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APRESENTAÇÃO

Apresentamos aos Membros da Diretoria e ao Conselho Fiscal da Associação
Pestalozzi de Niterói, às Autoridades e à Sociedade o Relatório de Atividades
referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.
Este relatório tem como objetivo publicizar todas as atividades desenvolvidas
pela Instituição nas áreas da Assistência Social, Saúde-Reabilitação e Educação, com
muita dedicação, competência profissional e transparência.

“O que me preocupa ainda é sobretudo a
harmonia entre os homens, aquela constante
afabilidade, o respeito e a confiança mútua
que devem existir entre todos aqueles que
convivem, construindo o presente e o futuro.”
Helena Antipoff
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MENSAGEM DA DIRETORIA
Uma Instituição com a história da Pestalozzi de Niterói, suas conquistas e com
os comprovados bons serviços que sempre prestou à comunidade nas áreas de
tratamento e suporte à deficiência física e intelectual, em suas variadas
apresentações, enseja que uma Mensagem de fim de ano da Diretoria seja de
otimismo.
Entretanto, considerando o cenário nacional e em particular do Estado do Rio,
torna-se um desafio conciliar com responsabilidade um necessário e esperançoso
otimismo com uma realidade dura que agride a instituição e que nos últimos anos
interfere intensamente com o nosso dia. As questões de ordem interna foram
amplificadas pelas condições socioeconômicas do país. Falta de reajustes mínimos
nos valores dos procedimentos na última década, repasses federais que são nossos
de direito atrasam devido à burocracia estatal, convênios são firmados, mas nem
sempre cumpridos. Esses fatores fazem com os esforços para adotar medidas de
racionalização e contenção de gastos realizados num ano, se percam no ano seguinte
em novos aumentos provocados pelo crescimento vegetativo da folha de pagamento e
suas obrigações sociais, dos prestadores de serviços e do preço dos insumos
necessários ao funcionamento da instituição. O resultado é perverso, pois cresce, a
cada ano, a defasagem entre receita e despesa ao mesmo tempo em que decresce a
nossa capacidade de administrar a instituição.
É absolutamente normal e desejável que uma instituição filantrópica procure a
colaboração da sociedade. Curiosamente, observa-se nos últimos anos que tais
instituições passaram a sofrer a concorrência do próprio poder público que também
passou a buscar, com frequência crescente, recursos junto às empresas para financiar
projetos que deveriam ser custeados pelos já elevados impostos recolhidos.
No final de 2018 a Pestalozzi de Niterói completará 70 anos. Eis um belo
motivo para sermos otimistas e renovarmos as esperanças. É certo que em igual
período de tempo milhares de empresas e instituições foram criadas e
desapareceram. A Pestalozzi continua em atividade e segue seu destino apesar das
dificuldades por vezes quase que intransponíveis. Não é à toa que pesquisa presencial
de opinião realizada graciosamente pelo Instituto GPP em todas as regiões de Niterói
e com classes sociais diversas, atribuiu à Pestalozzi de Niterói, uma imagem positiva
por 89,3% dos entrevistados.
A conjuntura atual obriga que essa singela mensagem torna obrigatório um
alerta. O passado pode ser belo, mas a realidade mudou. É preciso entender o
presente para não desperdiçarmos o futuro. Essa é uma tarefa de todos que aqui
trabalham. A realidade tornou insuficiente fazer apenas o óbvio. É preciso alargar
horizontes. É preciso ir além para sobreviver.
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Podemos afirmar que as metas de 2017 foram cumpridas. O terreno foi
preparado para que a Pestalozzi continue a sua nobre Missão para com as crianças,
jovens e adultos com deficiência em busca de oportunidades e de uma vida mais
digna.
Nossa palavra final é de agradecimento a todos que contribuíram para a
manutenção e aprimoramento das nossas atividades fins. Um agradecimento especial
se destina a todo o corpo interno laboral e, em particular, aos ocupantes de cargos de
gerência que entenderam a necessidade de adequações e mudanças. Criaram
experiência para continuar e renovar os esforços para 2018.

“No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade.”
Albert Einstein
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EQUIPE GESTORA
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Juarez Mothe
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Marcio Loyola de Araujo
Chefe de Gabinete da Diretoria:
Andréa Assumpção Sequeira
Assessor da Diretoria:
Flavio Gustavo Thamsten Filho
Assessora de Controle Institucional:
Nelma Tavares Pereira
Assessor para Desenvolvimento de Projetos Especiais:
Antonio Rosalvo Paz Vasconcelos Torres
Assessora de Projetos:
Cristiane Manso Bottino Barreiro
Coordenadora de Recursos Humanos:
Ana Claudia Theodora Coelho
Coordenador do Núcleo de Comunicação Social:
Vinícius José Siqueira Martins
Coordenador Administrativo Financeiro:
Marcello Rezende Pacheco
Coordenadora Técnica Institucional:
Jussara Silvia da Silvia Freitas
Coordenadora Técnica da Reabilitação - CERE/CBICOL:
Deborah Soares Millbourn
Coordenadora Técnica da Oficina de Órtese, Prótese e Meios de Locomoção:
Ana Paula Conceição dos Santos Ferreira
Coordenadora Técnica dos Programas Educacionais e da Escola Especial:
Lillian Cardozo do Nascimento
Coordenadora Técnica do Centro de Profissionalização e Centro de Integração e
Independência:
Leda Miriam de Andrade Rosmaninho
Coordenadora de Controle Institucional:
Agnes Daher Sartori
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NOSSA HISTÓRIA
A Associação Pestalozzi de Niterói, instituição civil sem fins lucrativos e
econômicos em 2017 comemorou seus 69 anos de existência.
Fundada em 03 de dezembro de 1948 vem, durante todos esses anos,
desenvolvendo suas atividades junto às pessoas com deficiência e seus familiares,
objetivando sempre a inclusão social e uma melhor qualidade de vida para todos. Atua
com a interface entre a Assistência Social, Saúde e Educação.
Habilitada como Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual –
CER II,atende em sua sede própria, uma média de 1322 usuários/ mês. Oferecendo
serviços especializados e de qualidade em prédios com instalações físicas adequadas
às suas finalidades, com ambientes construídos e/ou adaptados que garantem a
acessibilidade com condições de mobilidade, autonomia e segurança aos usuários e
colaboradores.
Possui uma Oficina Ortopédica, habilitada pelo Ministério da Saúde, para
dispensar equipamentos ortopédicos e meios auxiliares de locomoção.

Endereço: Estrada Caetano Monteiro, 857 - Pendotiba - Niterói/RJ
CEP: 24.320-570.
Telefones: (21) 2199-4400 / (21) 2199-4420
E-mail: pestalozzi@pestalozzi.org.br

Site: www.pestalozzi.org.br

Natureza do estabelecimento: Associação civil sem fins lucrativos e econômicos.
Finalidade Estatutária: “Defesa e garantia da dignidade e dos direitos do ser
humano, além da promoção de valores sociais, éticos e morais, tais como justiça,
equidade, igualdade e liberdade das Pessoas com Deficiência, Transtornos Globais do
Desenvolvimento e Altas Habilidades e suas famílias, atuando por meio das políticas
setoriais, nas áreas de assistência social, educação, saúde, trabalho, cultura, esporte
e lazer, entre outros, visando à sua inclusão, autonomia e melhoria na qualidade de
vida, assim como confecção, adequação e fornecimento de órteses, próteses e outros
meios de locomoção.” (Estatuto/2015)
Missão: “Contribuir para a melhoria da qualidade de vida através de ações que
valorizam o ser humano”.
Visão: “Uma instituição cujo modelo de qualidade e convivência humana seja
referência internacional”.
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ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A área de atuação da Associação Pestalozzi de Niterói não se restringe ao
município onde está sua Sede, Niterói, por ser habilitada como Centro Especializado
em Reabilitação Física e Intelectual – CER II, também é referência para atendimento a
usuários de 55 municípios do Estado do Rio de Janeiro.
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REGISTROS E INSCRIÇÕES
CNPJ - 30.100.499/0001-70
Inscrição Estadual - 79.530.093
Isenção do INSS 420/71
Certidão de Isenção da TVCF e de Imunidade do ISS - 085672-4
Conselho Nacional de Assistência Social - CEBAS / RCEAS - protocolo tempestivo
de renovação, sob o nº 71000.003225/2015-51, datado de 30/12/2014.
Utilidade Pública Federal - Decreto nº 68.432 - 29/03/71
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 5.033 - 02/03/62
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.580 – 06/06/1997
Conselho Estadual de Serviço Social - nº 64
Conselho Municipal de Assistência Social – nº 14/98 (nº 14/12 - Recadastramento)
Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente - nº 005/1992
Conselho Federal Fonoaudiologia 1ª Região - nº. 4712/RJ
Conselho Regional de Medicina RJ - nº 52.97804-7
Conselho Regional de Psicologia 5ª Região/RJ - nº 320
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - nº 2103/RJ
Conselho Regional de Odontologia do RJ - nº 2328
Ministério da Educação e Cultura Decreto - nº 90.776/85
Secretaria de Estado de Educação e Cultura - nº 1.050/85
Secretaria Municipal de Educação de Niterói - nº 018/2003
Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde/ CNES - nº 2273004
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CARACTERIZAÇÃO

Horário de Funcionamento: A Associação Pestalozzi de Niterói funciona de 2ª a 6ª
feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Serviços oferecidos: Estimulação Precoce, Reabilitação Geral (reabilitação de
amputados, fisioterapia reumato-traumato-ortopédica; correção postural; fisioterapia
pneumofuncional; fisioterapia neurofuncional;
ambulatórios de psicologia,
fonoaudiologia, terapia ocupacional, massoterapia, acupuntura e serviço social);
Oficina de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção; Programas
Educacionais (educação básica; atendimento voltado para os Transtornos do Espectro
Autista e Psicoses Infantis; atendimento para crianças e adolescentes com distúrbio de
aprendizagem e comportamento); Profissionalização; Campo de Estágio e Assistência
às Famílias.
Características dos usuários: Crianças, Adolescentes e Idosos deficientes ou não,
moradores da comunidade local ou de municípios das Regiões: Metropolitana II,
Serrana, Baía da Ilha Grande, Centro Sul e Baixada Litorânea - RJ, na sua maioria
participante de programas assistenciais (Benefício da Prestação Continuada - BPC /
Programa Bolsa Família - PBC).
Fontes de Recursos: A Instituição possui recursos próprios provenientes de doações
espontâneas de pessoas físicas ou jurídicas; rendas de aplicações de bens e valores;
atividades remuneradas e rendas eventuais, como também, recursos provenientes de
parcerias com vários órgãos públicos e privados, através da prestação de serviços por
subvenções, convênios e emendas parlamentares nas áreas da assistência social,
saúde e educação, que lhes dão a devida sustentabilidade financeira. A instituição
encontra-se contratualizada com a Fundação Municipal de Saúde do Município de
Niterói, desde dezembro de 2015.
Colaboradores: Em 2017, a Instituição contou com um total de 138 funcionários
ativos (1vaga em aberto + 64 afastados = 203). Total informado ao CAGED (Cadastro
Geral Empregados e Desligados) = 203
Cedidos por parceria: 05 (CLIN)
Voluntários: 02 permanentes (diretoria) e 02 (eventuais).
Estagiários: 04 estagiários de serviço social.
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ESTATÍSTICAS

