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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

I – APRESENTAÇÃO 
 

A Diretoria da Associação Pestalozzi de 

Atividades que foram desenvolvidas no 

 
II – IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
 
Nome: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO

CNPJ: 00.646.895/0001-36 

Endereço:  Rua Souza Cardoso, 403 

Telefones: (22) 2528-4318 

Email: pestalozzinovafriburgo@gmail.com

 

III – OBJETIVOS 
 
Objetivo Geral:  

� Proporcionar oportunidades às Pessoas com Deficiências para o desenvolvimento de 

suas potencialidades promovendo sua integração social, seu desenvolvimento 

acadêmico e sua habilitação/reabilitação. 

 
Objetivos Específicos:  

� Proporcionar à Pessoa com 

potencialidades promovendo seu desenvolvimento acadêmico.

� Desenvolver ações de conscientização da sociedade sobre igualdade de direitos e 

cidadania da Pessoa com Deficiência.

� Disponibilizar tecnologias para o 

conhecimentos. 

� Disponibilizar novas tecnologias e terapias para a habilitação e reabilitação das 

Pessoas com Deficiência.

� Qualificar a convivência grupal, familiar, comunitária e social, 

de vínculos e das relações sociais.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO 201
 

A Diretoria da Associação Pestalozzi de Nova Friburgo apresenta o Relatório

desenvolvidas no ano de 2018  

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

Nome: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO 

Endereço:  Rua Souza Cardoso, 403 – Lagoinha - Nova Friburgo/RJ CEP 28.625

pestalozzinovafriburgo@gmail.com pestalozzi@pestalozzifriburgo.org.br

roporcionar oportunidades às Pessoas com Deficiências para o desenvolvimento de 

suas potencialidades promovendo sua integração social, seu desenvolvimento 

acadêmico e sua habilitação/reabilitação.  

Proporcionar à Pessoa com Deficiência, oportunidades de desenvolver suas 

potencialidades promovendo seu desenvolvimento acadêmico. 

Desenvolver ações de conscientização da sociedade sobre igualdade de direitos e 

cidadania da Pessoa com Deficiência. 

Disponibilizar tecnologias para o auxílio na alfabetização e aquisição de 

Disponibilizar novas tecnologias e terapias para a habilitação e reabilitação das 

Pessoas com Deficiência. 

Qualificar a convivência grupal, familiar, comunitária e social, através do 

das relações sociais. 
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EXERCÍCIO 2018  

apresenta o Relatório das 

Nova Friburgo/RJ CEP 28.625-520 

pestalozzi@pestalozzifriburgo.org.br  

roporcionar oportunidades às Pessoas com Deficiências para o desenvolvimento de 

suas potencialidades promovendo sua integração social, seu desenvolvimento 

Deficiência, oportunidades de desenvolver suas 

 

Desenvolver ações de conscientização da sociedade sobre igualdade de direitos e 

auxílio na alfabetização e aquisição de 

Disponibilizar novas tecnologias e terapias para a habilitação e reabilitação das 

através do fortalecimento 
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� Ampliar a independência dos atendidos para o enfrentamento das barreiras de 

inclusão social, apoiando a produção de projetos de vida e contribuindo para restaurar 

e preservar a integridade e as condições de autonomia e de b

� Qualificar a oferta dos serviços da proteção social especial.

� Permitir ao usuário vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de 

potencialidades e ampliação do universo informacional e cultural.

 

IV – REGISTROS E TÍTULOS

� Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

� Federação Nacional das Associações Pestalozzi 

           Registro nº 134/2004 

� Federação das Associações Pestalozzi do Estado do Rio de Janeiro 

           Registro nº 013/2003 

� Conselho Nacional da Assistência Social

           Registro nº 213 de 19/12/1996

� Conselho Municipal de Assistência Social de 

           Registro nº 19, de 15/07/1998

� Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

     Registro nº 1998-0029. 

� Utilidade Pública Federal

           Portaria nº 388 de 21/03/2005

� Utilidade Pública Estadual

Título nº 489 de 10/10/2001

� Utilidade Pública Municipal

           Lei nº 2.763, de 06/09/1995

� CNES – Cadastro Nacional de 

� CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social

Validade: 01/04/2015 a 
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Ampliar a independência dos atendidos para o enfrentamento das barreiras de 

inclusão social, apoiando a produção de projetos de vida e contribuindo para restaurar 

e preservar a integridade e as condições de autonomia e de bem estar dos atendidos.

Qualificar a oferta dos serviços da proteção social especial. 

Permitir ao usuário vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de 

potencialidades e ampliação do universo informacional e cultural.

TÍTULOS 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica: Nº 00.646.895/0001-36 

Federação Nacional das Associações Pestalozzi – FENAPESTALOZZI

Federação das Associações Pestalozzi do Estado do Rio de Janeiro 

Conselho Nacional da Assistência Social 

19/12/1996 

Conselho Municipal de Assistência Social de Nova Friburgo 

15/07/1998. 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

.  

Utilidade Pública Federal 

Portaria nº 388 de 21/03/2005 

Utilidade Pública Estadual 

Título nº 489 de 10/10/2001 

Utilidade Pública Municipal 

06/09/1995 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde Nº 5123631

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social

Validade: 01/04/2015 a 31/03/2018 – Portaria nº 43/2015, item 33 de 31/03/2015
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Ampliar a independência dos atendidos para o enfrentamento das barreiras de 

inclusão social, apoiando a produção de projetos de vida e contribuindo para restaurar 

em estar dos atendidos. 

Permitir ao usuário vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de 

potencialidades e ampliação do universo informacional e cultural. 

 

NAPESTALOZZI 

Federação das Associações Pestalozzi do Estado do Rio de Janeiro - FEASPERJ 

Nº 5123631 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 

Portaria nº 43/2015, item 33 de 31/03/2015 
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V – ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE 

Diretoria cujos membros não são remunerados pelos serviços prestados à Instituição.

