidas dos bens sociais.

Para a consecução de suas finalidades a CIDADE DOS MENINOS primará pela defesa e
garantia de direitos socioassistenciais, mormente com a promoção da cidadania e o
enfrentamento das desigualdades sociais, mediante o desenvolvimento de programas
Assistenciais continuados, permanentes e planejados, na modalidade de atendimento ou
assessoramento, dentro dos parâmetros da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, que
visem a (o):

I.

Atendimento à crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de
zero (0 a 18 anos, através de programas socioeducativos);

II.

Prestação de assistência social às famílias carentes de subsistência, mormente
com a promoção da garantia de efetivação dos direitos fundamentais básicos;

III.

Criação de oportunidades para o desenvolvimento de aptidões profissionais,
qualificação, e ou requalificação visando à inserção e ou a reinserção ao
mercado de trabalho;
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IV.

Atendimento de pessoas idosas, através de ações preventivas e educativas,
visando uma melhor qualidade de vida;

V.

Atendimento complementar à saúde, através de reabilitações e terapias.

Poderá ainda, atuar na seara educacional, em caráter de entidade mista considerando a
atuação prevista no artigo 4º, mediante a oferta de ensino em seus vários graus, atendidos
os requisitos da Legislação Educacional, e no que couber, da Lei 12.101/2009, em especial, 11
no que tange à concessão de bolsas de estudos aos beneficiários de que trata os parágrafos
1º e 2º, do artigo 14, do ato normativo em questão.
Dentre do desenvolvimento da atividade educacional referida no caput, a CIDADE DOS
MENINOS atuará no sentido de:
I.
II.

Oferecer e desenvolver a educação básica formada pela educação infantil,
bem como o ensino fundamental e o ensino médio, quando possível;
Oferecer e desenvolver a educação profissional e profissionalizante;

III.

Oferecer e desenvolver a educação para o exercício da cidadania e inclusão
social através da educação religiosa, moral e cívica;

IV.

Promover cursos de educação continuada por meio de palestras, congressos,
seminários, simpósios e conferências;

V.

Apoiar instituições beneficentes com objetivos afins, para promover atividades
conjuntas em parceria, podendo manter intercâmbios educacionais, e
beneficentes.

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
HORÁRIO DOS ATENDIMENTOS
Os atendimentos foram diários e ininterruptos, entretanto em 2021 dada as circunstâncias
da pandemia os programas socioeducacionais e de geração de renda atuaram em
diversos horários de forma remota e de forma presencial durante o ano seguindo à risca
todos os decretos municipais acerca do horário de funcionamento. Mesmo assim, a
instituição permaneceu aberta para as demandas e atendimentos de segunda a sexta feira
das 06:00h as 21h e aos sábados das 08:00h as 12:00h.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - EQUOTERAPIA
PROGRAMA: CENTRO DE REABILITAÇÃO
OBJETIVOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO:
Acolher, escutar, atender, habilitar, reabilitar, educar e reeducar de maneira humanizada
às pessoas que nos procuram, através dos atendimentos de Equoterapia.
Proporcionar ao indivíduo o desenvolvimento de suas potencialidades, respeitando suas
limitações e fragilidades visando sua integração na sociedade.
Facilitar a organização do seu esquema corporal e de sua orientação espacial,
proporcionar um bom equilíbrio emocional e corporal, desenvolver a estruturação temporal
e a adequação espacial, desenvolver o equilíbrio psicoemocional e principalmente,
facilitar sua adaptação ao meio em que vive.
Facilitar a inclusão de pessoas com deficiências e ou déficits temporários e permanentes,
através de atendimento humanizado, devolvendo a dignidade humana para aqueles que
nos procuram.
Sensibilizar as famílias e a população para a importância da acessibilidade e inclusão.

FUNCIONAMENTO
HORÁRIO DOS ATENDIMENTOS
Os atendimentos foram diários, todos os programas desenvolvidos foram realizados com
periodicidade anual conforme quadros a seguir:
▪

Programa Equoterapia

2ª feira
08h00min às
17h30min

3ª feira
08h00min às
17h30min

4ª feira
08h00min às
17h30min

5ª feira
08h00min às
17h30min

6ª feira
08h00min às
17h30min
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A Equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem
interdisciplinar nas áreas da educação, Saúde e equitação.

Reconhecido pelos seus

benefícios no setor educacional. Trata-se de uma metodologia que tem uma atuação
direta no contexto educacional, a partir da utilização de técnicas desenvolvidas por uma
equipe Interdisciplinar, composta por profissionais da área educacional, saúde e
equitação, dentre os quais, os da educação, têm fundamental relevância no processo de
formação do ser humano.