TOTAL DE USUÁRIOS ATENDIDOS:

15.867

TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS:

128.351

Total de Atendimentos por Serviços - 2017
CERE – Centro de Reabilitação Física
CEHA – Centro Experimental Helena Antipoff – Escola ALUNOS
CEPRO/CII – Centro de Profissionalização/ Centro de
Integração e Independência
COIJOC – Centro de Orientação Infanto Juvenil Odilo
Costa, filho
CEPMAC – Centro de Estimulação Precoce Maria
Aurora Costa
PAP'S – Programa de Atendimento a Autistas e
Psicóticos
OPM – Oficina de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares
de Locomoção (equipamentos)
CASA DA FAMÍLIA
TOTAL
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79.650
115
13.590
12.005
9.037
7.300
3.404
3.250
128.351

PRINCIPAIS PARCEIROS


Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro – ACAMERJ;



Agência Escola de Comunicação da UNIGRANRIO;



Associação dos Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense -ASPI –
UFF;



Águas de Niterói;



Associação de Clubes de Niterói – ACN;



Comitê Rio 2016 – Portal de Doação Rio 2016;



Companhia de Limpeza Pública de Niterói – CLIN;



ENEL;



Fundação Municipal de Saúde de Niterói;



Fundação Municipal de Educação de Niterói;



Faculdades Anhanguera;



Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional FNDE/MEC;



Fundo Nacional de Saúde MS/SUS;



Grupo Hayasa;



Grupo Imóveis Assessoria Imobiliária;



Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE;



Instituto de Lógica, Filosofia e Teoria da Ciência- ILTC;



LOTERJ- Loteria do Estado do Rio de Janeiro;



Ministério da Educação- MEC/FNDE;



Ministério da Saúde- MS/SUS;



Revista Comunità Italiana;



Rotary Club Niterói Leste;



Secretaria de Estado de Justiça – Central de Penas e Medidas Alternativas;



Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia;



Universidade Federal Fluminense- UFF: A Pró-Reitoria de Extensão – PROEX;



Unimed Leste Fluminense;



Convênios de Saúde: Allianz Saúde; Assim Saúde – Grupo Hospitalar do RJ
Ltda.; Bradesco Saúde S/A; Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco
do Brasil - CASSI; Caixa Econômica Federal – Saúde Caixa; GAMA Saúde;
SOMPO Saúde; Medi Service Operadora de Planos de Saúde S/A; Petrobrás Petróleo Brasileiro SA; Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos
Empregados dos Correios; CLIN – Companhia de Limpeza de Niterói.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
DIRETORIA
A exemplo dos anos anteriores, as ações desenvolvidas e implementadas pela
diretoria ao longo do ano de 2017 produziu um conjunto de atividades que envolveu
todos os setores da instituição, resultando em significativos avanços na gestão
corporativa como um todo. Dentre várias merecem registro: medidas de
aprimoramento na gestão dos processos internos, nos controles de estoques, dos
fluxos financeiros, dos registros contábeis e jurídicos. Nas ações que envolvem
diretamente os usuários da instituição está em plena implantação um sistema de
informações gerenciais o objetivo de informatizar todo o processo administrativo desde
sua entrada até a alta. Várias adequações incluindo treinamento de pessoal e
aquisição de equipamentos se fizeram necessárias para atender o Sistema de
Regulação de Niterói – ResNit – implantado pela Secretaria Municipal de Saúde, que
cria uma fila única de pacientes controlada diretamente pelo poder público.
Instituições com as características da Pestalozzi sempre buscaram parcerias.
Foi assim no passado e nos últimos tempos elas se tornaram fundamentais e uma
necessidade permanente, na tentativa de minimizar os efeitos da forte contração
econômica no país e, em particular no Estado do Rio de Janeiro, que tem impedido o
reajuste nas remunerações dos procedimentos oferecidos à população no âmbito do
SUS, nos últimos anos. Sabidamente o Governo Federal não consegue suprir sozinho
as enormes demandas da sociedade e suas desigualdades.
Resulta daí, nosso empenho junto ao poder público e à sociedade civil em
suas mais diversas vertentes. Ações foram desenvolvidas na esfera do poder
legislativo, com ênfase maior para a Câmara de Vereadores de Niterói, Câmara dos
Deputados e Senado Federal, viabilizando projetos, através da execução de emendas
parlamentares, quase sempre destinadas à manutenção e reformas de recuperação
predial, bem como a substituição de equipamentos obsoletos e de baixa produtividade.
Do mesmo modo, igual esforço se deu junto ao executivo municipal e em menor
escala o estadual.
Em relação à sociedade civil, iniciamos um planejamento mais objetivo
envolvendo voluntários criando Programa de Voluntariado, que será uma das
prioridades da administração para o ano de 2018.
Entre tantas ocorrências ao longo do ano, registramos um exemplo de ação
concreta da sociedade para representar, simbolicamente, todas as demais. Trata-se
da doação recebida da GE Oil & Gas no valor de US$12.000 (Doze mil Euros),
concretizada durante a visita que nos fez, vindo de Londres, o CEO da empresa Sr
Alberto Mattucci. Fica o registro que tal doação, cujos recursos foram destinados
integralmente para a modernização na nossa oficina de próteses e órteses foi motivo
de grande satisfação e orgulho uma vez que a escolha da nossa Pestalozzi resultou
de rigorosa seleção entre outras entidades na mesma área de atuação.
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Sem nos estendermos em comentários segue abaixo uma relação resumida
das parcerias que tiveram efeitos práticos com diferentes ordens de grandeza:


Projeto Telecentro Social, através da Secretaria Municipal de Educação,
Ciência e Tecnologia;



Sr Luiz Vicente, agrônomo responsável pelo plantio de mudas e replantio da
CLIN;



Empresário Fábio Guimarães da Mobility & Show – Feira voltada para pessoas
com deficiências;



Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE;



Diretor da FAETC, Professor Fernando Peres Cruz e grupo de alunos visando
conhecer a realidade de nossos usuários para desenvolvimento de projetos.



Grupo Data Click de Santa Catarina apresentando proposta de parceria no
projeto Sócio Solidário;



Secretário Municipal do Idoso, Sr. Beto Saad;



Visita do Vereador Ricardo Evangelista e do Deputado Federal Roberto Sales
para tratar dos recursos de emenda parlamentar;



Grupo Hayasa;



Rotary Club Niterói Leste/ Casa da Amizade;



Univerti - Universidade Aberta da Terceira Idade;



SEEN- Sindicato dos Empregados de Edifícios de Niterói;



SETRERJ;



Bazar MMARTAN cuja parte da renda foi destinada aos projetos sociais da
Pestalozzi;



Projeto Sócio Contribuinte – Captação de novos sócios;



Chá beneficente em comemoração aos 69 anos de fundação da Pestalozzi no
Hotel H;



Convênio com a Secretaria de Estado de Justiça – Central de Penas e Medidas
Alternativas – CPMA.

No que se refere à qualificação de pessoal, todas as coordenações
participaram do projeto “Encontro com a Pestalozzi”, constando de palestras
bimensais a cargo de renomados profissionais, que compareceram pro bono com suas
experiências. Cada palestra teve duas horas de duração incluindo os debates.


“Criando Valor Público - Vamos Juntos? - proferida pela Srª Giovanna Victer,
Secretária Municipal de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle –
SEPLAG de Niterói;
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“Compliance: uma necessidade real para o 3º setor” – a cargo do Sr. Gabriel
Sant’Anna Quintanilha, Professor de Direito Tributário da Fundação Getúlio
Vargas – FGV e IBMEC;



“Cultura e Comunicação” – proferida pela Sra. Isabela Sacramento, professora
da área de Comunicação e Qualidade da COPPEAD-UFRJ, IBMEC e da UFF;



“Marketing: Moda ou Necessidade?” – a cargo da Sra. Heloisa Leite,
Professora da área de Marketing e Negócios Internacionais do
COPPEAD/UFRJ;



“Papel das pesquisas de mercado e opinião na definição de estratégias;
percepção da Pestalozzi de Niterói” – realizada pelo Sr. Francisco Guimarães,
Instituto GPP-Planejamento e pesquisa;



“Planejamento Estratégico” – proferida pelo Sr. Renato Cotta, Professor de
Administração do COPPEAD- UFRJ;



“Gestão em Tempos de mudanças” - com o Sr. Jailton Gonçalves, Pró Reitor
de Planejamento da UFF;



“Adequação Institucional às Diretrizes da Nova Regulação do 3º Setor em
Niterói. Avaliação Crítica da sua Implantação – proferida pelo Sr. Omar Luiz e
Sra. Maria José Soares Pereira; do DECAU-PMN;



Avaliação, prestação de contas do ano de 2017 e prospecção para ano de
2018.

Certamente, a ocorrência mais vistosa de 2017 no campo interinstitucional, foi o
reconhecimento, pela Prefeitura Municipal de Niterói e a Fundação Municipal de
Educação, que a Pestalozzi de Niterói, que mantém faz muito tempo a Escola
Experimental Helena Antipoff, tinha direito a receber Recursos Federais do FUNDEB.
Após longas e intensas tratativas que se estenderam por anos e envolveram vários
agentes públicos, finalmente foi assinado o instrumento legal com a FME, permitindo
finalmente, iniciar os repasses desse Fundo Nacional para a Pestalozzi.
No decorrer do ano, vários outros contatos e eventos de natureza sócioeducativa e de interseção com a sociedade aconteceram, entre elas:


Visita do Sr. Filipe Ribeiro Dantas, da Sistêmica Comunicação e do Sr Andrew
Stadler, da Missão Médica Internacional (MMI), Organização Não
Governamental, sem fins lucrativos, voltada para a busca de soluções dos
problemas de saúde em localidades carentes ao redor do mundo;



Homenagem à funcionária Vera Pacheco pelos seus 27 anos de dedicação à
Instituição;



Reunião da FEASPERJ e as Pestalozzi do RJ;



Festa Julina do Centro Experimental Helena Antipoff e do CEPRO- Centro de
Profissionalização;
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Participação na Feira de Ciência e Tecnologia, promovida pela Secretaria
Municipal de Ciência e Tecnologia de Niterói;



Lançamento nacional do filme “Quem foi que disse: sobre esta tal de Zika” –
acerca da trajetória da epidemia de Zika no país, ressaltando o papel do SUS,
das instituições de ensino superior e instituições de fomento à pesquisa, como
CNPq e FAPERJ;



Apresentação do projeto “Música na Pestalozzi”, iniciativa do Maestro Marcio
Selles, em conjunto com a Orquestra de Cordas da Grota, com o grupo de
Música Antiga da UFF e com o Coral da UFF;



Ação Social do Projeto “Exercitando a Cidadania” – realizado pelo setor de
Serviço Social da APN;



Festa de Natal para as crianças e jovens assistidos pelos programas de ação
educativo-social da APN.