A atual Diretoria foi eleita para um mandato de 03(três) para o triênio 20

com a Diretoria Executiva, a Assembléia Geral dos Associados e

constituído de seis membros: três efetivos e três suplentes, com a atribuição de auxiliar a 

Diretoria nas decisões sobre assuntos de interesse da Instituição e analisar a prestação de 

contas da Diretoria, emitindo parecer que será l

assembleia geral de prestação de contas. 

 
Diretoria Executiva– 201

Presidente Executiva:..........ROSENI DE ALMEIDA SILVA

Vice-Presidente: .................ANDREIA MONTEIRO DE ABREU

1ª Secretária:....................... GISELE INÁCIO TULER SANCHES

2º Secretário: ...................... ALEXANDER ROCHA RAYMUNDO

1ª Tesoureira:...................... ADÉLIA MARIA DE CASSIA NASCIMENTO

2º Tesoureiro:..................... AFONSO ROBERTO PIRES VISCONTI

 

CONSELHO FISCAL 

MEMBROS EFETIVOS: 

JANETE MARIA THURLER SANCHES

EDNA APARECIDA ALEGRO 

VALTER AMARAL FREIMAN 

MEMBROS SUPLENTES: 

MARIA JOSÉ GODINHO 

ANDRE GUSTAVO SCHUENCK LOPES

SIMONE ADRIANA BRAZ COSTA DAMASCENO
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO é 

Diretoria cujos membros não são remunerados pelos serviços prestados à Instituição.

A atual Diretoria foi eleita para um mandato de 03(três) para o triênio 20

com a Diretoria Executiva, a Assembléia Geral dos Associados elege o Conselho Fiscal, 

constituído de seis membros: três efetivos e três suplentes, com a atribuição de auxiliar a 

Diretoria nas decisões sobre assuntos de interesse da Instituição e analisar a prestação de 

contas da Diretoria, emitindo parecer que será levado à apreciação dos associados na 

ia geral de prestação de contas.  

2018/2021 
 

ROSENI DE ALMEIDA SILVA 

ANDREIA MONTEIRO DE ABREU 

GISELE INÁCIO TULER SANCHES 

ALEXANDER ROCHA RAYMUNDO 

ADÉLIA MARIA DE CASSIA NASCIMENTO

AFONSO ROBERTO PIRES VISCONTI 

JANETE MARIA THURLER SANCHES 

EDNA APARECIDA ALEGRO  

 

ANDRE GUSTAVO SCHUENCK LOPES 

SIMONE ADRIANA BRAZ COSTA DAMASCENO 
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é administrada por uma 

Diretoria cujos membros não são remunerados pelos serviços prestados à Instituição. 

A atual Diretoria foi eleita para um mandato de 03(três) para o triênio 2018/2021. Junto 

lege o Conselho Fiscal, 

constituído de seis membros: três efetivos e três suplentes, com a atribuição de auxiliar a 

Diretoria nas decisões sobre assuntos de interesse da Instituição e analisar a prestação de 

iação dos associados na 

ADÉLIA MARIA DE CASSIA NASCIMENTO 
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VI – CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO
 

“É sempre salutar registrar a importância e o papel fundamental das Entidades reconhecidas 
como Entidades Beneficentes de Assistência Social, seja na área da Saúde, da Educação ou da 
Assistência Social. Tanto para o Estado Brasile
o cumprimento de todos os requisitos e legislação pertinente. Cabe destacar a importância, o valor e 
o  significado do Controle Social que é a mais singela tradução do exercício de cidadania, é 
instrumentalizado principalmente por meio dos Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos, na 
verdade o exercício do Controle Social é  responsabilidade de todos nós.”

                                                                                                  

 
Entendendo que a Assistência Social é a Política Pública de Direito que vem se 

desenvolvendo a partir de 1988 com a promulgação da Constituição Federal, regulamentada 

pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), cria

Assistência Social no Brasil. Assim, inicia

assertiva do “direito da cidadania”, com vistas a garantir o atendimento às necessidades 

básicas dos segmentos populacionais em vulnerabilidade e, no 

Pestalozzi de Nova Friburgo, as necessidades da Pessoa com Deficiência.

A equipe técnica da Instituição, ao identificar as demandas apresentadas pelos 

usuários e seus familiares, articula e encaminha

aos programas em execução na Instituição, sendo:

  
Assistência Social: O serviço Social é a porta de entrada 

assessoramento às famílias, promoção e defesa de garantias e direitos, Controle Social.

onde são realizados os encaminhamentos de acor

realização de atendimentos individuais e em grupo, agendados e espontâneos, com o objetivo 

de levantar as demandas individuais e coletivas dos atendidos e da Instituição, para subsidiar 

o planejamento das ações do Serviço 

acompanhamentos familiares. Através de intervenções socioeducativas, possibilitar o 

desenvolvimento da autonomia dos sujeitos, para que estes possam caminhar na direção de 

exercer a Cidadania Plena. O serviço socia

sobre a garantia de direitos sociais e encaminha

existentes nos Programas Públicos da Assistência Social no município.

Serviço Social juntamente com a equipe de profissionais, se reúne com as famílias para 
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CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO e ATIVIDADES REALIZADAS

“É sempre salutar registrar a importância e o papel fundamental das Entidades reconhecidas 
como Entidades Beneficentes de Assistência Social, seja na área da Saúde, da Educação ou da 

Tanto para o Estado Brasileiro quanto para a população.
o cumprimento de todos os requisitos e legislação pertinente. Cabe destacar a importância, o valor e 
o  significado do Controle Social que é a mais singela tradução do exercício de cidadania, é 

izado principalmente por meio dos Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos, na 
verdade o exercício do Controle Social é  responsabilidade de todos nós.”

