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“A vida educa. Mas a vida que educa não é uma questão de
palavras, e sim, de ação. É atividade”.

(Johann Henrich Pestalozzi)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO 2020
I – APRESENTAÇÃO
A Diretoria da Associação Pestalozzi de Nova Friburgo apresenta o Relatório das
Atividades que foram desenvolvidas no ano de 2020, contextualizando a pandemia
proveniente do COVID-19 e suas consequências.
II – IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Nome: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO
CNPJ: 00.646.895/0001-36
Endereço: Rua Souza Cardoso, 403 – Lagoinha - Nova Friburgo/RJ CEP 28.625-520
Telefones: (22) 2528-4318
Email: pestalozzinovafriburgo@gmail.com pestalozzi@pestalozzifriburgo.org.br
III – REGISTROS E TÍTULOS
 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica: Nº 00.646.895/0001-36
 Federação Nacional das Associações Pestalozzi – FENAPESTALOZZI
Registro nº 134/2004
 Federação das Associações Pestalozzi do Estado do Rio de Janeiro - FEASPERJ
Registro nº 013/2003
 Conselho Nacional da Assistência Social
Registro nº 213 de 19/12/1996
 Conselho Municipal de Assistência Social de Nova Friburgo
Registro nº 19, de 15/07/1998.
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Registro nº 1998-0029.
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 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 Estabelecimentos de Saúde Nº 5123631
 CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
Validade: 01/04/2018 a 31/03/2023 – Portaria nº 40/2018, item 110 de 27/02/2018
IV – ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO 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
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
assembleia geral de prestação de contas.

Diretoria Executiva– 2018/2021
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
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CONSELHO FISCAL
MEMBROS EFETIVOS:

MEMBROS SUPLENTES:

JANETE MARIA THURLER SANCHES
EDNA APARECIDA ALEGRO
VALTER AMARAL FREIMAN

MARIA JOSÉ GODINHO
ANDRE GUSTAVO SCHUENCK LOPES
SIMONE ADRIANA BRAZ C.DAMASCENO

V – RECURSOS RECEBIDOS PELA ENTIDADE EM 2020*
FONTE

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo/Secretaria
Municipal de Educação - Subvenção
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo/Secretaria
Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e
Trabalho - Subvenção
Doação de Associados

VALOR ANUAL (R$)

R$ 225.489,93
R$ 85.000,00
R$ 1.320,00

Promoções Beneficentes

R$ 7.452,00

Promoções de Bazar

R$ 1.323,00

Convênio Unimed

R$ 1.104,24

Doação Unimed

R$ 12.000,00

Protocolo Pediasuit

R$ 38.405,50

Serviço de telemarketing

R$ 207.030,00

TOTAL GERAL

R$ 579.013,67



Valores apurados até novembro, pois a Contabilidade 2020 ainda se encontra em aberto.

VI – RECURSOS FÍSICOS
RECURSOS FÍSICOS

QUANTIDADE

Salas de aula

03

Salas para atendimentos

05
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Sala da Administração/Diretoria

01

Secretaria/Direção

01

Sala de Professores e Equipe Técnica

01

Área de recreação coberta

01

Área de recreação descoberta

01

Cozinha com refeitório

01

Auditório

01

Banheiros

04

Bazar

01

Despensa

01

Depósito

01

Garagem

01

Oficina de Ortopedia

01

Consultório de Ortopedia

01

VII – RECURSOS MATERIAIS
RECURSOS MATERIAIS PERMANENTES

QUANTIDADE

Computador com acesso a internet
Computador sem acesso a internet

05
04

Impressora monocromática

01

Impressora colorida

04

Automóvel
Fogão industrial
Freezer
Geladeira
Cabine Audiométrica Equipada

01
01
03
02
01
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VIII – RECURSOS HUMANOS
As Equipes de Trabalho que atuam na Instituição são constituídas dos seguintes profissionais:
NOME