A Pestalozzi se fez representar também em diversos eventos externos, entre
tais como:


Ação Social promovida pela Prefeitura Municipal de Niterói em homenagem ao
Dia Nacional da Síndrome de Down;



Reunião na ASPI-UFF quando do Curso de Treinamento para Cuidadores de
Idosos;



Palestra da Médica Geneticista Drª Annelise Barth – FIOCRUZ, em parceria
com o laboratório SHIRE, sobre Síndrome de Hunter;



Reunião com a Associação das Instituições do Terceiro Setor de Niterói, para
tratar do Estatuto, registro e Ata de constituição;



IV Colóquio dos CENTROS DE REABILITAÇÃO DE NITERÓI – CER,
realizado na Associação Fluminense de Amparo aos Cegos/AFAC;



Homenagem ao Jornalista Carlos Ruas quando lhe foi outorgada a Medalha
José Cândido de Carvalho;

Uma outra iniciativa notável e que certamente ganhará enorme importância no
ano de 2018, envolveu os cursos de ensino superior que a Pestalozzi possuía, que por
inúmeros problemas surgidos em anos passados caíram em exigências que não
cumpridas culminaram num processo de descredenciamento. Paulatinamente todas as
demandas foram sendo equacionadas. Foi contratada consultoria especializada e
várias ações foram tomadas junto ao Conselho Nacional de Educação. Concluímos o
ano com forte expectativa que o processo, em fase final de avaliação, tem muita
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possibilidade de ser revertido. Sem dúvidas, isso ocorrendo, se abrirá uma enorme
janela de oportunidades para nossa instituição.
Na área diretamente ligada a gestão, além de todas as outras iniciativas, a
assessoria jurídica foi reformulada e reforçada com a contratação de escritório
especializado. Do mesmo modo, o setor de contabilidade foi totalmente modificado e
sua atuação ampliada com contratação de empresa especializada.
As contas e os pareceres da auditoria externa, relativas ao exercício do ano de
2016, foram examinados, aprovados pela Assembleia Geral Extraordinária e
registrados, conforme determina o estatuto.
O ano de 2017 foi de trabalho e desafios quando muitos obstáculos foram
vencidos e outros contidos, tornando possível restabelecer indicadores gerenciais
melhores que do ano anterior. Foi fundamental a participação das chefias e dos
colaboradores a elas subordinados.
O ano de 2018 será especial, pois a instituição irá comemorar seus 70 anos de
existência mantendo sua bela trajetória nas áreas que se propôs a atuar, sempre
atendendo pessoas com situações de limitação física ou intelectual.
Fazer 70 anos é um marco. É emblemático. Certamente em igual período de
tempo milhares de empresas e instituições foram criadas e desapareceram. A
Pestalozzi continua em atividade e seguindo seu destino apesar de dificuldades por
vezes quase que intransponíveis. Não é à toa que pesquisa presencial de opinião
realizada graciosamente pelo Instituto GPP em todas as regiões de Niterói e com
classes sociais diversas, atribuiu à Pestalozzi de Niterói, uma imagem positiva por
89,3% dos entrevistados.
Nesse ano de 2017 parece ter ficado mais claro que a instituição precisa
procurar e agregar outras alternativas que possibilitem captação de recursos de outras
fontes que venham se somar as receitas públicas provenientes do atendimento SUS.
É notória a incapacidade do governo de prover os recursos suficientes para uma
gestão minimamente confortável. Nos últimos anos não ocorreu nenhum reajuste nos
valores da tabela de procedimentos. Apesar de todas as medidas internas de
contenção de gastos, o crescimento vegetativo da folha de pagamento e obrigações
sociais, dos prestadores de serviços e do preço dos insumos necessários cresce a
cada ano a defasagem entre receita e despesa ao mesmo tempo em que decresce a
nossa capacidade de administrar a instituição.
De qualquer modo, dificuldades a parte a Pestalozzi tem sobrevivido e
conseguido incorporar alguns progressos, ainda que lentamente. Das cinco grandes
metas estabelecidas pela Diretoria, quatro foram integralmente cumpridas. Temos
esperança que o esforço de 2017, cuja síntese compõe o presente documento, se
reflita positivamente nas ações e desempenho em 2018.
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ÁREA TÉCNICA
Associação Pestalozzi de Niterói, em 2017, ofereceu serviços que buscaram
atender a demanda dos usuários, objetivando sempre, a melhor qualidade de vida dos
mesmos.
Para dar suporte às equipes técnicas e acompanhar, desde avaliação, os
usuários, a instituição contou com 03 médicos (01 neuropediatra, 01 ortopedista e 01
psiquiatra) e 02 enfermeiros, além de um quadro de profissionais técnicos
(fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais,
professores, instrutores, entre outros) que estarão descriminados em cada serviço
abaixo descritos:

CENTRO DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE MARIA AURORA COSTA –
CEPMAC
Descrição/Metodologia: Centro de atendimento especializado a bebês de risco e
crianças com comprometimento no desenvolvimento neuropsicomotor. Os
atendimentos são realizados por equipe multiprofissional composta por profissionais
especializados em reabilitação e estimulação global da primeira infância nas áreas de
fisioterapia motora e respiratória, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia,
serviço social e enfermagem. Os atendimentos ocorrem individualmente ou em grupos
e o trabalho desenvolvido é focado na construção de oportunidades de inclusão e
inserção social e na atenção às demandas familiares para a orientação na realização
das atividades de vida diária, para adaptações necessárias e para melhoria das
condições de vida em diferentes ambientes. O familiar e ou responsável pela criança,
inicialmente passa por uma avaliação com a assistente social e posteriormente
acompanha a criança em uma avaliação médica e triagem com a equipe
multidisciplinar. Sendo elegível, a criança é encaminhada para os atendimentos
específicos necessários (podendo ser acompanhada de 01 até 2x por semana,
individualmente ou em grupo). Semanalmente são realizadas reuniões de equipe para
estudo e discussão de casos, planejamento de estratégias terapêuticas e para
discussão teórica interdisciplinar.
Objetivo: Evitar e/ou minimizar os distúrbios do desenvolvimento neuropsicomotor e
possibilitar à criança desenvolver-se em todo o seu potencial.
Público alvo: Bebês e crianças, de 0 a 6 anos e 11 meses de idade, que apresentam
alterações neurológicas, ortopédicas, reumatológicas, genéticas, metabólicas,
prematuridade, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e alterações respiratórias.
Atividades desenvolvidas: Durante todo o ano foram realizadas atividades
terapêuticas, algumas com temáticas para o dia das mães, Junina, dia das crianças e
Natalina. Uma linda festa de Natal foi organizada por uma família e amigos da mesma,
promovendo um grande momento de confraternização entre os usuários, profissionais
e familiares. Os atendimentos multiprofissionais em grupo promoveram o trabalho de
socialização e de estimulação sensório-percepto-cognitivos de modo dinâmico e
lúdico. Algumas atividades externas como passeios ao parquinho da Instituição
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possibilitaram que fossem trabalhadas as áreas psicomotoras e a interação social das
crianças, dos profissionais e familiares.
Regulação do referido Serviço: A regulação do serviço é municipal e este ofertado
de forma gratuita/SUS aos usuários.
Área de Abrangência: Assistência Social e Saúde.
Respectivas despesas: Folha de pagamento, manutenção predial, material de
expediente, aquisição e manutenção de equipamentos, luz, água, transporte,
manutenção de veículos, internet, telefone, taxas e impostos diversos(detalhado no
balanço contábil).
Profissionais/ carga horária: Coordenação Técnica: 01 (12h/sem); Assistente Social:
01 (24h/sem.); Fisioterapeuta: 04 (72h/sem); Fonoaudiólogo: 02 (36h/sem); Psicólogo:
02 (20h/sem); Terapeuta Ocupacional: 01(32h/sem). Todos os profissionais deste
serviço são regidos pelo regime CLT.
Participação dos usuários: Os responsáveis pelos usuários avaliam e/ou discutem
sobre os serviços com os próprios terapeutas que atendem as crianças ou
pessoalmente com o coordenador, quando há demanda. Todas as evoluções dos
usuários são registradas em prontuário.
Destaques do ano: Em 27 de Julho, os profissionais da equipe multiprofissional
participaram do IV Colóquio das Instituições CER (Centro Especializado em
Reabilitação) de Niterói, organizado e realizado na AFAC (Associação Fluminense de
Aparo ao Cego). Toda Equipe do CEPMAC, nos dias 21 e 22 de setembro, participou
da Jornada sobre Síndrome Congênita do Zika Vírus e outras Arboviroses: Dengue,
Chikungunya e Febre Amarela - Universidade Salgado de Oliveira – Campus Niterói,
organizada pela Fundação Municipal de Saúde de Niterói, DESUM, Programa de
Atenção Integral à Saúde da Criança, UFF e LAMAP.
Vários profissionais, durante o ano, participaram de capacitações em suas respectivas
áreas, como: Simpósio Multidisciplinar sobre Síndrome Congênita pelo Zika Vírus e
Alterações Osteoarticulares (18/08); Palestra: Educação e Mídia: reflexões sobre a
formação de crianças e adolescentes – UFF (10/10); Palestra: Alterações do Benefício
da Prestação Continuada – Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ary Parreiras e
Fundação Saúde (06/09); Palestras: “O neuropediatra na sala de aula” – abordando o
TDAH e DEL (04/02); “Integração Sensorial e Autismo” (18/03); 12º Encontro da Série
Diálogos sobre “Autismo na Atualidade” (08/04); Mini-curso:“ Estilo Responsivo de
Interação e Pessoas com Autismo (05/11); Curso de Capacitação em Condições
Neuropsiquiátricas da Infância (21/10). Curso de Neuropsicomotricidade com
Professor Vitor da Fonseca (11/11). I Simpósio sobre Autismo da UFF: “Desafios do
Autismo: Desenvolvimento Humano e Sociedade” (11,12 e 13/12), Palestras:
“Pedagogia Social e questões inter-raciais” (23/03); “Inclusão, Interculturalidade e
Processos Formativos” UFF - 27/04; “Políticas públicas e pedagogia social” UFF –
25/05; “Pedagogia Social em espaços escolares” UFF – 22/06; “Educador Social:
resgatando vidas, construindo o futuro” – UFF – 13/07; “Família Acolhedora” – UFF –
28/09; “Educação Social em espaços não escolares e direitos da mulher – UFF –
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26/10; “Ler e escrever na escola” UFF – 22/06; Curso de Bandagem Terapêutica –
GNOSE, 01/07”, entre outros.
Metas para 2018: Acompanhar a finalização da implantação do novo sistema de
regulação da Fundação Municipal de Saúde de Niterói; Acompanhar a implantação do
novo sistema Institucional B-Clinic; Dar continuidade ao controle sistemático dos
prontuários; promover capacitação e aperfeiçoamento nas áreas de autismo e
estimulação sensorial para os profissionais da equipe.
Registro de algumas atividades:

Total de atendimentos/ano: 9.037

CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA – CERE
Descrição/Metodologia: Este Centro é composto pelos setores de fisioterapia, terapia
ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, serviço social e enfermagem, que funcionam
em salas ou ginásios equipados e adequados para melhor atender os usuários. O
CERE realiza atendimentos ambulatoriais multi ou interdisciplinares que ocorrem
individualmente ou em grupos. O trabalho é direcionado às necessidades e demandas
dos usuários, objetivando estimular suas potencialidades, independência e inclusão
social. São realizados ainda, acompanhamentos e assessoramentos aos usuários,
familiares e ou cuidadores, minimizando assim os obstáculos e garantindo acesso aos
benefícios e direitos estabelecidos. Todo usuário inicialmente passa por uma triagem
com a equipe multidisciplinar e, posteriormente, é encaminhado para avaliação
médica. Após a triagem da equipe, os profissionais se reúnem para discutirem a
elegibilidade e a elaboração dos objetivos de tratamento. Semanalmente são
realizadas reuniões técnicas com toda a equipe para o estudo dos casos já em
andamento.
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Descrição individualizada dos setores:














Fisioterapia Reumato-traumato-ortopédica: voltado para a recuperação e
reabilitação de patologias reumatológicas, traumatológicas e ortopédicas, que
requerem o uso de eletroterapia e fototermoterapia com equipamentos e
tecnologia específica além da cinesioterapia e terapias manuais.
Correção Postural: voltado para a reabilitação de patologias ortopédicas e
reumatológicas crônicas e agudas, associadas comumente a queixa álgica, na
prevenção de alterações no desenvolvimento da criança e do adolescente e na
prevenção de agravamento do quadro clínico levando a indicação cirúrgica. A
terapia se dá em grupos e utiliza vários recursos e métodos que promovem a
conscientização corporal e respiratória necessária para o alcance dos
objetivos.
Fisioterapia Pneumofuncional (Respiratória): atende usuários com
alterações cardiorrespiratórias, doenças obstrutivas, restritivas ou mistas,
transitórias ou permanentes. Utiliza equipamentos e tecnologia moderna além
das técnicas específicas.
Fisioterapia Neurofuncional: especializada na reabilitação de patologias
neurológicas, genéticas, metabólicas e degenerativas, que exigem média e alta
complexidade no tratamento.
Reabilitação de Amputados: Setor direcionado para atendimentos de
usuários que apresentam amputação de membro inferior por motivo congênito,
traumático ou vascular, onde através de equipamentos específicos para
treinamento de reabilitação e terapeutas capacitados, minimizam as limitações
motoras e desenvolvem ou incrementam suas habilidades, proporcionando
melhor reintegração psicossocial ao usuário amputado.
Grupo Paralisia Cerebral e Novas Possibilidades: O trabalho neste grupo é
desenvolvido através de oficinas, com profissionais de fisioterapia e terapia
ocupacional. Seu objetivo é otimizar e favorecer o engajamento proativo das
famílias no processo de reabilitação dos usuários, priorizando o aumento do
potencial de cada indivíduo, o aumento da qualidade de vida e a inclusão
social. Promove também, a superação da deficiência buscando novas
percepções e adaptações para realização de tarefas até então vistas como
barreiras.
Ambulatórios de Serviço Social, Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia
Ocupacional e Enfermagem: nestes ambulatórios os usuários recebem
atendimentos individuais ou em grupos, todas as salas são equipadas com
materiais e recursos facilitadores do processo terapêutico. Cada usuário pode
receber atendimento em mais de um setor ambulatorial, podendo estar
também, inserido em uma equipe multiprofissional. O Serviço Social atua neste
Centro promovendo o acesso dos usuários a benefícios, programas de
transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, como também, às
demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos,
vislumbrando a superação das possíveis situações violadoras de direitos que
contribuem para a intensificação da dependência e exclusão social dos
usuários. O assistente social, além de fazer parte da equipe multiprofissional
de reabilitação, também acolhe as demandas dos usuários dos demais setores
de atendimentos e dos que buscam a instituição pela primeira vez ou solicitam
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o seu retorno aos atendimentos. Através do acompanhamento e
assessoramento individual ou em grupo de usuários e seus
familiares/cuidadores, busca-se minimizar os obstáculos e garantir acesso dos
mesmos aos benefícios e direitos estabelecidos.
Objetivo: Habilitar e reabilitar portadores de diferentes patologias e reinseri-los na
sociedade de forma produtiva ou a mais autônoma e independente possível.
Público alvo: Crianças, adolescentes, adultos e idosos portadores de deficiência
física e/ou intelectual, diferentes patologias e alterações de origem neurológica,
genética, metabólica, reumatológica, traumatológica, ortopédica e alterações
respiratórias.
Atividades desenvolvidas: Durante todo o ano foram realizados atendimentos
individuais e em grupo aos usuários do Centro, nos dois turnos de atendimento
(manhã ou tarde). Devido à necessidade de organização institucional, foram extintos
os serviços de massoterapia e acupuntura. Houve, no entanto, a ampliação da
capacidade de atendimento do setor de reabilitação de amputados, passando de 21
usuários para 35. Este aumento possibilitou atender um número maior de usuários
como também, gerou aumento na confecção e dispensação de próteses e
equipamentos ortopédicos, através da oficina ortopédica da instituição.
O Grupo “Paralisia Cerebral e Novas Possibilidades” realizou diversas atividades
internas e externamente com seus usuários: Festa Junina no polo esportivo junto com
o grupo de amputados; Pic-nic em comemoração ao dia das crianças no parquinho de
nossa instituição, juntamente com as crianças da Estimulação Precoce; Passeio à
praia de São Francisco com o objetivo de vivenciar o ambiente praiano de um modo
geral: o mar, a areia, brincadeiras como: soltar cafifa, jogar bola, correr entre outras;
Confraternização de Natal realizada no parquinho da nossa instituição.
O Setor de Reabilitação de Amputados realizou as seguintes atividades ao longo de
2017: Oficina de expectativas e de mobilidade (09/02/); Baile de carnaval (23/02);
Oficina de orientação (25/05); Paragincana no Polo Esportivo(22/06); Festa Julhina em
conjunto com o grupo de Paralisia Cerebral, no polo esportivo (20/07);Oficina de
expectativas-2º semestre – (08/08); Projeto Acessibilidade para todos – Praia de São
Francisco(30/11); Atividade externa com treinamento de pegar ônibus utilizando cada
usuário, o seu meio auxiliar de locomoção: muletas, prótese, cadeira de rodas ou
andador. Nesta atividade os usuários foram até a praia de São Francisco para
treinamento de marcha em diferentes tipos de solo; Atividade de escalada ao Costão
de Itacoatiara com a usuária Thais, fazendo uso de sua prótese e com auxílio da
muleta; Confraternização de Natal (21/12) - com exposição de fotos das atividades
desenvolvidas pelos usuários ao longo de 2017 e posterior reflexão sobre os ganhos,
desafios vencidos e perspectivas. Houve também uma apresentação da orquestra da
Grota.
Regulação do referido Serviço: A regulação do serviço é municipal e este ofertado
de forma gratuita/SUS aos usuários.
Área de Abrangência: Assistência Social e Saúde.
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Respectivas despesas: Folha de pagamento, manutenção predial, material de
expediente, aquisição e manutenção de equipamentos, luz, água, transporte,
manutenção de veículos, internet, telefone, taxas e impostos diversos(detalhado no
balanço contábil).
Profissionais/ carga horária: Coordenação Técnica – 01 (20h/sem); Assistentes
Sociais – 02 (28h/sem); Fisioterapeutas – 20 (372h/sem); Fonoaudiólogos –
7(109h/sem); Psicólogos – 06 (112h/sem); Psicopedagogo – 01 (16h/sem.); Terapeuta
Ocupacional – 02 (40h/sem). Todos os profissionais deste serviço são regidos pelo
regime CLT.
Participação dos usuários: Os usuários avaliam e/ou discutem sobre os serviços
com os próprios terapeutas que os atendem ou pessoalmente com o coordenador,
quando há demanda. Todas as evoluções dos usuários são registradas em prontuário.
Destaques do ano: Vários profissionais, durante o ano, participaram de capacitações
e eventos em suas respectivas áreas: Palestra “Conhecendo a Síndrome de Hunter”–
Equipe Médica SHIRE - 26/04; IV Colóquio das Instituições CER (Centro
Especializado em Reabilitação) de Niterói, organizado e realizado na AFAC
(Associação Fluminense de Aparo ao Cego) - 27/07. Atualizações mais específicas
realizadas pelos profissionais: Curso de Disfagia – CEFAC. Jan/17; Curso de
Primeiros Socorros Pediátricos – Cruz Vermelha – Jan/17; Curso Método das
Boquinhas –07, 08 e 09/07 – Renata Jardim – FAMATH; I Simpósio sobre Autismo da
UFF – de 11 a 13/12 – UFF; Curso de Insuficiência e Suporte Respiratória em VNI –
18/03– AMF; Abordagem Fisioterapêutica em Correção Postural – 13/05; Fisioterapia
Oncológica - 23/06; Fisioterapia Respiratória Oxigenioterapia e VNI – AMF Início em
18/11/17 até 19/05/18 (em andamento); Capacitação em Adequação Postural em
Cadeira de Rodas – enfatizando as possibilidades do SUS – 02/09 – APN. Curso VNI
em situações especiais – ASSOBRAFIR – 20/10; Curso Fisioterapia Respiratória –
Distúrbio do Sono – ASSOBRAFIR, 20/10. V Congresso Carioca de Fisioterapia
Respiratória Cardiovascular em Terapia Intensiva – 18, 19 e 20/10;Curso TEARI –
Treinamento Específico para Avaliação e Reabilitação nos Problemas de
Aprendizagem – de 25 a 29/09– CEFAC, Rio de Janeiro. Método das Boquinhas – 07
e 08/07– Renata Jardim – FAMATH. I Simpósio sobre Autismo da UFF – SAUFF, 11,
12 e 13/12, Campus de Niterói. PNL Programação Neurolinguística – Março a Julho,
AMF; Capacitação em Adequação Postural em Cadeira de Rodas – enfatizando as
possibilidades do SUS – 02/09– APN. Qualificação em confecção e manutenção de
órteses, prótese e meios auxiliares de locomoção promovido pelo Ministério da Saúde
e realizado no Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, d e 13/03 a 26/05; Curso de
Posturologia Clínica e Confecção de Palmilhas, realizado no RJ, entre os dias 30/11 a
03/12; Curso de Comportamento Comunicativo; Workshop de Estimulação Cognitiva
para a 3ª Idade (26/08) – Ativamente Oficinas Cognitivas e Cursos; Curso de Medida
de Independência Funcional, Dra. Maria Aparecida Ferreira de Mello – 11 e 12 de
Novembro – AFR. Curso de Coachig Instituto de Liderança de Sucesso, Professor
Bruno Monteiro – Início 08/11, em andamento; Curso de extensão sobre o trabalho do
assistente social na política de assistência social, de setembro a 28/11, Local: UFF;
Curso de Capacitação para equipes Técnicas e gestores de instituições de longa
permanência para idosos, promovido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro,
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Promotoria de Proteção ao Idoso e a Pessoa com deficiência do núcleo de São
Gonçalo; Palestra: Educação e Mídia: reflexões sobre a formação de crianças e
adolescentes – UFF. Palestra: Alterações do Benefício da Prestação Continuada –
Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ary Parreiras e Fundação Saúde; Curso de
Aperfeiçoamento em Enfermagem, de 10/01 a 30/07, Local: Curso Saúde Aprovação.
Qualificação em confecção e manutenção de órteses, prótese e meios auxiliares de
locomoção, de 13/03 a 26/05, Local: IMREA; Palestra sobre Prevenção do Suicídio,
15/09, Espaço Psi de desenvolvimento; Participação da Campanha Nacional de
Combate a Hipertensão (realizando aulas expositivas e orientações para a
manutenção e prevenção da memória), Instituto nacional de Cardiologia. Curso
Abordagem à criança com microcefalia - Tele saúde Brasil Redes – UERJ.
Participação da palestra sobre Tecnologia, Inclusão e Acessibilidade do Centro de
Formação Imagina de Coimbra – UFRJ. Participação da Jornada de Trabalhos de
Conclusão de Curso em Terapia Ocupacional na UFRJ; Curso de Perícia Judicial –
Curso Beta Online (30/11); Curso de Crochetragem Fisioterapeutica na associação
Brasileira de Crochetagem – Dr. Henrique Baumgarth – de 05 a 08/01; entre outros.
Metas para 2018: Acompanhar a finalização da implantação do novo sistema de
regulação da Fundação Municipal de Saúde de Niterói; Acompanhar a implantação do
novo sistema Institucional B-Clinic; Dar continuidade ao controle sistemático dos
prontuários; promover capacitação e aperfeiçoamento nas áreas de autismo e
estimulação sensorial para os profissionais da equipe.
Registro de algumas atividades:
Grupo Paralisia Cerebral e Novas Possibilidades:
Passeio à praia de São Francisco (Novas experiências, vivências, brincadeira,
integração social, acessibilidade, conscientização dos familiares quanto à viabilidade
de inclusão).
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Confraternização de Natal:

Setor de Reabilitação de Amputados:
Passeio e treinamento funcional com um grupo de pacientes amputados (usuários e
profissionais).