                                                                                                                         (Edna Alegro)

Entendendo que a Assistência Social é a Política Pública de Direito que vem se 

desenvolvendo a partir de 1988 com a promulgação da Constituição Federal, regulamentada 

pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), cria-se um novo paradigma de modelo da 

sistência Social no Brasil. Assim, inicia-se uma nova fase que começa a vigorar com a 

assertiva do “direito da cidadania”, com vistas a garantir o atendimento às necessidades 

básicas dos segmentos populacionais em vulnerabilidade e, no 

estalozzi de Nova Friburgo, as necessidades da Pessoa com Deficiência.

A equipe técnica da Instituição, ao identificar as demandas apresentadas pelos 

usuários e seus familiares, articula e encaminha-os para atendimento das suas necessidades 

m execução na Instituição, sendo: 

O serviço Social é a porta de entrada da Instituiç

assessoramento às famílias, promoção e defesa de garantias e direitos, Controle Social.

onde são realizados os encaminhamentos de acordo com a necessidade e demanda. A 

realização de atendimentos individuais e em grupo, agendados e espontâneos, com o objetivo 

de levantar as demandas individuais e coletivas dos atendidos e da Instituição, para subsidiar 

o planejamento das ações do Serviço Social e o trabalho sócio

acompanhamentos familiares. Através de intervenções socioeducativas, possibilitar o 

desenvolvimento da autonomia dos sujeitos, para que estes possam caminhar na direção de 

exercer a Cidadania Plena. O serviço social também orienta às famílias e os próprios usuários 

sobre a garantia de direitos sociais e encaminha-os quando necessário

existentes nos Programas Públicos da Assistência Social no município.

e com a equipe de profissionais, se reúne com as famílias para 
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e ATIVIDADES REALIZADAS 

“É sempre salutar registrar a importância e o papel fundamental das Entidades reconhecidas 
como Entidades Beneficentes de Assistência Social, seja na área da Saúde, da Educação ou da 

iro quanto para a população. Também é fundamental 
o cumprimento de todos os requisitos e legislação pertinente. Cabe destacar a importância, o valor e 
o  significado do Controle Social que é a mais singela tradução do exercício de cidadania, é 

izado principalmente por meio dos Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos, na 
verdade o exercício do Controle Social é  responsabilidade de todos nós.” 

(Edna Alegro) 

Entendendo que a Assistência Social é a Política Pública de Direito que vem se 

desenvolvendo a partir de 1988 com a promulgação da Constituição Federal, regulamentada 

se um novo paradigma de modelo da 

se uma nova fase que começa a vigorar com a 

assertiva do “direito da cidadania”, com vistas a garantir o atendimento às necessidades 

básicas dos segmentos populacionais em vulnerabilidade e, no caso da Associação 

estalozzi de Nova Friburgo, as necessidades da Pessoa com Deficiência. 

A equipe técnica da Instituição, ao identificar as demandas apresentadas pelos 

os para atendimento das suas necessidades 

da Instituição ofertando 

assessoramento às famílias, promoção e defesa de garantias e direitos, Controle Social.  É 

do com a necessidade e demanda. A 

realização de atendimentos individuais e em grupo, agendados e espontâneos, com o objetivo 

de levantar as demandas individuais e coletivas dos atendidos e da Instituição, para subsidiar 

Social e o trabalho sócio-educacional nos 

acompanhamentos familiares. Através de intervenções socioeducativas, possibilitar o 

desenvolvimento da autonomia dos sujeitos, para que estes possam caminhar na direção de 

l também orienta às famílias e os próprios usuários 

os quando necessário para os serviços 

existentes nos Programas Públicos da Assistência Social no município. No final de cada ano o 

e com a equipe de profissionais, se reúne com as famílias para 
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fazerem a devolutiva, que é um documento onde se encontra toda a evolução do que foi 

desenvolvido durante o ano em todas as especialidades. O Serviço Social também faz o 

acompanhamento das famílias verificando a necessidade da oferta de cestas básicas, e 

outras emergências que surjam. Também atua em consonância com o Conselho Tutelar e o 

Ministério Público. 

Atividades 

Atendimento Direto

Visitas Domiciliares

Encaminhamentos a outros serviços/recursos

Orientações às famílias

Novos cadastros para fila de espera

Devolutivas às famílias

Concessão de cestas básicas

Desligamentos de atendidos

Reuniões com equipe

Acompanhamentos/atendimentos ao 
Conselho Tutelar e Ministério Público

 
 

Educação: A Associação Pestalozzi de Nova Friburgo é mantenedora da Escola de 

Educação Especial Profª Sarah Couto Cesar, na qual são prestados os seguintes 

atendimentos a alunos/atendidos com deficiência mental

paralisia cerebral e comprometimento sensório motor, em 

de 8 às 17 horas de 2ª à 6ª feira

a) Atendimento Educac

desenvolvida por profissional especializado no processo de aprendizagem para que o 

aluno alcance melhor desempenho escolar e social, quando existe vínculo negativo 

com a aprendizagem, pouca atenção e conce

estudos, déficit no rendimento, baixa
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fazerem a devolutiva, que é um documento onde se encontra toda a evolução do que foi 

desenvolvido durante o ano em todas as especialidades. O Serviço Social também faz o 

lias verificando a necessidade da oferta de cestas básicas, e 

outras emergências que surjam. Também atua em consonância com o Conselho Tutelar e o 

 Nº DE ATENDIMENTOS

Atendimento Direto 110

Visitas Domiciliares 20

Encaminhamentos a outros serviços/recursos 38

Orientações às famílias 93

Novos cadastros para fila de espera 43

Devolutivas às famílias 15

Concessão de cestas básicas 168

Desligamentos de atendidos 22

Reuniões com equipe 8

Acompanhamentos/atendimentos ao 
Conselho Tutelar e Ministério Público 

7

A Associação Pestalozzi de Nova Friburgo é mantenedora da Escola de 

Educação Especial Profª Sarah Couto Cesar, na qual são prestados os seguintes 

alunos/atendidos com deficiência mental, transtorno do espectro autista, 

e comprometimento sensório motor, em todas as faixas etárias,

6ª feira, com ofertas dos seguintes programas

Atendimento Educacional Especializado (Sala de Recursos

desenvolvida por profissional especializado no processo de aprendizagem para que o 

aluno alcance melhor desempenho escolar e social, quando existe vínculo negativo 

com a aprendizagem, pouca atenção e concentração, dependência para realizar os 

estudos, déficit no rendimento, baixa-estima, entre outros. Ofertado aos alunos com 
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fazerem a devolutiva, que é um documento onde se encontra toda a evolução do que foi 

desenvolvido durante o ano em todas as especialidades. O Serviço Social também faz o 

lias verificando a necessidade da oferta de cestas básicas, e 

outras emergências que surjam. Também atua em consonância com o Conselho Tutelar e o 