PARCERIA COM A MUNICIPALIDADE DE MAUÁ
TERMO DE FOMENTO N.º 05/2018.
2021

O

Centro

de

De acordo com o Termo de Fomento supracitado, em

Reabilitação

atendeu

em

Equoterapia 80 pessoas (criança e adolescente) com
deficiência tais como, deficiências físicas, deficiências
intelectuais, auditiva, visual, TEA (Transtornos dos
Espectros Autistas) e Superdotação, encaminhados
pelo

Departamento

de

Educação

Especial

da

Secretaria de Educação de Mauá. O atendimento ao
praticante foi oferecido gratuitamente. Os custos para
o

desenvolvimento

deste

Plano

de

Trabalho

ocorreram por conta da Secretaria de Educação de
Mauá, através de repasse à Instituição ora conveniada.
ÁREAS TÉCNICAS NO CONTEXTO EQUOTERÁPICO
Pedagogia na prática de Equoterapia:
O processo de ensino e aprendizagem ocorre em todos os lugares e não somente na escola,
mas também num ambiente terapêutico/escolar, como a equoterapia. Nesta concepção,
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a equoterapia enquanto processo educacional tem por objetivo criar um espaço que
contribua para construção e reconstrução do sujeito, desenvolvendo habilidades, dentro
de suas potencialidades, levando o praticante a uma auto realização, através de
atividades lúdicas, atividades adaptadas e desportivas que tem como elemento motivador
o “cavalo”.
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Na área educacional, cavalgar auxilia na aquisição e desenvolvimento das funções
psicomotoras, o que vai proporcionar a aprendizagem e o desenvolvimento de cognições
de ordem superior, que se referem a sofisticadas habilidades: formação de conceitos,
solução de problemas, pensamento crítico e criatividade. Enquanto anda a cavalo, a
criança necessita desenvolver habilidades e atitudes conceituais diversas. Ajuda a manter
um comportamento social adequado, enquanto em atividade de grupos na equitação.
Estas aquisições são conhecidas como cognição social.
Na Educação Especial a Equoterapia pode apoiar a educação de crianças com
deficiência: físicas e/ou mentais, de condutas atípicas e com altas habilidades, pois a
Equoterapia facilita a organização do esquema corporal; facilita a aquisição do esquema
espacial; desenvolve a estrutura temporal; aguça o raciocínio e o sentido de realidade;
proporciona e facilita a aprendizagem da leitura, da escrita e do raciocínio matemático;
aumenta a cooperação e a solidariedade; minimiza os distúrbios comportamentais;
promove a autoestima, a auto imagem e a segurança; facilita e acelera os processos de
aprendizagem.
Na esfera social, a Equoterapia é capaz de diminuir a agressividade, tornar o paciente mais
sociável, melhorar sua autoestima, diminuir antipatias, construir amizades e treinar padrões
de comportamento como: ajudar e ser ajudado, encaixar as exigências do próprio
indivíduo com as necessidades do grupo, aceitar as próprias limitações e as limitações do
outro, facilitando assim a interação do deficiente físico e mental com a sociedade.

Educação Física na prática de Equoterapia
Fundamentada nas concepções de corpo e movimento, a Educação Física tem muito a
contribuir com o desenvolvimento e a melhoria das condições físicas de pessoas com
deficiência.
A aplicabilidade do método, já citado anteriormente, tem por finalidade trabalhar dois
eixos:
▪

Habilitar e reabilitar

▪

Fins educacionais e sociais
O trabalho da equipe técnica tem por finalidade desenvolver uma relação dos
conhecimentos específicos de cada área, levando em consideração a particularidade de
seus praticantes. O atendimento é precedido de diagnóstico, indicação médica e
avaliações de profissionais das áreas de saúde e educação, com o objetivo de planejar o
atendimento equoterápico individualizado.
O educador físico pode cooperar para a melhoria das condições físicas dos praticantes,
pois a educação física desenvolve um importante papel, não somente no desenvolvimento
de habilidades, mas, também criando condições fundamentais que objetivem a formação
plena do indivíduo.
Nas atividades desenvolvidas pelo educador físico busca-se organizar tempos, espaços, e
relações interpessoais, num contexto criativo e solidário, com amplas possibilidades
interativas, lúdicas e prazerosas, tendo resultados uma melhor sociabilização e a qualidade
de vida.
Também é função do educador físico a preparação física da equipe interdisciplinar, com
a segurança e primeiros socorros, ficha evolutiva, pela comunicação e expressão,
criatividade, ludicidade, psicomotricidade, reforço pedagógico, jogos adaptados,

15

iniciação esportiva e integração e socialização familiar, conforme já citado nas atribuições
deste profissional.
A educação física utiliza dos recursos pedagógicos, favorecendo novos aprendizados,
através do esquema corporal que envolve: coordenação motora ampla, coordenação
motora fina, lateralidade, organização espacial, organização temporal e equilíbrio de
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acordo com a autonomia de cada praticante.
As demais especialidades terapeutas como fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia tem por
finalidade colaborar

no processo de ensino aprendizagem de forma física, psíquica e

emocional, contribuindo diretamente na inclusão sócio educativa da pessoa (aluno) com
deficiência.