Escalada à Pedra do Costão de Itacoatiara com usuária:
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Confraternização de Natal:

Total de atendimentos/ano: 79.650

OFICINA ORTOPÉDICA DE ÓRTESES, PROTESES E MEIOS AUXILIARES
DE LOCOMOÇÃO:
Descrição/ Metodologia: Setor constituído de ambiente e equipamentos apropriados
para confecção, manutenção e ajuste de equipamentos ortopédicos sob medida. A
Oficina Ortopédica atende mediante prescrição médica ou do Fisioterapeuta. A
maioria dos usuários são provenientes do Sistema Único de Saúde, com seus
encaminhamento regulados pelo RESNIT (REGULAÇÃO EM SAÚDE DE NITERÓI).
Após a avaliação médica ou do Fisioterapeuta, será indicado o tipo de Órtese, Prótese
ou Meio Auxiliar de Locomoção necessária, onde é feita a medida, confecção, prova e
entrega do material ortopédico. Os equipamentos dispensados são criteriosamente
escolhidos, bem adaptados e adequados ao ambiente físico e social, garantindo o uso
seguro e eficiente do usuário. Os atendimentos para tomada de medidas, moldagem e
provas são realizados de forma individual. Na entrega, o usuário retorna ao médico ou
Fisioterapeuta para conferir e atestar a qualidade do material confeccionado. Quando
necessário, a equipe da Oficina Ortopédica participa de reuniões com as equipes dos
serviços especializados em Reabilitação para discussão de Programas Terapêuticos.
Os usuários, cuidadores e familiares são orientados sobre os cuidados de manutenção
com a OPM.
Objetivo: Atender às demandas das pessoas com deficiências através da
dispensação de órteses, próteses e/ou meios de locomoção, incluindo adaptações
com foco na promoção da autonomia e o máximo de independência nos diferentes
aspectos da vida.
Público alvo: Usuários de 0 a 130 anos, com deficiência física e ou mental,
caracterizada pelo comprometimento do aparelho locomotor (sistema osteoarticular,
muscular e nervoso), que determinam alterações na funcionalidade normal.
Atividades: Ao iniciar o ano, foi realizada a dispensação de um maior número de
meios de locomoção, promovendo a diminuição no tempo de espera do usuário; em
abril iniciou nova regulação do SUS do Município de Niterói, conhecida como RESNIT,
o que impossibilitou o recebimento de usuários por demanda espontânea; em
setembro um novo sistema de registro dos pacientes, o “Bclinic”, foi implantado na
Instituição e na Oficina, promovendo um melhor acompanhamento dos usuários.
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Regulação do referido Serviço: A regulação do serviço é municipal e este, ofertado
aos usuários, de forma gratuita/SUS.
Área de Abrangência: Saúde.
Respectivas despesas: Folha de pagamento, manutenção predial, material de
expediente, aquisição e manutenção de equipamentos, luz, água, transporte,
manutenção de veículos, internet, telefone, taxas e impostos diversos(detalhado no
balanço contábil).
Profissionais/ carga horária: Coordenação Técnica: 01 (32h/sem); Responsável
Técnico de Oficina: 01 (40h/sem); Fisioterapeuta: 04 (40h/sem); Terapeuta
Ocupacional: 01(4h/sem); Técnico em Ortopedia: 03 (120h/sem); Sapateiro: 02
(80h/sem); Auxiliar Administrativo: 02 (80h/sem). Todos os profissionais deste serviço
são regidos pelo regime CLT.
Participação dos usuários: Os usuários têm total liberdade para emitirem suas
opiniões sobre os equipamentos recebidos a qualquer hora, com os próprios
profissionais que os atendem ou com a coordenadora, quando se fizer necessário.
Todas as evoluções dos usuários são registradas em prontuário.
Destaques do ano: No mês de junho foi realizado exame de baropodometria nos
participantes da Festa na Roça, promovida pela Universidade Aberta da Terceira
Idade – UNIVERTI, com apoio do Rotary Clubs Niterói e Casa da Amizade; em julho a
equipe da Oficina participou da Feira Mobility Rio, localizada na Marina da Glória, com
um estande para informar aos visitantes sobre as atividades desenvolvidas e
equipamentos dispensados pela mesma, ainda neste evento, a Coordenadora
ministrou palestra com o Tema “Tecnologia na Oficina Ortopédica”; durante todo ano,
a Coordenadora participou do Projeto: Encontros com a Pestalozzi, para capacitação
dos gestores institucionais; no mês de setembro -02/09, a Oficina organizou e
ofereceu aos profissionais da Instituição: Capacitação em Adequação Postural em
Cadeira de Rodas – enfatizando as possibilidades do SUS; Participação no evento
“Niterói Down” no Campo de São Bento, através de um estande para orientação e
divulgação dos equipamentos fornecidos pela Oficina Ortopédica;- Responsável
Técnico pela Oficina Ortopédica realizou, em agosto, o curso de encaixe com liner,
uma nova tecnologia nas amputações transfemorais com aceitação para ACT
(atestado de capacidade técnica); Renovação do Atestado de Capacidade Técnica do
Responsável pela Oficina Ortopédica; participação dos Fisioterapeutas e do
Coordenador no IV Colóquio dos Centros Especializados em Reabilitação; publicada
em setembro, uma matéria no jornal “O Globo” com o tema: Atuação da Oficina
Ortopédica com os atendimentos particulares. Execução de Convênio com o Ministério
da Saúde para aquisição de Equipamentos (convênio oriundo de uma emenda
Parlamentar).
Metas para 2018: Ampliar a oferta de serviços particulares e por convênios; participar
de eventos sociais e científicos referentes à Oficina; Executar Convênio com a Loterj –
“Pisada Certa” – avaliações posturais através da realização de exame de
Baropodometria; Executar Convênio com o Ministério da Saúde para aquisição de
equipamentos.
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Total de atendimentos/ano: 3.404

PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
AUTISTAS E PSICÓTICOS – PAPS
Descrição/Metodologia: O Programa de Atendimento a Crianças e Adolescentes
Autistas e Psicóticos é um programa que presta atendimentos individuais, em grupos
e/ou em oficinas, sendo sua proposta desenvolvida por uma equipe multidisciplinar
composta de profissionais das áreas de Psicologia, Terapia Ocupacional,
Psicopedagogia e Serviço Social, com capacidade para atender 92 usuários. Durante o
ano de 2017, o PAP’s realizou acompanhamento interdisciplinar e ambulatorial a
crianças e adolescentes que apresentaram Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou
psicose infantil, associados, em alguns casos, a quadros orgânicos devido
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comprometimento cognitivo e psicomotor, que demonstraram dificuldades na interação
social, familiar e escolar em diversos níveis. Também ofereceu acompanhamento em
oficina terapêutica, dirigida pela Terapia Ocupacional e pela Psicopedagogia. Os
atendimentos oferecidos foram semanais. As famílias receberam acompanhamento e
orientação por parte do Serviço Social.
Objetivo: Oferecer atendimento interdisciplinar visando à inserção dos usuários na
escola e em outros contextos sociais, facilitando o aprendizado global, a expansão de
potencialidades sócio-afetivas, cognitivas e psicomotoras.
Público alvo: Crianças, adolescentes e adultos com TEA – Transtorno do Espectro
Autista e Psicoses, dos 02 aos 30 anos de idade, em sistema de atendimento
ambulatorial individual ou em oficinas.
Atividades: O trabalho durante o ano buscou desenvolver e propiciar aos usuários a
possibilidade de independência, socialização, iniciativa, estímulo das habilidades
motoras, elaboração de conteúdos internos e o desenvolvimento das áreas sensoriais,
perceptivas e cognitivas. Para os pacientes com indicação ao atendimento na
Fonoaudiologia, estes foram encaminhados ao Centro de Reabilitação. Duas oficinas
terapêuticas, conduzidas pela Psicopedagoga e da Terapeuta Ocupacional,
proporcionaram mais um espaço de socialização com possibilidades de criação e
troca entre os usuários. Cada profissional pode promover uma articulação permanente
para avaliação do plano terapêutico individual e dar continuidade às propostas de
atendimento.
Regulação do referido Serviço: A regulação do serviço é municipal e este, ofertado
aos usuários, de forma gratuita/SUS.
Área de Abrangência: Assistência Social e Saúde.
Respectivas despesas: Folha de pagamento, manutenção predial, material de
expediente, aquisição e manutenção de equipamentos, luz, água, transporte,
manutenção de veículos, internet, telefone, taxas e impostos diversos (detalhado no
balanço contábil).
Profissionais / Carga Horária: Coordenação Técnica: 01 (6h/sem); Assistente Social:
01 (12 h/sem); Psicopedagogo: 01(16h/sem); Terapeuta Ocupacional: 01(16 h/sem);
Psicólogo: 03 (56h/sem). Todos os profissionais deste serviço são regidos pelo regime
CLT.
Participação dos usuários: As reuniões familiares com os responsáveis dos usuários
ocorreram sempre que necessárias, são marcadas por questões pontuais levadas pela
equipe e por demandas dos próprios responsáveis. Todas as evoluções dos usuários
são registradas em prontuário.
Destaques do ano: Durante todo ano, o trabalho coeso e objetivo da equipe, em que
as questões surgidas foram resolvidas com rapidez, eficiência e colaboração por parte
dos seus integrantes, favoreceu a evolução dos usuários. As discussões não reuniram
formas idênticas do pensar, mas um somatório e um grande respeito às divergências.
A equipe e a coordenação participaram da Palestra “Conhecendo a Síndrome de
Hunter”, promovida pelo Laboratório Shire, na Associação Pestalozzi de Niterói, em
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26/04; alguns profissionais estiveram presentes ao IV Colóquio das Instituições CER
(Centro Especializado em Reabilitação) de Niterói, organizado e realizado na AFAC
(Associação Fluminense de Aparo ao Cego) - 27/07; a Coordenação participou do 1º
módulo do Curso de Capacitação para a Área de Deficiência Intelectual dos CER’s,
promovido pela APAE/SP e a Terapeuta Ocupacional participou do Iº Simpósio sobre
Autismo da Universidade Federal Fluminense.
Metas para 2018: Manter o compromisso em dar continuidade ao trabalho realizado e
o investimento em nossos usuários, acreditando em novas possibilidades de
crescimento e ganhos para todos e criar um campo de discussão e reflexão sobre
nossa clientela junto aos demais profissionais da instituição.