Nº DE ATENDIMENTOS 
 

110 

20 

38 

93 

43 

15 

168 

22 

8 

7 

A Associação Pestalozzi de Nova Friburgo é mantenedora da Escola de 

Educação Especial Profª Sarah Couto Cesar, na qual são prestados os seguintes 

, transtorno do espectro autista, 

todas as faixas etárias, no horário 

tas dos seguintes programas:  

Sala de Recursos) – Atividade 

desenvolvida por profissional especializado no processo de aprendizagem para que o 

aluno alcance melhor desempenho escolar e social, quando existe vínculo negativo 

ntração, dependência para realizar os 

estima, entre outros. Ofertado aos alunos com 
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deficiência ou atraso no processo de ensino aprendizagem 

regular de ensino. Atendimentos 

 

b) Classe Especial de Jovens e Adultos

Ano de Escolaridade. Ofertado a Adolescentes e Adultos com Deficiência, objetivando 

o desenvolvimento acadêmico, autonomia, independência, elevaç

Oferecido em tempo integral de 2ª à 6ª feira.

 

c) Educação Física – Atividade oferecida 2 vezes por semana com duração de 2 horas, 

com profissional especializado. É feito acompanhamento de peso mensal e

desenvolvida atividades de postura, marcha,

deficiência possam ter um corpo mais saudável.

 

d) Laboratório de Informática 

durante 60 minutos, objetivando desenvolvimento de habilidades e competências na 

era digital. 

 

e) Artesanato – Atividade oferecida 1 vez por semana durante 2 horas, com o objetivo de 

desenvolver potencialidades através de trabalhos manuais, 

geração de renda.  

 

f) Capoeira – Atividade oferecida 1 vez por semana durant

coordenação motora fina e ampla, ritmo, sociabilidade, desenvolvendo habilidades com 

instrumentos musicais, estimula a cooperação, disciplina, responsabilidade. Trabalha a 

auto-estima e potencialidades dos alunos com apresentações do 

eventos. Proporciona a socialização dos alunos através da arte da interpretação, com 

apresentação de peças, músicas, danças, brincadeiras e jogos.
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ou atraso no processo de ensino aprendizagem 

Atendimentos 1 vez por semana com 40 minutos de duração.

de Jovens e Adultos – Ensino Fundamental

Ano de Escolaridade. Ofertado a Adolescentes e Adultos com Deficiência, objetivando 

o desenvolvimento acadêmico, autonomia, independência, elevaç

Oferecido em tempo integral de 2ª à 6ª feira. 

Atividade oferecida 2 vezes por semana com duração de 2 horas, 

com profissional especializado. É feito acompanhamento de peso mensal e

desenvolvida atividades de postura, marcha, alongamento para que os atendidos com 

deficiência possam ter um corpo mais saudável. 

Laboratório de Informática – Atividade de inclusão digital oferecida 1 vez por semana 

durante 60 minutos, objetivando desenvolvimento de habilidades e competências na 

Atividade oferecida 1 vez por semana durante 2 horas, com o objetivo de 

desenvolver potencialidades através de trabalhos manuais, criando

Atividade oferecida 1 vez por semana durant

coordenação motora fina e ampla, ritmo, sociabilidade, desenvolvendo habilidades com 

instrumentos musicais, estimula a cooperação, disciplina, responsabilidade. Trabalha a 

estima e potencialidades dos alunos com apresentações do 

eventos. Proporciona a socialização dos alunos através da arte da interpretação, com 

apresentação de peças, músicas, danças, brincadeiras e jogos.
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ou atraso no processo de ensino aprendizagem matriculados na rede 

minutos de duração. 

 (da Alfabetização ao 5º 

Ano de Escolaridade. Ofertado a Adolescentes e Adultos com Deficiência, objetivando 

o desenvolvimento acadêmico, autonomia, independência, elevação da auto estima. 

Atividade oferecida 2 vezes por semana com duração de 2 horas, 

com profissional especializado. É feito acompanhamento de peso mensal e 

alongamento para que os atendidos com 

Atividade de inclusão digital oferecida 1 vez por semana 

durante 60 minutos, objetivando desenvolvimento de habilidades e competências na 

Atividade oferecida 1 vez por semana durante 2 horas, com o objetivo de 

criando oportunidades para 

Atividade oferecida 1 vez por semana durante 1 hora. Trabalha a 

coordenação motora fina e ampla, ritmo, sociabilidade, desenvolvendo habilidades com 

instrumentos musicais, estimula a cooperação, disciplina, responsabilidade. Trabalha a 

estima e potencialidades dos alunos com apresentações do grupo em desfiles e 

eventos. Proporciona a socialização dos alunos através da arte da interpretação, com 

apresentação de peças, músicas, danças, brincadeiras e jogos. 
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ATIVIDADES 

Classe Especial 

A.E.E./Sala de Recursos 

Educação Física 

Laboratório de Informática 

Oficina de Artesanato 

Capoeira 

 

Saúde: A Unidade de Saúde da Associação Pestalozzi de Nova Friburgo, é cadastrada no 

CNES sob o nº 5123631. A Instituição realiza atendimento de saúde nas modalidades de 

reabilitação física e mental/intelectual, oferecendo atendimentos em fisioterapia, neurológi

terapêutica, fonoaudiologia/audiometria, psicologia a 

mental/intelectual, transtorno neuromotor, espectro autista, dentre outras síndromes; e apoio 