A seguir descrevemos a função e as atribuições da equipe técnica da Equoterapia no
contexto da reabilitação para fins sócio educacional:

Função
Técnico
Equoterapia I

Formação
Pedagoga

Atribuição
Desenvolver atividades de acordo com o
protocolo pedagógico (cópia anexo), como:
psicomotricidade, ampliação do vocabulário,
ludicidade, disciplina, situações de ensinoaprendizagem, raciocínio lógico-matemático,
perceptivas motoras, sensoriais, avaliação e
reavaliação do desenvolvimento cognitivo,
formação sócio moral.
Preencher ficha evolutiva dos praticantes.
Elaborar relatórios evolutivos

Auxiliar
Fonoaudióloga
Coordenação
com atuação
em pista e sala

Desenvolver atividades que aperfeiçoem o
desenvolvimento da linguagem oral, leitura e
escrita;

Atividades
que
trabalham
órgãos
Fonoarticulatório, incluindo a musculatura
orofacial, respiração e a postura corporal.
Atividades dialógicas de forma lúdica.
Estimular a eliminação de hábitos inadequados
relacionados às alterações fonoaudiológicas.
Encaminhar
para
profissionais,
quando
necessário e acompanhar os tratamentos
externos à escola.
Avaliar
o
praticante
discursivamente.

fisicamente

e

Preencher ficha evolutiva dos praticantes.
Elaborar relatórios evolutivos
Aux.
Coord. Fisioterapeuta
Técnica

Avaliação técnica física de cada praticante
para a pratica de equoterapia.
Orientação aos técnicos de equoterapia.
Atendimento das
atendimento.

famílias

relacionadas

ao

Acompanhamento das atividades em geral.
Supervisão nos relatórios de evolução de cada
praticante.
Elaboração de relatórios.
Participação de reunião da coordenação
técnica.

Técnico
Equoterapia

Psicóloga

Atendimento especializado em pista e sala com
enfoque na estimulação do desenvolvimento
emocional e psíquico.
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Atividades
equestres
com enfoque
na
responsabilidade, organização, autonomia e
socialização.
Atividades de modelagem, desenho e pintura,
com
posterior
interpretação
cognitiva
comportamental.
Preencher ficha evolutiva dos praticantes.
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Elaborar relatórios evolutivos
Coordenador
Técnico

Fisioterapeuta

Anamnese e avaliação de cada praticante
para a pratica de equoterapia.
Supervisão,
treinamento.

formação,

planejamento

e

Atendimento e orientação familiar.
Acompanhamento das atividades em geral.
Supervisão geral de relatórios evolutivos e de
relatório técnico de prestação de contas.
Participação
de
reunião
mensal
da
coordenação técnica do Departamento de
Educação Especial.
Elaboração de relatórios técnicos
Técnico
Equoterapia

Fisioterapeuta

Atendimento especializado em pista e sala com
enfoque na estimulação das posturas básicas
do desenvolvimento neuro psíquico motor.
Atividades
equestres
com enfoque
na
coordenação motora, equilíbrio, percepção
corporal, ajustes tônicos, alinhamento postural.
Preencher ficha evolutiva dos praticantes.
Elaborar relatórios evolutivos

CAVALO COMO AGENTE FACILITADOR
Além da equipe interdisciplinar, a equoterapia tem um
elemento motivador chamado CAVALO.
Os primeiros contatos com os cavalos selvagens foram
realizados através de crianças, que na maioria das vezes
usavam de ações sem intencionalidades e de uma
linguagem não verbal para se comunicar com os
mesmos, e é assim até hoje na Equoterapia. Nossa
demanda quase que em sua totalidade são crianças com
comprometimentos