Total de atendimentos/ano: 7.300

CENTRO EXPERIMENTAL HELENA ANTIPOFF - ESCOLA ESPECIAL
Descrição/Metodologia: Centro Educacional que oferece Educação Básica e tem por
finalidade promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida
das crianças e adolescentes deficientes participantes do serviço, na sua maioria,
usuários que sofrem ou já sofreram algum tipo de vulnerabilidade social (exclusão
social, discriminação, escassez de recursos financeiros, entre outros). O Centro
Experimental Helena Antipoff, Unidade de Educação Básica da Associação Pestalozzi
de Niterói ofereceu durante o ano de 2017, atendimento educacional especializado
nas modalidades do Ensino Fundamental não Seriado dividido nos Grupos 1, 2 e 3 e
na Educação de Jovens e Adultos nos Níveis 1, 2 e 3, com turmas compostas em
média de 12 alunos. Através do Serviço Social, as crianças, os adolescentes, as
famílias e/ou cuidadores receberam o acolhimento, as orientações necessárias e os
encaminhamentos para o acesso a benefícios e aos programas de transferência de
renda, serviços de políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre
priorizando a autonomia da família/cuidador e usuários (crianças e adolescentes). A
equipe composta por profissionais das áreas de pedagogia, serviço social, psicologia,
terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia, professores, coordenador, atendente
e secretaria escolar, em todo seu trabalho, buscou respeitar a especificidade e a
singularidade dos usuários assistidos. Funciona em dois turnos (manhã/tarde).
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Objetivo: Promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida
das crianças e adolescentes deficientes através do atendimento educacional
especializado, eficiente e de qualidade, visando o desenvolvimento integral e a
formação do homem-cidadão.
Público Alvo: Crianças e adolescentes diagnosticados com alguma deficiência ou
distúrbio do desenvolvimento. Faixa etária do Ensino Fundamental não Seriado: 07 a
14 anos / Faixa etária da Educação de Jovens e Adultos (EJA): a partir dos 15 anos.
Atividades: O trabalho realizado foi desenvolvido a partir da elaboração de atividades
pedagógicas diversificadas, atendendo às necessidades individuais dos alunos,
através de adaptações curriculares previstas na Lei de Diretrizes e Bases Nacional e
pautado nas propostas curriculares. Na rotina escolar diária, oferecemos aos nossos
alunos, lanche, almoço, horário de recreio no playground, atividades dirigidas e livres
em sala de aula e atividades extraclasse (Artes associada à Dança e Educação
Física). Em setembro, a partir de um convênio firmado entre a Associação Pestalozzi
de Niterói e a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia de Niterói, houve a
implantação de um Telecentro em nossa Instituição que possibilitou aos
alunos/usuários, terem acesso ao mundo da Informação Digital. Quanto às atividades
pedagógicas, todos os professores receberam acompanhamento e orientação da
pedagoga, desenvolvendo o planejamento pedagógico de acordo com cada
turma/grupo de alunos. O serviço de psicologia escolar desenvolveu um trabalho de
acompanhamento de cada aluno junto às turmas/nível de ensino inserido, orientando a
professora responsável e as famílias quando necessário. Estas duas propostas de
acompanhamento e/ou orientação resultaram em uma avaliação bimestral de cada
aluno e culminâncias internas. A psicóloga escolar também realizou encontros
mensais com os professores e atendentes, possibilitando um espaço de reflexão e
discussão a cerca das questões dos alunos, tanto na aprendizagem quanto na área
comportamental, como também de valorização pessoal e profissional de cada um dos
funcionários. A equipe especializada acompanhou as crianças e suas famílias
identificando suas potencialidades e dificuldades, orientando as famílias/cuidadores e
os professores; realizando acompanhamentos individualizados ou em grupos; e
através do acompanhamento do serviço social, promoveu-se o acesso a benefícios,
programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais
políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos contribuindo para
superação das situações violadoras de direitos que contribuem para a intensificação
da dependência e exclusão social.
Regulação do referido Serviço: Para este serviço não é exigida regulação, demanda
espontânea. É ofertado de forma gratuita aos usuários.
Área de Abrangência: Educação
Respectivas despesas: Folha de pagamento, manutenção predial, material de
expediente, aquisição e manutenção de equipamentos, luz, água, transporte,
manutenção de veículos, internet, telefone, taxas e impostos diversos (detalhado no
balanço contábil).
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Profissionais/ carga horária: Coordenadora Técnica: 01(16h/sem.); Assistente
Social: 01 (12h/sem.); Atendente: 03 (120h/sem.); Fisioterapeuta: 01(8h/sem.);
Fonoaudiólogo: 02 (16h/sem.); Professor: 06 (200h/sem.); Professor Extraclasse: 02
(30h/sem.); Psicólogo: 01(12h/sem); Secretária Escolar: 01 (40h/sem); Terapeuta
Ocupacional: 01 (16h/sem.). Todos os profissionais deste serviço são regidos pelo
regime CLT.
Participação dos usuários: Acontecem através de reuniões de conclusão bimestral
entre os responsáveis pelas crianças e adolescentes e os professores que
acompanham as turmas. Sempre que necessário, a coordenação ou os profissionais
do Serviço Social e Psicologia da escola, realizaram reuniões gerais e/ou encontros
individuais ou em grupos menores, para dar novas informações, esclarecer dúvidas e
acompanhar o nível de expectativas dos mesmos em relação ao trabalho da escola.
Todas as evoluções dos usuários são registradas em prontuário. Quanto ao
monitoramento e avaliação da nossa Unidade de Educação Básica junto a Secretaria
Estadual de Educação, recebemos visitas esporádicas de uma inspetora desta
secretaria, que realiza a inspeção da documentação escolar e o funcionamento da
escola.
Destaques do ano: O trabalho coeso e objetivo da equipe, onde as questões surgidas
foram resolvidas com eficiência e colaboração por parte dos seus integrantes,
propiciou um espaço para o desenvolvimento de potencialidades e habilidades de
cada aluno, na busca da conquista da autonomia e resgate de forma satisfatória do
processo de ensino e aprendizagem. Destaque nos meses de fevereiro a abril, o
Projeto “Praticando o Bem Estar”, teve o tema Higiene e Saúde amplamente
trabalhado dentro das atividades pedagógicas e no dia a dia da escola. Culminando o
projeto, a equipe docente promoveu dois dias de atividades lúdicas, recreativas e
informativas, com dramatizações, filmes, histórias, debates e trabalhos artísticos, em
parceria com os enfermeiros da Instituição, que realizaram a verificação da pressão
arterial, glicose, medida/altura e pesagem, além de um lanche coletivo saudável. O
“Bloco Pestaboi”, onde os alunos participaram fantasiados e tocando instrumentos de
percussão e os profissionais com “abadás” próprios e confeccionados especialmente
para o dia, saiu pelas alamedas da instituição levando alegria e muita animação. Mas
não foi só isso, o tema Carnaval foi levado para as salas de aula, onde os professores
puderam explicar a história e a importância da maior festa popular de nosso país. No
mês de março duas turmas realizaram uma visita ao Planetário da Gávea e outra,
confeccionou rosas em dobraduras que foram distribuídas as usuárias da instituição
em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. No mês de abril foi realizada com as
turmas do EJA uma manhã de reflexão a cerca do tema “Sexualidade”, onde mais uma
vez os enfermeiros tiveram uma participação efetiva. No mês de agosto o tema
desenvolvido e trabalhado através de um debate / conversa foi “Drogas – as
consequências e os efeitos no organismo”. Em outubro, junto à equipe do CEPRO,
promovemos a 1ª Copa da Amizade – Torneio de Futebol organizado pela professora
de Educação Física, com a efetiva participação dos alunos e profissionais. Um grupo
de alunos foi convidado junto com seus professores para participar no dia 28 de
novembro das comemorações pelo 26º Aniversário do Parque Estadual Serra da
Tiririca, com uma caminhada Ecológica no Morro das Andorinhas – Itaipu. Além do
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relatado até aqui, o corpo técnico e docente da escola proporcionou aos nossos
alunos atividades recreativas, comemorativas e/ou informativas, destacando, a
Páscoa, Dia das Mães, Festa Julina, Folclore, Dia da Criança, Recreação na Praia,
Passeio ao Sítio Ilha do Lazer no município de Araruama e a Festa de Natal.
Culminando e coroando o ano de letivo da escola, desenvolvemos um trabalho a partir
do Projeto “A Árvore dos Desejos – O mundo que temos e o que queremos”, pautado
nos objetivos: sensibilizar os alunos para o autoconhecimento, de forma que sejam
capazes de reconhecer seus próprios sentimentos, emoções e desejos; proporcionar
aos alunos o conhecimento do outro, respeitando sentimentos, emoções e desejos
diferentes dos seus; trabalhar questões como discriminação, preconceito, exclusão,
etc.; ajudar os alunos a darem valor ao que eles têm, assim como a respeitarem aos
outros do jeito que são; trabalhar questões como perda, frustração, mudanças e
situações de conflito; fortalecer a autoestima dos alunos; problematizar com os alunos
situações dilema como lealdade, amizade, confiança e honestidade; fortalecer os
alunos para que possam fazer escolhas e tomar decisões conscientes; desenvolver
valores, atitudes e posturas éticas. A fim de disseminar valores positivos de vida entre
os alunos matriculados no Centro Experimental Helena Antipoff, o projeto foi
executado a partir de uma metodologia colaborativa, incluindo todo corpo docente,
cujo os mesmos conjugaram esforços na realização de um fim comum e abrangente
quanto ao envolvimento do corpo discente matriculado na escola. Respeitando os subtemas: “Tudo Começa em Casa”, “Mudar o Mundo na Escola” e “Vivemos em
Comunidade”, as propostas de trabalho e atividades ocorreram a partir da narrativa
das aventuras de um menino descontente com o mundo. Através de atitudes simples
ele mostrou que todos nós podemos fazer algo e que a mudança está em cada um de
nós.
Metas para 2018: Manter o compromisso na continuidade do trabalho realizado e o
investimento nos alunos, acreditando em novas possibilidades de crescimento e
ganhos para todos eles, proporcionando uma educação de qualidade pautada numa
proposta educacional a partir de um planejamento de atividades que promovam as
potencialidades, ritmos e tempo de aprendizagem, com responsabilidade e onde as
diferenças sejam respeitadas. Sendo assim, buscaremos novas formas e técnicas
para estar oferecendo um atendimento educacional de qualidade, adequando
currículos, programas e atividades dentro das modalidades do Ensino Fundamental
não Seriado nos Grupos 1, 2 e 3 e na Educação de Jovens e Adultos nos níveis 1, 2 e
3, a fim de favorecer uma integração educativa, laboral e social.
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Total alunos/ano: 115