às suas respectivas famílias, observados os princípios de universalid

regionalização e integralidade das ações. O atendimento é desenvolvido por equipe 

multiprofissional, contemplando prevenção, habilitação e reabilitação e a integração da 

pessoa com deficiência. 

a) Fisioterapia – Atividades de capacitação/

nas atividades diárias, socialização, independência, promovendo suas capacidades 

sensoriais e motoras, através de evolução neuro

com 40 minutos. 

b) Equoterapia – Atividades motoras

educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas 

da saúde, educação e equitação, visando o desenvolvimento biopsicossocial de 

pessoas com deficiência e/ou com necessidades e

é o termo utilizado para se referir à pessoa quando em atividades equoterápicas. Este 

atua ativamente no processo terapêutico e em sua reabilitação, na medida em que 

interage com o cavalo. As sessões de Equoterapia pod
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Nº DE ATENDIMENTOS
 

17 alunos  x 200 dias letivos x 8 horas diárias

708 

1037 

518 

1037 

1037 

A Unidade de Saúde da Associação Pestalozzi de Nova Friburgo, é cadastrada no 

CNES sob o nº 5123631. A Instituição realiza atendimento de saúde nas modalidades de 

reabilitação física e mental/intelectual, oferecendo atendimentos em fisioterapia, neurológi

iologia/audiometria, psicologia a usuários com deficiência, física, 

mental/intelectual, transtorno neuromotor, espectro autista, dentre outras síndromes; e apoio 

às suas respectivas famílias, observados os princípios de universalid

regionalização e integralidade das ações. O atendimento é desenvolvido por equipe 

multiprofissional, contemplando prevenção, habilitação e reabilitação e a integração da 

Atividades de capacitação/habilitação para o atendido a sua integração 

nas atividades diárias, socialização, independência, promovendo suas capacidades 

sensoriais e motoras, através de evolução neuro-evolutiva.  Atendimentos semanais 

Atividades motoras realizadas através de um método terapêutico e 

educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas 

da saúde, educação e equitação, visando o desenvolvimento biopsicossocial de 

pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais. “Praticante de Equoterapia

é o termo utilizado para se referir à pessoa quando em atividades equoterápicas. Este 

atua ativamente no processo terapêutico e em sua reabilitação, na medida em que 

interage com o cavalo. As sessões de Equoterapia podem ser realizadas em grupo, 
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Nº DE ATENDIMENTOS 

dias letivos x 8 horas diárias 

A Unidade de Saúde da Associação Pestalozzi de Nova Friburgo, é cadastrada no 

CNES sob o nº 5123631. A Instituição realiza atendimento de saúde nas modalidades de 

reabilitação física e mental/intelectual, oferecendo atendimentos em fisioterapia, neurológica e 

usuários com deficiência, física, 

mental/intelectual, transtorno neuromotor, espectro autista, dentre outras síndromes; e apoio 

às suas respectivas famílias, observados os princípios de universalidade, hierarquização, 

regionalização e integralidade das ações. O atendimento é desenvolvido por equipe 

multiprofissional, contemplando prevenção, habilitação e reabilitação e a integração da 

habilitação para o atendido a sua integração 

nas atividades diárias, socialização, independência, promovendo suas capacidades 

Atendimentos semanais 

realizadas através de um método terapêutico e 

educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas 

da saúde, educação e equitação, visando o desenvolvimento biopsicossocial de 

Praticante de Equoterapia” 

é o termo utilizado para se referir à pessoa quando em atividades equoterápicas. Este 

atua ativamente no processo terapêutico e em sua reabilitação, na medida em que 

em ser realizadas em grupo, 
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mas todo o planejamento e acompanhamento devem ser individualizados. É importante 

lembrar que a Equoterapia não exclui outras formas de terapia, ou seja, não é 

exclusiva, nem excludente. É complementar com estímulos do profissio

em alguns casos, início do andadura no cavalo, continuidade do trabalho pedagógico. 

Atividades para desenvolvimento da musculatura, atividades motoras utilizando 

circuitos para desenvolvimento das habilidades visando à memorização, 

concentração/atenção. 

c) Psicologia – Atividades desenvolvidas para trabalhar as 

agressividade, frustração, auto

possam interferir na aprendizagem ge

semanais com 40 minutos.

d) Fonoaudiologia - Atividades desenvolvidas para trabalhar, p

e tratar de problemas de fala/linguagem, aprendizagem, através de estimulação das 

bases lingüísticas e a organização das mesmas, visando a comunicação, expressão e 

melhoria no desenvolvimento.

e) Audiometria – Exames oferecidos para avaliação da audição, compreensão da 

linguagem e discriminação dos sons.

f) Pediasuit – Protocolo Intensivo de reabilitação em fisioterapia, que faz uso de 

vestimenta própria com a finalidade de melhoria no desenvolvimento neuropsicomotor.

g) Terapia Quântica – Protocolo 

Física Quântica e por isso se mostram muito efetivas e rápidas nos seus resultados. 

 

 
ESPECIALIDADES 

Fisioterapia 

Equoterapia 

Psicologia 

Fonoaudiologia 

Atendimento Educ.Especializado
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mas todo o planejamento e acompanhamento devem ser individualizados. É importante 

lembrar que a Equoterapia não exclui outras formas de terapia, ou seja, não é 

exclusiva, nem excludente. É complementar com estímulos do profissio

em alguns casos, início do andadura no cavalo, continuidade do trabalho pedagógico. 

Atividades para desenvolvimento da musculatura, atividades motoras utilizando 

circuitos para desenvolvimento das habilidades visando à memorização, 

ação/atenção. Atendimentos semanais com 40 minutos.

Atividades desenvolvidas para trabalhar as questões emocionais, como 

agressividade, frustração, auto-estima, dificuldade de socialização entre outros, que 

possam interferir na aprendizagem geral e na vida pessoal do indivíduo. 

semanais com 40 minutos. 