cognitivo

comportamental

que

acabam apresentando dificuldades múltiplas em suas
relações. A escola por ser referência nessa idade acaba
se fragilizando com uma demanda que tem crescido
abruptamente, que é do grupo de crianças com TEA.
O cavalo é um animal desprovido de preconceito e de
agregação, o que facilita a aproximação e o vínculo com
as pessoas, dessa forma, as crianças com dificuldades de aprendizado, que normalmente
tem comorbidades diversas do intelecto e do comportamento, conseguem uma primeira
forma de se comunicar com o outro sem reações negativas.
A ciência descobriu que o cavalo é por natureza um animal que apresenta diversas
similaridades com o ser humano, e a maior delas é a questão da andadura (passo
tridimensional).É através dele que nosso SNC (sistema Nervoso Central) recebe informações
proprioceptivas que auxiliam na organização ou reorganização inicialmente de questões
neuromotoras, mas também das cognitivas e comportamentais.
Citado como um arquétipo por Carl Jung, o cavalo é um ser imbuído de simbologias, o que
atua de forma direta nas correlações feitas pelas crianças, por meio do imaginário,
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ludicidade, criatividade e na correlação com o contexto escolar, seja nas questões
matemáticas, como de ampliação de linguagem, bem como na construção do raciocínio
lógico, auxilia ainda nas questões de segurança e autoconfiança.
A equoterapia pode beneficiar essas
crianças, pois o cavalo atua como agente
facilitador

nas

relações

afetivas,

cria

situações de atenção e concentração e
promove

informações

proprioceptivas

através do seu passo. Junta-se a isso um
ambiente lúdico e integrado a natureza,
temos então estimulações sensoriais que
estimulam

o

desenvolvimento

biopsicossocial das crianças.

METODOLOGIA DE TRABALHO
Atendemos com foco em reabilitação física e cognitivo comportamental voltado pura e
exclusivamente para a área educacional. Para isso utilizamos a especialidade da
Equoterapia para estimular todos os praticantes, bem como, desenvolver a contento aquilo
que buscamos a contento utilizando o cavalo como instrumento importante e fundamental
para facilitar o aprendizado com os praticantes.
Para a especialidade existe uma avaliação com conteúdo de anamnese, atendimentos
com hora marcada e frequência semanal acompanhada de profissional habilitado para a
atividade.

Método utilizado
Proposta: Utilização da vertente europeia de atendimento.
Metodologia: ANDE Brasil e ANIRE
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Regularidade: Semanal
Tempo de atendimento: 45 minutos
Tempo mínimo proposto de tratamento: Um ano
Profissionais: Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Pedagogo, Educador Físico, Instrutor
de Equitação, Auxiliar guia.
A metodologia utilizada é composta por atendimentos semanais com duração de 45
minutos, realizados por profissionais da área da educação, saúde e equitação, com
conhecimento ampliado em Equoterapia. Essa metodologia tem embasamento nos
princípios europeus, que entende o cavalo como um parceiro do praticante e por este
motivo, os cuidados e manejo com o animal são fundamentais e estão integrados as
montarias.
Também utilizamos a família como parceria nesta metodologia, onde os responsáveis
acompanham alguns atendimentos no momento da adaptação dos praticantes e
participam de reuniões eletivas em grupo ou individuais, quando necessário.
As atividades físicas e pedagógicas elaboradas no planejamento são desenvolvidas por
uma equipe técnica de profissionais da educação como pedagogo e educador físico,
juntamente com a fonoaudióloga, fisioterapeuta e psicólogo que atuam como apoio.
Incluímos também como metodologia as Semanas temático-pedagógicas com diversos
tipos de atividades que complementam nossa metodologia utilizada, focada sempre no
processo de formação do indivíduo (criança/adolescente).

Nossa metodologia é pautada em humanização, somando conhecimento técnico
e princípios como acolhimento, empatia e altruísmo.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Equoterapia
Continuamos com nossa parceria anual, junto à Secretaria de Educação (município de
Mauá através de TERMO de FOMENTO,) para o atendimento em equoterapia de 80 crianças
com deficiência.
Seguimos mais um ano com foco na reabilitação e acolhimento, com um olhar cada vez
mais empático, onde procuramos dar suporte tanto aos pacientes/praticantes como para
os familiares e cuidadores, visando cuidar de quem precisa de maneira humanizada.
A Equoterapia proporciona aos seus praticantes benefícios físicos, psíquicos, cognitivos,
sensoriais, sociais e no setor educacional, onde demos continuidade na parceria junto a
Secretaria da Educação de Mauá, atendendo aos munícipes de Mauá, matriculados na
educação infantil municipal.
A escola sendo uma referência para as crianças, vem apresentando a cada ano uma
maior fragilidade devido uma demanda que não para de crescer, que é do grupo de
crianças com TEA.
Mais da 80% da demanda que por aqui chegaram em nossa Instituição foram crianças
com comprometimentos cognitivos/comportamentais que acabaram apresentando
dificuldade nas relações e/ou no aprendizado.
A Equoterapia pôde beneficiar essas crianças, pois o cavalo atuou como agente
facilitador nas relações afetivas, criou situações de atenção e concentração e
promoveu informações proprioceptivas através do seu passo tridimensional. Junta-se a isso
um ambiente lúdico e integrado a natureza, temos então estimulações sensoriais que
estimularam o desenvolvimento biopsicossocial das crianças.
Todas as atividades realizadas no Centro de Reabilitação têm como objetivos específicos
para cada paciente/praticante, visando também atender as necessidades das parcerias
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envolvidas. Na parceria com o município de Mauá, o trabalho é mais especifico para as
questões no viés educacional.
Independente da parceria, nossa proposta é facilitar os processos sendo ele reabilitar ou
educar, b e m c o m o promover qualidade de vida e bem estar aos mais vulneráveis.
Nossa metodologia de trabalho associa as técnicas com atividades LÚdicas e
pedagógicas, onde durante os meses do ano foram abordadas algumas semanas
temáticas, nossas atividades serão resumidas e elucidadas abaixo:

JANEIRO

No dia 11/01/2021 iniciamos as
atividades

do

planejamento

ano
de

estiveram

presentes

equipe

do

Reabilitação.

com
equipe,

toda

Centro

a
de
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A partir de 12/01/21 retornamos com os atendimentos e programação de atividades para
os nossos praticantes. Utilizamos como estratégia a alimentação do cavalo.
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FEVEREIRO
No mês de fevereiro os atendimentos aconteceram de forma tranquila e planejada, onde
seguimos com as etapas do plano de trabalho em momentos diferentes e específicos para
cada praticante de acordo com sua evolução.
Como de costume no mês de fevereiro tabalhamos com nossos praticantes a

semana

tematica do Carnaval, o evento foi realizado de 15 a 19/02/2021. Tivemos como proposta,
a decoração de máscaras com formato de cavalo. A equipe de técnicos confecionou as
máscaras utilizando E.V.A, onde duante a atividade equestre/pedagocica os praticantes
decoravam sua mascara com diferentes recursos como:, lantejoulas, glitter de várias cores
e formato de estrela, cola colorida, barbante, canetas hidrográficas, cola líquida e tesoura
sem ponta. As atividades foram executadas tanto de forma individual quanto em dupla
com o objetivo de sociabilização, trabalhar a coordenação motora, criatividade,

imaginação, interação, estimulação de texturas, cores, tolerância, atenção e foco. Para
este momenrto utilizamos ambientes externos e ventilados, como em frente às baias dos
cavalos e no segundo momento aconteceu a montaria normalmente.
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MARÇO
Em março demos continuidade no protocolo de atendimento respeitando a etapa de
cada praticante em particular. Em todos os atendimentos foram realizadas atividades
pedagógicas adaptadas individuais ou em duplas, atividades equestres individuais ou em
duplas e montaria.

ABRIL
De 05 a 09 de abril, realizamos a Semana da
Páscoa, nesta semana temática as atividade
equestres foram elaboradas em diferentes
maneiras (lúdico e pedagógicas) e todas as
crianças receberam uma sacolinhas contendo
bombons. Estas sacolinhas foram adquiridas
atraves de doações.
Nestas primeiras imagens, podemos elucidar o
trabalho pedagógico e de sociabilização no
qual os praticantes receberam, uma folha em
branco para o trabalho de estimulação sensorial
através de diferentes texturas como massa de modelar, cola líquida e folhas de capim
ilustrando o alimento do cavalo e do coelho simbolizando assim, a Semana da Páscoa:
Na finalização das atividades era realizada a entrega da lembrança e registro do momento:
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MAIO e JUNHO
Nestes meses seguimos com nossos atendimentos conforme planejado:

A seguir, temos imagens de um atendimento realizado sobre a rampa de acesso no qual
utilizamos para transferências dos praticantes ao cavalo. Essa atividade foi planejada para

promover além da segurança, o trabalho de aproximação e exploração. O terapeuta se
manteve ao lado acompanhando o praticante e instruindo sobre confecção de tranças e
cuidados com a crina do animal.
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JULHO
De 05 a 14/07/2021, tivemos período de recesso por férias coletivas.
No dia 15/07 Reunimos toda equipe do Centro de Reabilitação, para um momento de
Formação Profissional cujo o tema foi “Constelação Familiar” que foi ministrado pela
pedagoga e facilitadora Maria Glória, atualmente coordenadora pedagógica da
Instituição Cidade dos Meninos. Abaixo, seguem imagens da Formação:

Neste dia, estavam presentes a direção, coordenação técnica, manutenção, secretaria,
manejo e equipe de técnicos para o momento de qualificação profissional.
No dia 16/07 retornamos com os atendimentos do normalmente, no qual seguimos por todo
o mês.
AGOSTO e SETEMBRO
Foram meses tranquilos e livres de intercorrências, onde aproveitamos para elucidar um
caso clinico com evolução plenamente satisfatória:
Nome: D. L. C.
Data de Nasc: 21/05/015
Programa: Equoterapia
O Praticante chegou na Instituição em 10/09/20 para avaliação e iniciou seus atendimentos
em 17/09/20 com diagnóstico de TEA, onde a queixa principal relatada pela genitora foi
“Ele não gosta de ser contrariado” (sic).
D. iniciou no programa de Equitação Terapêutica (Educação e Reeducação) no qual seu
atendimento é composto por terapeuta mediador, auxiliar-guia e cavalo. O objetivo
principal da Equoterapia é buscar o desenvolvimento biopsicossocial, elevando as
potencialidades de cada praticante, respeitando suas limitações, visando a auto
regulação emocional e comportamental, integração social, além de possibilitar-lhe ganhos
físicos e psíquicos, desenvolve ainda novas formas de comunicação, sociabilização,
autoconfiança e autoestima, proporcionando mudanças, tanto no campo neuro-motor,
quanto no campo psicológico, marcando, em alguns praticantes, o início da expressão
verbal.
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No início, o praticante pouco verbalizava, apenas observava e apresentava resistência
para realizar algumas atividades solicitadas. Não aceitava a palavra “não”, pois chegava
a expressar irritabilidade e comportamento de birra durante sua sessão. Atualmente

D.

apresenta maior interesse por atividades gráficas/pedagógicas, inclusive tem habilidades
manuais para confecção de desenhos livres. Em um de seus atendimentos, após descer do
cavalo, no trajeto até a sala de recursos, visualizou uma folha no chão e demonstrou
encantamento pela mesma, na qual pegou do chão e pediu para terapeuta de forma
verbal que “queria desenhar a folha e levar para casa”. Abaixo segue imagens deste
momento:
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OUTUBRO
Foi com muito prazer e alegria que de 04 a 08 de outubro comemoramos a semana das
crianças no Centro de Reabilitação Cidade dos Meninos. Evento planejado e executado
pela coordenação e equipe de profissionais, com objetivo de alegrar nossos praticantes.
Dentro da nossa equipe técnica, três integrantes fazem parte de uma ONG cujo o nome é
“Riso Sem Fronteiras”, sendo uma organização de sociedade civil sem fins lucrativos, que
utiliza a linguagem do palhaço para espalhar alegria e amor, levando alívio às pessoas
através do sorriso e brincadeiras, os mesmos foram presentes em todos os atendimentos. O
objetivo do Riso Sem Fronteiras é contagiar praticantes/pacientes, acompanhantes e
equipe multidisciplinar, com doses de carinho e amor, a fim de reduzir sentimentos negativos
provenientes de alguma situação existente. Nesta semana realizamos atividade de
montaria normalmente e durante as atividades equestres, utilizamos brincadeiras,
musicalização e/ou atividades englobando pintura facial com diversos recursos como tinta
e glitter como também uma aproximação aos cavalos. Foi elaborado um mural / painel
para fotos com praticantes / pacientes e seus familiares durante o momento de entrega do
presente de dia das crianças, e de uma sacolinha de guloseimas, que foram doados por
parceiros da instituição. Abaixo, seguem imagens para elucidar esta semana:
Fotos Semana das Crianças:
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DEZEMBRO
Atividades natalinas:
Durante o mês foi solicitado para cada família que entregasse uma garrafa pet de 2 litros
vazia e limpa, para a decoração de Natal. Durante a atividades Equestres/pedagógicas
os praticantes realizaram uma decoração livre em sua garrafa pet, de acordo com a
criatividade e quando necessário havia auxílio dos terapeutas:

Nos espaços físicos a equipe se disponibilizou de um período para decorar vários ambientes
trazendo o tema natalino para o acolhimento das famílias:
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Durante a semana de 13 a 17/12 foram entregues para os pacientes/praticantes os
presentes de natal, o presente era composto por um brinquedo e um panetone, nesta
semana elaboramos uma vivência envolvendo as famílias, com práticas de alimentação
ou escovação do cavalo, montaria do praticante e por fim, a entrega do Kit de Natal.
Todos os presentes e panetones, foram adquiridos através de uma campanha de
apadrinhamento, na qual todas as crianças e adolescentes da instituição foram
contempladas.
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Na foto abaixo, segue imagens do praticante, juntamente com suas irmãs participando da
atividade de aproximação / alimentação com o cavalo Lugano:

O trabalho no geral foi direcionado para dois públicos: Público externo que foram os
praticantes e suas famílias e o público interno que foram nossos colaboradores.
Direcionamento para o público externo:
•

Atendimento individualizado.