Ana Olívia Lemos Verly Waldhelm
Bruno Thurler Sanches
Claudia Mayne de Souza Novaes
Dorgival Correia Sobrinho
Eliana de Fatima Mafort Lopes
Hingridy de Oliveira
João Vitor Vellozo de Araujo
José Carlos Nunes Dias

CARGO/FUNÇÃO

Assistente Social
Técnico de Órteses e
Próteses
Fonoaudióloga
Mensageiro
Assistente Social
Auxiliar Administrativo
Atendente
Mensageiro

VÍNCULO

HORAS
SEMANAIS

CLT
CLT

20

CLT

16
40
12
40
40
40

CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
Prestador
Lilian Alves de Assis
Nutricionista
de Serviços
Marcella Thurler Sanches
Fisioterapeuta
CLT
Maria Luiza de Castro Machado
Cozinheira
CLT
Jovem
Marlon Rezende de Lima
Serviços Gerais
Aprendiz
Matheus Lopes de Souza
Professor
CLT
Michele Aparecida Borges
Fisioterapeuta
CLT
Nadir dos Reis
Serviços Gerais
CLT
Prestador
Reginalva Lopes de Oliveira
Operadora de Telemarketing
de Serviço
Sebastiana Alves de Sousa Filha Souza
CLT
Psicólogo
Gripp
Vanderlei Nogueira Resende
Mensageiro
CLT
Viviane Antunes Fonseca Mury
Psicopedagoga
CLT
Viviani Flores Dias Sanches
Professora
CLT

16

08
24
40
20
03
08
40
40
16
40
16
20

IX – PÚBLICO ALVO DE ATENDIMENTO.
A Associação Pestalozzi de Nova Friburgo atende a um público alvo constituído por
pessoas com deficiência que apresentam deficiência mental, condutas típicas de síndromes e
quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, dentre outros.
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X – OBJETIVOS
Objetivo Geral:
 Dar continuidade ao Serviço proposto às Pessoas com Deficiências para o
desenvolvimento de suas potencialidades promovendo sua integração social, seu
desenvolvimento acadêmico e sua habilitação/reabilitação, levando em consideração a
situação atual vivenciada pela COVID-19 e suas consequências, a partir de
março/2020 até a presente data.
Objetivos Específicos:
 Realizar levantamento socioeconômico da atual demanda, devido à pandemia.
 Realizar orientações profissionais e atendimentos, por meio de contatos telefônicos,
por ligação, pelo aplicativo Whatsapp, pelo aplicativo Zoom, dentre outras
possibilidades, de acordo com a orientação de cada órgão de classe.
 Realizar atendimentos presenciais, de extrema urgência, em que a equipe julgar
necessário.
 Confeccionar material de apoio, a ser entregue nas casas dos usuários atendidos,
tanto da Escola, quando da Clínica.
 Confeccionar material preventivo e de orientação a serem enviados pelo Whatsapp
institucional.
 Confeccionar máscaras para serem entregues aos usuários e para os profissionais.
 Realizar entrega de cestas de alimentos, material de higiene, assim como, máscaras e
o que se julgar necessário, neste período, de acordo com a disponibilidade da
instituição e as doações recebidas.
 Manter a continuidade da representatividade da Pestalozzi nos Conselhos Municipais,
nos quais a Instituição tem assento.
 Realizar contato com a rede socioassistencial para trabalho em conjunto.
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 Orientação e capacitação dos Profissionais neste período de pandemia.
 Proporcionar à Pessoa com Deficiência, oportunidades de desenvolver suas
potencialidades promovendo seu desenvolvimento.
 Disponibilizar

tecnologias

para

o

auxílio

na

alfabetização

e

aquisição

de

conhecimentos.
 Disponibilizar novas tecnologias e terapias para a habilitação e reabilitação das
Pessoas com Deficiência.
 Qualificar a convivência grupal, familiar, comunitária e social, através do fortalecimento
de vínculos e das relações sociais.
 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.