Atividades desenvolvidas para trabalhar, pesquisar, prevenir, avaliar 

e tratar de problemas de fala/linguagem, aprendizagem, através de estimulação das 

lingüísticas e a organização das mesmas, visando a comunicação, expressão e 

melhoria no desenvolvimento. Atendimentos semanais com 40 minutos.

Exames oferecidos para avaliação da audição, compreensão da 

linguagem e discriminação dos sons. 

Protocolo Intensivo de reabilitação em fisioterapia, que faz uso de 

vestimenta própria com a finalidade de melhoria no desenvolvimento neuropsicomotor.

Protocolo que utiliza tecnologias baseadas

Física Quântica e por isso se mostram muito efetivas e rápidas nos seus resultados. 

Nº DE ATENDIMENTOS

 

547 

557 

894 

884 

Especializado 708 
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mas todo o planejamento e acompanhamento devem ser individualizados. É importante 

lembrar que a Equoterapia não exclui outras formas de terapia, ou seja, não é 

exclusiva, nem excludente. É complementar com estímulos do profissional habilitado, 

em alguns casos, início do andadura no cavalo, continuidade do trabalho pedagógico. 

Atividades para desenvolvimento da musculatura, atividades motoras utilizando 

circuitos para desenvolvimento das habilidades visando à memorização, 

Atendimentos semanais com 40 minutos. 

questões emocionais, como 

estima, dificuldade de socialização entre outros, que 

ral e na vida pessoal do indivíduo. Atendimentos 

esquisar, prevenir, avaliar 

e tratar de problemas de fala/linguagem, aprendizagem, através de estimulação das 

lingüísticas e a organização das mesmas, visando a comunicação, expressão e 

Atendimentos semanais com 40 minutos. 

Exames oferecidos para avaliação da audição, compreensão da 

Protocolo Intensivo de reabilitação em fisioterapia, que faz uso de 

vestimenta própria com a finalidade de melhoria no desenvolvimento neuropsicomotor. 

baseadas nos fundamentos da 

Física Quântica e por isso se mostram muito efetivas e rápidas nos seus resultados.  

Nº DE ATENDIMENTOS 
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Pediasuit 

Audiometria 

Terapia Quântica 

 
CARACTERÍSTICA

x Assistência à família e Assessoramento
x Crianças, Jovens e Adultos 
x Habilitação e reabilitação das pessoas com 

deficiência; promoção e integração à vida 
comunitária 

x Promoção e Defesa de Garantias e Direitos
x Proteção Social Especial Média Complexidade
 

� Os alunos e atendidos da Associação Pestalozzi de Nova Friburgo recebem 
refeições diárias: café da manhã, colação, almoço e 
 

  

Refeições FEV MAR ABR

Café da manhã 600 840 760

Colação 
600 840 760

Almoço 600 840 760

Lanche 
600 840 760

Cestas 
Básicas 

- 28 35

 
Obs: As refeições são servidas com recursos da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, 
Banco Rio de Alimentos, recursos próprios e doações.  Os alimentos doados que excedem às 
necessidades da Instituição são distribuídos às famílias em forma de cestas.
 
VII – RECURSOS RECEBIDOS PELA ENTIDADE
 

FONTE 

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo/Secretaria 
Municipal de Educação - Subvenção

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo/Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Direitos
Trabalho - Subvenção 
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740 

15 

 

CARACTERÍSTICA ATENDIMENTO 201
Assistência à família e Assessoramento 93 

 70 
Habilitação e reabilitação das pessoas com 
deficiência; promoção e integração à vida 

70 

Promoção e Defesa de Garantias e Direitos 70 
Proteção Social Especial Média Complexidade 70 

Os alunos e atendidos da Associação Pestalozzi de Nova Friburgo recebem 
refeições diárias: café da manhã, colação, almoço e lanche da tarde

Nº de Refeições oferecidas 

ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT

760 840 840 520 920 760 760

760 840 840 520 920 760 760

760 840 840 520 920 760 760

760 840 840 520 920 760 760

35 35 28 - 35 32 30 

As refeições são servidas com recursos da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, 
Banco Rio de Alimentos, recursos próprios e doações.  Os alimentos doados que excedem às 
necessidades da Instituição são distribuídos às famílias em forma de cestas.

RECURSOS RECEBIDOS PELA ENTIDADE EM 2018  

 VALOR ANUAL (R$)

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo/Secretaria 
Subvenção 

R$ 159.745,20
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo/Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e 

R$ 73.330,03
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2018 

Os alunos e atendidos da Associação Pestalozzi de Nova Friburgo recebem 4 (quatro) 
da tarde 

OUT NOV DEZ 

760 760 600 

760 760 600 

760 760 600 

760 760 600 

 17 17- 

As refeições são servidas com recursos da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, 
Banco Rio de Alimentos, recursos próprios e doações.  Os alimentos doados que excedem às 
necessidades da Instituição são distribuídos às famílias em forma de cestas. 

VALOR ANUAL (R$) 

 

R$ 159.745,20 
 

R$ 73.330,03 
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Doação de Associados  

Promoções Beneficentes  

Promoções de Bazar 

Serviço de telemarketing 

TOTAL GERAL 

VIII – RECURSOS FÍSICOS 

RECURSOS FÍSICOS

Salas de aula 

Salas para atendimentos 

Sala da Administração/Diretoria  

Secretaria/Direção 

Sala de Professores e Equipe Técnica

Área de recreação coberta 

Área de recreação descoberta 

Cozinha com refeitório 

Auditório 

Banheiros 

Bazar 

Despensa 

Depósito 

Garagem 

Oficina de Ortopedia 

Consultório de Ortopedia 
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R$ 2.870,00

R$ 4.127,00

R$ 1.239,00

R$ 194.751,00

R$ 436.062,23

FÍSICOS QUANTIDADE

Sala de Professores e Equipe Técnica 
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R$ 2.870,00 