•

Atendimento em dupla e ou grupos para trabalho de socialização.

•

Semana do carnaval, momento de descontração, sociabilização, estimulação da
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criatividade, desenvolvimento da linguagem oral e da coordenação motora fina.
•

Semana

da

criança,

com

momento

cultural

e

lúdico,

ambiente

decorado,

confraternização e distribuição de sacolinhas de doces.
•

Semana Natalina, com ambiente decorado e entrega do presente de natal mais um
panetone.

•

Reuniões periódicas com familiares e ou responsáveis, essas acontecem mediante as
necessidades durante o andamento do tratamento. Normalmente são diálogos para
esclarecimentos de dúvidas ou expressar a importância de a família estar alinhada com o
terapeuta. Estes momentos também servem para dar orientações básicas ou indicar outros
recursos e ou tratamentos que possam se somar a reabilitação.

•

Tivemos também uma agenda aberta, para amparar, acolher, escutar e orientar as famílias
em situações que não são relacionadas ao atendimento, mas que também requerem um
cuidado, isso faz parte do atendimento humanizado.

•

Participação das famílias e em alguns atendimentos: os familiares foram convidados em
alguns momentos, a participar de atividades especificas para o desenvolvimento
pedagógico, comportamental e físico.

Direcionamento para o público interno

•

Planejamento semanal com a equipe técnica de Equoterapia.

•

Planejamento semanal com a equipe de secretaria.

Todas as atividades para o público externo foram discutidas previamente de acordo com
o Plano de ação para o ano e envolveram exclusivamente os aspectos educacionais para
o aprendizado constante e evolutivo de cada praticante.

CONCLUSÃO

Em 2021 realizamos dois papéis que consideramos fundamentais: O primeiro foi facilitar a
inclusão e contribuir para um melhor desenvolvimento educacional e psicomotor dos nossos
praticantes, sendo este através do ensino, melhora do comportamento e das habilidades
motoras, que foram proporcionadas através do tratamento em equoterapia. O segundo,
mas não menos importante, foi acolher e dar suporte as crianças e seus familiares que
chegaram até nós fragilizadas, pelo stress emocional causado pelo período de isolamento
social.
A base de nosso trabalho continuou pautada no acolhimento e no atendimento
humanizado, onde conseguimos aplicar os conhecimentos técnicos com sensibilidade.
Para nós vínculo, afetividade e técnica, são sinônimos.

FORMAÇÃO / CAPACITAÇÃO / DESENVOLVIMENTO HUMANO
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•

Julho a FEASA (Federação das Entidades Assistenciais de Santo André) disponibilizou a
transmissão do Conforp sendo o maior evento de capacitação da área da Assistência
Social da região do ABC.

•

Formações Internas com todos os colaboradores.

RELAÇÕES PÚBLICAS
Participações em reuniões, fóruns, palestras, seminários, congressos, debates e
cursos na área da assistência social, educação e captação de recursos em
grande parte de forma remota dada as circunstâncias da pandemia;
A Instituição continuou ocupando cargo diretivo na Federação das Entidades
Assistências de Santo André – FEASA;
Desde de 2014 ocupamos assento como conselheiro no
Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André.
SETOR ADMINISTRATIVO / RECURSOS HUMANOS
Na gestão administrativa INSTITUCIONAL em 2021 tivemos de percorrer e acompanhar tudo
o que estava ocorrendo durante o ano em função da pandemia. Todas as documentações
e relatórios foram entregues tempestivamente em todos os órgãos solicitados contribuindo
no bom andamento Institucional. Toda a parte de finanças, compras, levantamentos de
custos e tudo o que envolveu o lado financeiro o setor administrativo conseguiu desenvolver
a contento as suas obrigações legais. Em relação aos Recursos Humanos / Departamento
Pessoal toda a parte de folha de pagamento continuou sendo realizada por uma empresa
terceirizada que operacionalizou o processo e o departamento administrativo da Instituição
efetivou os pagamentos. Os colaboradores procuraram o departamento para tirar dúvidas,
acompanhamentos diversos e demandas internas o que fortaleceu todo o trabalho. Tais
departamentos (administrativo/recursos humanos e departamento pessoal) atuaram em
sincronia para o bom funcionamento da Instituição. Todas as contas da Instituição foram
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auditadas pela Cokinos & Associados Auditores Independentes S/S, cujo parecer será
publicado em conjunto com o balanço financeiro e patrimonial, as demonstrações
contábeis e o parecer do Conselho Fiscal.
AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO
Todo o trabalho foi avaliado durante o ano pela direção e coordenação, pois acreditamos
que o processo avaliação contribui para aprimoramento e criticidade das atividades, além
de contribuir significativamente no desenvolvimento e pessoal, social e cognitivo de todos
que fazem parte da Instituição.
Perceba-se que em 2021 pontuamos em diversos momentos a questão do processo de
reorganização do nosso plano de trabalho, pois a pandemia nos fez adaptar-se a uma nova
realidade e consequentemente todas as atividades educacionais, socioassistenciais e os
programas de geração de renda foram constantemente monitoradas e avaliadas para a
garantir o melhor atendimento.
A cada normativa expedida pelos órgãos governamentais, tivemos de reestruturar as
ações, monitorar se estava de acordo e ao final conseguimos sempre avaliar a positividade
ou até mesmo a negatividade das ações sempre com a supervisão dos Coordenadores e
do CONSELHO GESTOR.
Nossa equipe de colaboradores da Cidade dos Meninos também teve a oportunidade de
avaliar e sugerir ações para melhorar ainda mais o trabalho em 2021.
CONVÊNIOS E PARCERIAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ

Secretaria de Educação de Mauá:
O TERMO DE FOMENTO constituiu na execução de programa do Centro de Reabilitação, e
teve como objetivo proporcionar melhores condições físicas, motoras, emocionais,
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cognitivas e sociais à 80 alunos do Departamento de Educação Especial da Secretaria de
Educação de Mauá de acordo com o plano de gestão.
RECURSOS HUMANOS
Centro de Reabilitação e Equoterapia

Quantidade

Carga
Regime de
Horária
Contratação
/ Diária

Carga
Horária /
Semanal

Cargo/Função

Escolaridade

2

Tratador de Animais / Condutor

Ensino Médio Completo

CLT

08:24

42:00:00

1

Técnico em Equoterapia – Nível I

Superior Completo

CLT

08:00

40:00:00

3

Técnico em Equoterapia

Superior Completo

CLT

08:00

40:00:00

1

Coordenador Técnico

Superior Completo

CLT

08:00

40:00:00

1

Auxiliar de Equitação

Ensino Fundamental Incompleto

CLT

08:24

42:00:00

1

Auxiliar de Coordenação Técnica

Superior Completo

CLT

08:00

40:00:00

1

Auxiliar Administrativo III

Superior Completo

CLT

08:00

40:00:00

1

Auxiliar de Manutenção

Ensino Fundamental Completo

CLT

08:24

42:00:00

1

Agente de Limpeza

Ensino Fundamental Completo

CLT

08:00

40:00:00
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Total de 12 Colaboradores
*Colaboradores que Prestaram Serviços para todos os Programas desenvolvidos pela Instituição;

Quadro de Voluntários por Serviço

Voluntários
Quantidade

Atividade

Escolaridade

Carga Horária / Semanal

2

Diretores*

Superior Completo

Período Integral

2

Diretores*

Superior Completo

Meio Período

4

Copa

Níveis Diversos

08 horas

Total de 08 Voluntários
*Voluntários que Prestaram Serviços para todos os Programas desenvolvidos na Instituição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ano de 2021 foi marcado muita motivação e foco em atender quem precisa, contamos
com o discernimento e coerência das autoridades públicas, que entenderam que a
reabilitação é um serviço essencial à saúde, onde por todo o ano seguimos os protocolos
de prevenção e combate ao COVID-19 em nossos atendimentos.
Dentre todos as dificuldades e desafios, o balanço deste ano mais uma vez foi bastante
positivo, por isso não poderíamos deixar de fazer menção e agradecer a todos os
envolvidos:
A Direção esteve presente, dando suporte e acompanhando todo trabalho realizado.
Os colaboradores do Centro de Reabilitação, que se dedicaram e se comprometeram
com o propósito: Equipe de limpeza e apoio, manutenção, tratadores e condutores,
Técnicos, Secretaria e auxiliares de coordenação.
Os Colaboradores de outros setores que foram corresponsáveis pelo bom funcionamento
e facilitaram os processos: Equipe da cozinha, Recursos

Humanos e

departamento

pessoal,administrativo,comprasemarketing, sem dúvidas sem a presença dessas referidas
equipes trabalhando em paralelo, não teríamos alcançado o fiel cumprimento do plano
de trabalho.
Santo André, 13 de abril 2022.
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