CENTRO DE ORIENTAÇÃO INFANTO JUVENIL ODYLO COSTA, FILHO COIJOC.
Descrição/ Metodologia: Espaço que propicia aos educandos desenvolver as suas
potencialidades e habilidades, buscando a conquista da sua autonomia e resgate, de
forma satisfatória, do processo de ensino e aprendizagem, o resgate da convivência e
fortalecimento de vínculos. Os atendimentos são oferecidos no contraturno da escola,
de acordo com a matrícula na rede regular pública ou privada de ensino. Os
atendimentos no COIJOC acontecem de forma ambulatorial individual ou em grupos,
por uma equipe formada por profissionais das áreas da Fonoaudiologia, Pedagogia,
Psicologia, Terapia Ocupacional e Serviço Social. Este Centro tem a capacidade de
acompanhar 140 usuários, entretanto, em 2017, devido o número insuficiente de
encaminhamentos recebidos, não se atingiu a capacidade instalada.
Objetivo: Viabilizar aos educandos (crianças e adolescentes) a maximização da sua
capacidade de aprendizagem de forma a habilitá-los a manejar com autonomia e
independência sua retomada do processo de ensino e aprendizagem.
Público: Crianças e adolescentes que apresentam dificuldades de aprendizagem e/ou
distúrbio de comportamento, dos 07 aos 14 anos de idade.
Atividades: As atividades estão pautadas na proposta de oficinas terapêuticas, onde
os profissionais das áreas da Terapia Ocupacional e Psicologia realizaram
atendimentos semanais, promovendo a interação e colaboração nas resoluções das
dificuldades dos nossos educandos. Com essa proposta os moderadores
oportunizaram pontuais observações e encaminhamentos, quando necessários, para
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avaliação no(s) serviço(s) de Pedagogia, Fonoaudiologia e no Resgate Escolar.
Durante o ano, foram desenvolvidas atividades sistemáticas estruturadas com
técnicas, regras, limites, análise e síntese e outras assistemáticas, tais como,
brincadeiras, atividades artísticas, jogos educativos, dentre outros, despertando o
desejo do aprender. Com essa proposta os moderadores oportunizaram pontuais
observações e encaminhamentos, quando necessário, para avaliação no(s) serviço(s)
de Pedagogia e Fonoaudiologia. No Resgate Escolar, como os encaminhamentos
foram recebidos somente apenas nos meses de fevereiro e março, os atendimentos
foram suspensos a partir de abril. Paralelo à proposta das oficinas, a Psicologia
promoveu uma escuta individualizada para questões emergentes e evidenciadas nas
oficinas terapêuticas ou, quando solicitada pelo usuário. O Serviço Social possibilitou
um espaço de reflexão e otimização das ideias junto às famílias, estas eram
convocadas para entrevistas, orientações e democratização de informações, mas
também, chegavam por demanda espontânea. Na área da Pedagogia, considerando a
faixa etária, o trabalho foi pautado no interesse e disponibilidade interna dos usuários,
trabalhando funções receptivas, perceptivas, expressivas, planejamento, orientação
espaço-temporal, regulação (estruturação e organização dos conceitos básicos de
aprendizagem), memória, pensamento lógico, organização cognitiva, elementos estes,
que contribuem para a aprendizagem. Na Fonoaudiologia os atendimentos foram
destinados ao trabalho de motricidade oral, atividades cogno-percepto-lingüísticas
estimulando memória, atenção, concentração, percepção, discriminação, coordenação
ampla e fina, referenciais básicos para o desempenho escolar. Para os usuários com
indicação ao atendimento na Psicologia individualizada, estes foram encaminhados ao
Centro de Reabilitação (CERE).
Regulação do referido Serviço: A regulação do serviço é municipal e este, ofertado
aos usuários de forma gratuita/SUS.
Área de Abrangência: Assistência Social e Saúde
Respectivas despesas: Folha de pagamento, manutenção predial, material de
expediente, aquisição e manutenção de equipamentos, luz, água, transporte,
manutenção de veículos, internet, telefone, taxas e impostos diversos(detalhado no
balanço contábil).
Profissionais/ carga horária: Coordenador Técnico: 01(8h/sem.); Assistente Social:
01(20h/sem.);
Fonoaudiólogo:
01(24h/sem.);
Pedagogo:
01(24h/sem.);
Professor: 01(40h/sem.); Psicólogo: 02 (32h/sem); Terapeuta Ocupacional: 02
(32h/sem.). Todos os profissionais deste serviço são regidos pelo regime CLT.
Participação dos usuários: Todos os usuários do COIJOC participam das oficinas da
Terapia Ocupacional, onde podem realizar sugestões, críticas e avaliações dos
serviços recebidos. As reuniões familiares com os responsáveis pelos usuários
ocorreram sempre que necessário, são agendadas por questões pontuais levadas pela
equipe e/ou por demandas dos próprios responsáveis. Para organizar, traçar o plano
de tratamento/acompanhamento, realizar estudos de caso e repensar a proposta de
trabalho para cada usuário, semanalmente são realizadas reuniões de equipe.
Destaques do ano: Destaque para o trabalho coeso e objetivo da equipe, em que as
questões surgidas foram resolvidas com eficiência e colaboração por parte dos seus
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integrantes, propiciando um espaço para o desenvolvimento de potencialidades e
habilidades de cada criança ou adolescente na busca da conquista da autonomia e
resgate de forma satisfatória do processo de ensino e aprendizagem. As discussões
não reuniram formas idênticas no pensar, mas um somar e um grande respeito às
divergências. Os profissionais da Equipe participaram da Palestra “Conhecendo a
Síndrome de Hunter”, promovida pelo Laboratório Shire, na Associação Pestalozzi de
Niterói, em 26/04; alguns profissionais estiveram presente ao IV Colóquio das
Instituições CER (Centro Especializado em Reabilitação) de Niterói, organizado e
realizado na AFAC (Associação Fluminense de Aparo ao Cego) - 27/07; a
coordenação participou do 1º módulo do Curso de Capacitação para a Área de
Deficiência Intelectual dos CER’s, promovido pela APAE/SP; alguns profissionais
participaram de capacitações nas suas áreas específicas a saber: Pós-graduação em
Distúrbios da Fala e Linguagem; Pós graduação em Atendimento Educacional
Especializado; Palestras “O neuropediatra na sala de aula – Abordando o TDAH e
DEL” e “Integração Sensorial e Autismo”, do 12º Encontro da “Série Diálogos sobre
Autismo na Atualidade” e no 1º Simpósio sobre Autismo da UFF; Curso “Estilo
Responsivo de Interação e Pessoas com Autismo”, “Capacitação em condições
Neuropsiquiátricas da Infância”, “Neuropsicomotricidade”, com o Profº Victor da
Fonseca; Pós-graduação em Psicomotricidade; Pós graduação em Arteterapia.
Metas para 2018: Manter o compromisso em dar continuidade ao trabalho realizado e
o investimento em nossos usuários, acreditando em novas possibilidades de
crescimento e ganhos para todos, e num campo de discussão e reflexão sobre nossa
clientela, a fim de favorecer a socialização, confiança e inclusão através do estímulo
as potencialidades, e respeitando a singularidade e o histórico escolar de cada um.

Total de atendimentos/ano: 12.005

37

CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO – CEPRO
E

CENTRO PARA INTEGRAÇÃO E INDEPENDÊNCIA – CII
Centro de Profissionalização:
Descrição: O Centro atua com propostas para um processo de profissionalização
direcionado às Pessoas com Deficiência Intelectual, a partir dos 14 anos de idade,
seguindo as diretrizes da FENASP (Federação Nacional das Associações Pestalozzi) em
consonância com a legislação vigente do MEC/MTE. Tendo em vista as particularidades
do tipo de deficiência atendida, em que os usuários têm baixa escolaridade e limitações
(em níveis variáveis) para o ensino teórico, o processo ocorre totalmente através de
atividades práticas (habilidades específicas) além do desenvolvimento das habilidades
básicas e de gestão adaptadas as condições individuais. que levam a obtenção de
posturas relativas às condições de empregabilidade inerentes ao mundo do trabalho.
Objetivo: Promover o desenvolvimento das condições de empregabilidade
indispensáveis ao mundo do trabalho, através da habilitação profissional da pessoa
com deficiência intelectual.
Público: Adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectual dos 14 anos aos
35 anos de idade.
Atividades: Durante o ano de 2017 não foram desenvolvidas atividades nas etapas
de Preparação e Colocação no Mercado de Trabalho do Centro de Profissionalização.
Isso ocorreu em virtude ao baixo número de encaminhamentos de jovens com
deficiência que apresentassem possibilidades de inserção no mercado de trabalho
competitivo. Sendo assim, apenas foram desenvolvidas as atividades no Centro para
Integração e Independência.

Centro de Integração e Independência:
Descrição: O Centro para Integração e Independência, atende jovens com
deficiência intelectual, numa proposta de atendimento em grupos, onde desenvolvem
atividades de estimulação neurossensorial, cognitiva e emocional. Pertencente ao CII,
o NAEC - Núcleo de Apoio ao Exercício da Cidadania, atua dentro da proposta geral
do setor, atendendo a uma clientela com maiores possibilidades de autonomia e
independência pessoal. Os atendimentos são realizados pela Terapeuta Ocupacional,
distribuídos em quatro grupos, que ocorrem duas vezes por semana, com 40 minutos
de duração cada. Também acontecem os atendimentos realizados por instrutores,
distribuídos em quatro grupos, que ocorrem diariamente, nos turnos da manhã e da
tarde.
Objetivo: CII - Proporcionar o aumento da autoestima e aceitação pessoal dos
usuários, tornando-os mais participantes e produtivos no ambiente familiar,
viabilizando a inclusão em suas próprias famílias e na sociedade, como também,
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promover a conscientização, aceitação e participação dos pais em todos os processos
do atendimento.
NAEC- Promover o trabalho autônomo que possibilite ao usuário se
posicionar como um sujeito adulto, criativo, produtivo e responsável, com uma elevada
autoestima perante a sociedade e sua família, através do desenvolvimento das
potencialidades e práticas produtivas, aptidões, interesse, hábitos e atitudes que
proporcionem o exercício da cidadania.
Público: Adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectual e/ou autismo.
Faixa etária de 14 a 55 anos de idade.