R$ 4.127,00 

R$ 1.239,00 

194.751,00 

R$ 436.062,23 

QUANTIDADE 

03 

05 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

04 

01 

01 

01 

01 

01 

01 
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IX – RECURSOS MATERIAIS

RECURSOS MATERIAIS PERMANENTES

Computador com acesso a internet
Computador sem acesso a internet

Impressora monocromática 

Impressora colorida  

Automóvel 
Fogão industrial 
Freezer 
Geladeira Industrial 
Cabine Audiométrica Equipada 

X – RECURSOS HUMANOS 

As Equipes de Trabalho que atuam na Instituição são 
 

NOME 

Ricardo de Oliveira 

Viviani Flores Dias Sanches 
Eliana de Fatima Mafort Lopes 
Claudia Mayne de Souza Novaes
Marcella Thurler Sanches 
Marcos José Freire 
Marcia Verly de Souza 
Matheus Lopes de Souza 
Luciene de Oliveira Jeronimo 
Wanderson Gomes da Silva 
Dorgival Correia Sobrinho 
Hingridy de Oliveira 

Reginalva Lopes de Oliveira 

José Carlos Nunes Dias 
Vanderlei Nogueira Resende 
Nadir dos Reis 
Viviane Antunes Fonseca Mury 
Suelene da Rocha Gonçalves 
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RECURSOS MATERIAIS 

RECURSOS MATERIAIS PERMANENTES QUANTIDADE

Computador com acesso a internet 
acesso a internet 

 

As Equipes de Trabalho que atuam na Instituição são constituídas dos seguintes profissionais:

CARGO/FUNÇÃO VÍNCULO

Motorista Prestador 
de Serviço

Professora CLT
Assistente Social CLT

de Souza Novaes Fonoaudióloga CLT
Fisioterapeuta CLT
Psicólogo CLT
Atendente CLT
Professor  CLT
Cozinheira CLT
Serviços Gerais CLT
Mensageiro CLT
Auxiliar Administrativo CLT

Operadora de Telemarketing 
Prestador 
de Serviço

Mensageiro CLT
Mensageiro CLT
Serviços Gerais CLT
Psicopedagoga CLT
Atendente CLT
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QUANTIDADE 

04 
04 

01 

04 

01 
01 
02 
01 
01 

constituídas dos seguintes profissionais: 

VÍNCULO HORAS 
SEMANAIS 

Prestador 
de Serviço 40 

CLT 20 
CLT 08 
CLT 12 
CLT 24 
CLT 16 
CLT 40 
CLT 02 
CLT 40 
CLT 40 
CLT 40 
CLT 40 

Prestador 
de Serviço 

40 

CLT 40 
CLT 40 
CLT 40 
CLT 16 
CLT 40 



 

 

Associação Pestalozzi de Nova FriburgoAssociação Pestalozzi de Nova FriburgoAssociação Pestalozzi de Nova FriburgoAssociação Pestalozzi de Nova Friburgo
                                                                
Rua Souza Cardoso, 
Telefone: (22) 2528

E-mail: pestalozzinovafriburgo@gmail.com
               pestalozzi@pestalozzifriburgo.org.br

                                  

 

XI – CLIENTELA 
  

      A Associação Pestalozzi de 
pessoas com deficiência que apresentam deficiência mental, condutas típicas de síndromes e 
quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos. 

   
 
XIII – EVENTOS em 2018 – REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
 
Fevereiro:  Aniversário de 23

� Baile de Carnaval
� Inclusão social dos alunos

 
Março:   Participação da Representante em Audiências Públicas/ALERJ

     Reunião com pais e responsáveis 
� Inclusão social dos alunos e atendidos junto à comunidade
� Assessoramento e fortalecimento de vínculo com as famílias
� Promoção e Defesa de Garantias e Direitos

 
Abril:  Celebração da Páscoa com Oficina de Chocolate

� Apresentação de peça teatral
� Inclusão social dos alunos e atendidos junto à comunidade
� Fortalecimento de vínculos e do protagonismo

 
Maio:   Desfile Cívico  
   Roda de Capoeira 

� Inclusão social dos alunos e atendidos 
� Promoção e Defesa de Garantias e Direitos

        
Junho:   Participação da R

� Inclusão social dos alunos
� Corpus Christi
� Participação dos

Estado do Rio de Janeiro 
� Festa Junina no SESC

 
Julho: Festa Julhina na Pestalozzi

� Inclusão social dos alunos e atendidos junto à comunidade, em momentos 
culturais 

� Promoção e Defesa de Garantias de Dir
 
Agosto:      Semana da Pessoa

com outras entidades do município
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A Associação Pestalozzi de Nova Friburgo atende a uma clientela constituída por 
que apresentam deficiência mental, condutas típicas de síndromes e 

quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos.  

REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

3 anos da Pestalozzi de Nova Friburgo 
Baile de Carnaval – Carnaval pelo Brasil e pelo mundo
Inclusão social dos alunos e atendidos junto à comunidade

Participação da Representante em Audiências Públicas/ALERJ
pais e responsáveis     

Inclusão social dos alunos e atendidos junto à comunidade
Assessoramento e fortalecimento de vínculo com as famílias
Promoção e Defesa de Garantias e Direitos 

Celebração da Páscoa com Oficina de Chocolate e produção de enfeites de Páscoa
Apresentação de peça teatral 
Inclusão social dos alunos e atendidos junto à comunidade
Fortalecimento de vínculos e do protagonismo 

Roda de Capoeira   
Inclusão social dos alunos e atendidos junto à comunidade
Promoção e Defesa de Garantias e Direitos 

Representante em Audiências Públicas/ALERJ 
Inclusão social dos alunos e atendidos junto à comunidade
Corpus Christi – Confecção de Tapete de Sal 
Participação dos auto defensores no III Encontro de Auto Defensores do 
Estado do Rio de Janeiro – MONPAD, na Associação Pestalozzi de Magé

ina no SESC 

Festa Julhina na Pestalozzi 
Inclusão social dos alunos e atendidos junto à comunidade, em momentos 

Promoção e Defesa de Garantias de Direitos da Pessoa com Deficiência

Semana da Pessoa com Deficiência com atividades diversificadas 
com outras entidades do município 
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atende a uma clientela constituída por 
que apresentam deficiência mental, condutas típicas de síndromes e 

Carnaval pelo Brasil e pelo mundo 
e atendidos junto à comunidade 

Participação da Representante em Audiências Públicas/ALERJ 

Inclusão social dos alunos e atendidos junto à comunidade 
Assessoramento e fortalecimento de vínculo com as famílias 

e produção de enfeites de Páscoa 

Inclusão social dos alunos e atendidos junto à comunidade 

junto à comunidade 

em Audiências Públicas/ALERJ  
e atendidos junto à comunidade 

auto defensores no III Encontro de Auto Defensores do 
MONPAD, na Associação Pestalozzi de Magé 

Inclusão social dos alunos e atendidos junto à comunidade, em momentos 

eitos da Pessoa com Deficiência 

com Deficiência com atividades diversificadas em parceria  
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� Visita a Pontos Turísticos da Cidade
� Inclusão social 
� Participação dos Dirigentes no VI Encontro de Dirigentes do Movimento 

Pestalozziano 
 
Setembro:  Reunião com pais e responsáveis p

� Promoção e Defesa de Garantias e 
 

 
Outubro:  Reunião com pais e responsáveis p

� Promoção e Defesa de Garantias e Direitos
� Festa do Halloween com participação da AFAPE

 
 
Novembro:  Reunião com pais e responsáveis p

� Promoção e Defesa de Garantias e Direitos
 
Dezembro:  Reunião com pais e responsáveis p

� Promoção e Defesa de Garantias e Direitos
 
              
 

                            
XIV – ATUAÇÃO DA DIRETORIA

� A Diretoria está presente e atuante em todas as atividades desenvolvidas pelas 
Equipes de Trabalho, promovendo o entrosamento dos profissionais, num esforço 
integrado para alcançar os objetivos propostos no atendimento ao individuo 
deficiência. 

 
� Administrando uma Instituição sem fonte de renda fixa, a Diretoria concentra todos os 

esforços na realização de promoções geradoras de recursos, contatos com grupos 
atuantes na comunidade, empresas, clubes de serviço e autoridades, divulgando o 
trabalho e solicitando colaboração em forma de doações em dinheiro ou material e 
prestação de serviço. A Diretoria, como um todo, está atenta à importância da 
mobilização, em tempo integral, participando de ações objetivando a conscientização 
da sociedade para o alcance so

 
� Participação no Conselho Municipal de Assistência

Direitos da Criança e do Adolescente
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a Pontos Turísticos da Cidade 
Inclusão social dos alunos e atendidos junto à comunidade
Participação dos Dirigentes no VI Encontro de Dirigentes do Movimento 
Pestalozziano – Rio de Janeiro 

Reunião com pais e responsáveis para preenchimento de relatórios
Promoção e Defesa de Garantias e Direitos 

Reunião com pais e responsáveis para preenchimento de relatórios
Promoção e Defesa de Garantias e Direitos 
Festa do Halloween com participação da AFAPE 

Reunião com pais e responsáveis para preenchimento de relatórios
Promoção e Defesa de Garantias e Direitos 

Reunião com pais e responsáveis para preenchimento de relatórios
Promoção e Defesa de Garantias e Direitos 

ATUAÇÃO DA DIRETORIA 
A Diretoria está presente e atuante em todas as atividades desenvolvidas pelas 
Equipes de Trabalho, promovendo o entrosamento dos profissionais, num esforço 
integrado para alcançar os objetivos propostos no atendimento ao individuo 

strando uma Instituição sem fonte de renda fixa, a Diretoria concentra todos os 
esforços na realização de promoções geradoras de recursos, contatos com grupos 
atuantes na comunidade, empresas, clubes de serviço e autoridades, divulgando o 

tando colaboração em forma de doações em dinheiro ou material e 
prestação de serviço. A Diretoria, como um todo, está atenta à importância da 
mobilização, em tempo integral, participando de ações objetivando a conscientização 
da sociedade para o alcance social do trabalho desenvolvido na Instituição. 

Participação no Conselho Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal dos 
da Criança e do Adolescente. 
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dos alunos e atendidos junto à comunidade 
Participação dos Dirigentes no VI Encontro de Dirigentes do Movimento 

ara preenchimento de relatórios 

ara preenchimento de relatórios 

ara preenchimento de relatórios 

ara preenchimento de relatórios 

A Diretoria está presente e atuante em todas as atividades desenvolvidas pelas 
Equipes de Trabalho, promovendo o entrosamento dos profissionais, num esforço 
integrado para alcançar os objetivos propostos no atendimento ao individuo com 

strando uma Instituição sem fonte de renda fixa, a Diretoria concentra todos os 
esforços na realização de promoções geradoras de recursos, contatos com grupos 
atuantes na comunidade, empresas, clubes de serviço e autoridades, divulgando o 

tando colaboração em forma de doações em dinheiro ou material e 
prestação de serviço. A Diretoria, como um todo, está atenta à importância da 
mobilização, em tempo integral, participando de ações objetivando a conscientização 

cial do trabalho desenvolvido na Instituição.  

Social e Conselho Municipal dos 
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Na qualidade de representante legal da instituição, declaro sob as penas da lei, que
informações prestadas neste documento são expressão da verdade.
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Na qualidade de representante legal da instituição, declaro sob as penas da lei, que
informações prestadas neste documento são expressão da verdade. 

Nova Friburgo, 02
  
 
 
 
 

Roseni de Almeida Silva 
Presidente 
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Na qualidade de representante legal da instituição, declaro sob as penas da lei, que as 
 

02 de fevereiro  de 2019. 