Atividades: Os usuários participaram de Atividades da Vida Diária, de Culinária,
jardinagem, artesanato, entre outras. Para o grupo inicial do NAEC, a oficina de
culinária aconteceu uma vez por semana, no turno da tarde, com a confecção de
docinhos que foram vendidos pelos participantes na própria instituição, como
empreendedorismo. Pela manhã, houve a confecção de almoços simples para os
próprios participantes se alimentarem. Nos grupos que desenvolveram o artesanato
foram organizadas feirinhas onde os produtos foram colocados à venda.
Regulação do referido Serviço: A regulação do serviço é municipal e este, ofertado
aos usuários de forma gratuita/SUS.
Área de Abrangência: Assistência Social e Saúde
Respectivas despesas: Folha de pagamento, manutenção predial, material de
expediente, aquisição e manutenção de equipamentos, luz, água, transporte,
manutenção de veículos, internet, telefone, taxas e impostos diversos (detalhado no
balanço contábil).
Profissionais/ carga horária: Coordenador Técnico: 01(24h/sem.); Assistente Social:
01(12h/sem.); Professor: 02 (60h/sem.); Instrutor: 01(40h/sem.); Terapeuta
Ocupacional: 01 (28h/sem.). Todos os profissionais técnicos da equipe são regidos
pelo regime CLT. Auxiliar de Serviços Gerais: 04 (160h/sem.) Estes funcionários são
cedidos pela CLIN – Companhia de Limpeza Urbana de Niterói, através de um
convênio.
Participação dos usuários: Sistematicamente são realizadas reuniões entre os
jovens e a equipe técnica para que possam emitir suas ideias, suas demandas e
buscarem juntos, a solução dos problemas. Os usuários são estimulados a participar
ativamente das decisões e fazer avaliações sistemáticas do serviço oferecido. As
avaliações formais foram realizadas em fichas próprias de cada programa e a informal
com acompanhamento e monitoramento de atividades vivenciadas com os familiares e
a Terapeuta Ocupacional. Todas arquivadas em prontuário.
Destaques do ano: Trabalho de AUTOGESTÃO realizado com os jovens pela
Terapeuta Ocupacional, onde foram trabalhados os seguintes temas: Meio Ambiente –
de que forma podemos cuidar dele; Sustentabilidade/reciclagem; Conceitos de um
bom comportamento; Conceito de perfil laboral; Homenagem aos psicólogos e
enfermeiros da Pestalozzi; Projeção e planos para o futuro; Reflexão sobre o passar
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da fase criança até a fase adulta; Idealização e elaboração de um projeto para criar o
Jornal “Trem Bala”(como não houve a possibilidade da viabilizar a execução do projeto
em 2017, o mesmo foi repensado como proposta para 2018).
Também durante todo ano foram realizadas outras atividades envolvendo todos os
usuários e equipe: Festa Julina em parceria com a Escola da Instituição;
Comemoração ao dia das mães com as atividades para o mês de maio: 04/5 manhã Cine clube/auditório; 11/5 manhã - Orquestra Betel /auditório;12/5 tarde - Cine
clube/auditório; 17/5 manhã - Ginástica para as mães; 25/5 manhã e tarde - Oficina
Aberta no Setor; 29/5 manhã- passeio à Florália / Sapê.
Total de atendimentos/ano CEPRO e CII: 13.590
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CASA DA FAMÍLIA
Descrição: A Casa da Família faz parte do Projeto Sala de Espera do Serviço Social,
é um espaço destinado aos responsáveis pelos usuários da instituição, onde estes
podem compartilhar experiências, realizar atividades artesanais, discutir e refletir sobre
as situações vivenciadas no dia-a-dia. Todo trabalho tem a condução do Serviço
Social, possibilitando vivências significativas na construção do cotidiano e de vínculos
geradores de cidadania, facilitando assim, o entendimento e maior segurança nas
questões que envolvem seus filhos. Os próprios participantes elaboram as regras e as
normas que devem ser seguidas pelos frequentadores do espaço.
Objetivo: Proporcionar um espaço onde possam ocorrer diferentes aprendizados e
uma maior participação dos familiares dos nossos usuários em um ambiente grupal
saudável.
Público: Famílias das crianças e jovens com ou sem deficiência e outras
necessidades especiais atendidas pelos vários programas e serviços da instituição. A
partir dos 18 anos.
Atividades: A Casa da Família propiciou o acolhimento aos familiares dos usuários
atendidos pela instituição. Durante o ano foram desenvolvidas atividades que
estimularam a criação de objetos/ peças artesanais; corte e costura; crochê; caixas
decorativas; sempre buscando a sustentabilidade (utilização de materiais recicláveis)
e, de forma despretensiosa, a possibilidade de uma parcela na geração da renda
familiar dos mesmos.
Regulação do referido Serviço: Este serviço não exige regulação. Demanda
espontânea das famílias.
Área de Abrangência: Assistência Social.
Profissionais: Coordenação Técnica: 01 (2h/sem.); Assistente Social: 01(4h/sem.).
Participação dos usuários: Os usuários além de participarem da confecção de
objetos e peças artesanais, também têm a possibilidade em vivenciarem experiências
de discussões, reflexões e aprendizados diversos (palestras, cursos, trocas de
conhecimentos artísticos e culinários, entre outros). Semanalmente, através do serviço
social, são realizadas reuniões que favorecem essas trocas e reflexões. Também é
estimulada aos usuários, a comercialização das peças produzidas como geração de
renda familiar. A avaliação e o monitoramento foram realizados de forma direta através
de reuniões semanais, onde a dinâmica do trabalho e os assuntos pré-estabelecidos
ou espontâneos foram discutidos de acordo com a demanda do grupo. Todas as
questões indicadas foram acompanhadas pela profissional e pela coordenadora do
Projeto, bem como discutidas de forma democrática com os participantes.
Destaques do ano: Participação na Ação Social do Projeto Exercitando a Cidadania,
expondo as produções e realizando a venda das mesmas.
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Metas para 2018: Manter o acompanhamento às famílias assistidas neste espaço,
ofertando possibilidades de novas reflexões e aprimoramento das atividades
realizadas.

Total de atendimentos/ano: 3.250

PROJETO EXERCITANDO A CIDADANIA
Descrição: O Projeto: “Exercitando a Cidadania” faz parte do Plano de Trabalho do
Serviço Social desde o ano de 1998. É organizado e executado pelo grupo de
assistentes sociais da Instituição. Este projeto desenvolve ações que possibilitam a
democratização de informações, o oferecimento de serviços e encaminhamentos dos
usuários para benefícios socioassistenciais. Nos eventos sempre são envolvidas
outras instituições e parceiros da Rede Socioassistencial e de Saúde do município de
Niterói, Estado entre outros.
Objetivo: Garantir aos usuários internos e externos acesso à informação e a serviços
que promovam o acesso a cidadania e a uma melhor qualidade de vida.
Público: Usuários internos e externos da Instituição, crianças, adolescentes, jovens,
adultos e idosos.
Horário de atendimento: De acordo com o agendamento da atividade proposta.
Atividades: Durante todo o ano de 2017 este projeto esteve vinculado às atividades
desenvolvidas pelos setores da Instituição, através da intervenção do serviço social.
Em maio foi organizada uma ação voltada para as mulheres, mães e/ou responsáveis
pelos usuários da instituição. Em parceria com o Instituto Embelezze foram oferecidos
vários serviços: maquiagem corte e tratamento capilar.
No mês de novembro aconteceu a Ação Social, onde durante todo o dia, equipes da
Pestalozzi (Centro de Integração e Independência, equipe de enfermagem, Casa da
Família) e de instituições parceiras como a CODECON; ENEL; SOS Mulher; CRAS
Badu; Hospital de Olhos Santa Beatriz; Vigilância Sanitária/Zoonose; Transporte Ponto
a Ponto – Secretaria Municipal de Acessibilidade. As instituições prestaram serviços
de orientação, avaliação e encaminhamentos dos usuários que participaram do
evento.
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Regulação do referido Serviço: Este serviço não é regulado. Demanda espontânea.
Área de Abrangência: Assistência Social
Profissionais/ carga horária: Assistentes Sociais: 04 (carga horária apresentada nos
Centros onde estão inseridas).
Participação dos usuários: Os usuários participam sugerindo temas, ações a serem
desenvolvidas durante o ano. As divulgações dos eventos acontecem através de
cartazes na instituição, convite pelos profissionais e matérias gratuitas em mídias
locais.
Metas para 2018: Realizar evento voltado para as mulheres e responsáveis pelos
usuários no mês de maio e Ação Social no mês de outubro. Manter as reuniões com
as famílias nos centros de atendimento.
Total de atendimentos/ano: 246 (assinaturas).
Ação Social:

Dia da Beleza:
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PARTICIPAÇÃO EM ESPAÇOS DE CONTROLE SOCIAL
A Associação Pestalozzi de Niterói no ano de 2017 se fez representar em
alguns espaços de controle social, imbuída de ampliar o debate e o diálogo entre a
sociedade civil e o Estado (Governo), objetivando assim, garantir melhores níveis de
oferta e qualidade dos serviços e a fiscalização dos recursos voltados a
população/usuários.
A Instituição participou como membro titular no Conselho Municipal de
Assistência Social, sendo reeleita, em dezembro, para o período 2018/2019; participou
como membro do Fórum Municipal da Assistência Social, do Fórum Popular
Permanente dos Direitos da Criança e do Adolescente de Niterói e nas reuniões da
Rede Socioassistencial do Município.

COMUNICAÇÃO SOCIAL
Como nos anos anteriores, em 2017 a Coordenação de Comunicação Social
da Associação Pestalozzi de Niterói deu continuidade às ações de divulgação dos
trabalhos realizados pela instituição. Procurou a mídia espontânea para relatar as
dificuldades enfrentadas e apresentar o que estava sendo desenvolvido pelos diversos
setores.
Ainda em 2017, também foi possível dinamizar um pouco mais o Facebook
com as seguintes atividades: Inserção de artes exclusivas para redes sociais;
Patrocínio de link em busca de mais curtidores.
Com a ampliação de inserções da Pestalozzi nos veículos on e off-line os
resultados foram percebidos não apenas pela direção e equipe técnica, como também
numérica e percentualmente, conforme métricas do Facebook e do Google:
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RECURSOS HUMANOS
Em 2017 as ações foram realizadas para aprimoramento dos processos,
desenvolvimento e reconhecimento de Equipes, buscando melhorias nos resultados
profissionais.
Destacaram-se algumas ações internas, tais como:






Desenvolvimento de Gestores através da metodologia Coaching;
Reconhecimento de Equipes através do Projeto Elogiar, Reconhecer e
Agradecer;
Reestruturação, ampliação e melhor utilização da Comunicação Interna através
das ferramentas: Quadros de Aviso, Contracheques e e-mail;
Aplicação do LNT (Levantamento de Necessidade de Treinamento) visando
mapear a capacitação mais adequada para a Equipe;
Otimização dos processos internos do setor de Recursos Humanos.

ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS
Dentre os diversos projetos e atividades desenvolvidas por esta assessoria em
2017, destacaram-se:





Efetivação de parceria com grupos para doações à Instituição, um deles
formado por amigos do Colégio Centro Educacional de Niterói, que
frequentemente realiza doações para a merenda escolar do Centro
Experimental Helena Antipoff; doações de Gêneros alimentícios para festa
Julina, dia das Crianças e de Natal;
Organização do Chá Beneficente, em comemoração aos 69 anos da
Instituição;
Contatos e visita às lideranças políticas do Estado do Rio de Janeiro na
Câmara dos Deputados e Senado Federal para indicações de emendas
Parlamentares a favor da Instituição em 2018.
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METAS 2018:


Aplicar todos os esforços necessários para criar condições e ações que
resultem no aumento da captação de recursos próprios.



Elaborar projetos de reforma e manutenção predial, aquisição de máquinas e
equipamentos diversos de maior eficiência, para subsidiar solicitações de
recursos financeiros públicos e privados.



Prosseguir nas ações de modernização da gestão.



Organizar e desencadear a segunda etapa para implantação definitiva do
Programa de Voluntariado.



Apoiar as ações que propiciem cumprir as metas estabelecidas internamente
por cada setor.

José Raymundo Martins Romeo
Diretor Presidente

Pietro Accetta
Diretor Vice-Presidente
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