XI - DIRETRIZES/PRIORIDADES/METODOLOGIAS


Organização geral do trabalho:

1. Regime de plantão presencial, com todos os funcionários da equipe, horário normal de
funcionamento de 8h até 17h. (Exceção para os funcionários em grupo de risco).
2. Teleatendimento, de todas as especialidades, de acordo com orientação do órgão de
classe.
3. Atendimento presencial, em casos de urgência, cumprindo todas as orientações dos
organismos de saúde.
4. Manutenção do Whatsapp ativo, em que temos os contatos de todos os usuários
atendidos, mantendo contato direto e semanal.
5. Realização de visita domiciliar, com vistas à busca ativa, entrega de benefícios e de
material de atividades da Escola e Clínica.
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Organização por especialidade, caracterização do atendimento e atividades
realizadas.
Destacamos

que

realizamos

os

atendimentos

presenciais,

até

março/2020,

normalmente, posteriormente, realizamos na modalidade não presencial, respeitando
cada limitação e realidade familiar/atendido. Na medida das liberações do
bandeiramento, retornamos com os casos mais específicos e que foram agravando o
quadro de saúde, porém, dentro do que prevê os decretos municipais. Dessa forma,
predominantemente, o relatório de atividades irá constar o atual quadro vivenciado da
pandemia e de como modificamos nossa atuação por conta disso e manter o Serviço.
1. Serviço Social:
Levantamento atual da demanda, contatos telefônicos (ligações de áudio/vídeo e
mensagens) com todos os usuários atendidos para orientações e informações,
atendimentos online e presenciais (de acordo com a demanda), contato com a rede
socioassistencial, busca ativa, visitas domiciliares, entrega de benefícios, reuniões de
equipe para planejamento das ações, confecção de relatórios, participação nas
reuniões dos conselhos municipais, demanda espontânea, atualização dos dados de
prontuários, dentre outras intervenções que se fizerem necessárias, diante da
atribuição.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Procedimentos profissionais
Entrevista de acolhimento
Atendimentos à distância
Atendimentos presenciais
Encaminhamento
Contatos Telefônicos (Rede e Familiares)
Visitas Domiciliares
Visitas Institucionais
Benefícios Eventuais
Cestas de alimentos: 475
Cartão
Material Higiene:

Total
7
702
41
55
358
376
12
527
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Alimentação: 26
9
10

12

Reunião de Equipe
Reunião de Conselhos
CMDCA: 32
CMAS: 10
CME: 36
MROSC: 5
Desligamentos

26
17

CMDM: 18
Rede: 15

CEBENF: 2
2

2. Educação Especial de Jovens e Adultos
Acompanhamento via Whatsapp, oferecendo orientações pertinentes nesse momento
de quarentena, visando à saúde e bem estar de todos, orientações sobre a rotina,
horários de estudo, horários livres e de tarefas domiciliares, como forma de
responsabilidades, oferecendo atividades envolvendo artes, jogos e desafios,
perpassando pelas propostas da semana, abordando conteúdos pertinentes ao
momento e de forma lúdica, pois é no lúdico que eles se descobrem e expõem suas
expectativas, encontrando ali momentos para extravasar sua ansiedade e/ou
frustrações. Sugestões de sites e jogos educativos, visando reforçar os conhecimentos
adquiridos e explorar através deste recurso a interação com conteúdos pertinentes
para seu desenvolvimento educacional. Atendimento online e através de vídeos para
aqueles que disponham desse recurso, de forma a acompanhar as propostas
oferecidas e em paralelo oferecer suporte às demandas que surgirem. Entrega de
proposta de atividades com exercícios e materiais para que possam produzir e criar
jogos, brinquedos, brincadeiras, explorando a criatividade e proporcionando momentos
de descontração. Abordagem de temas com as famílias envolvendo, rotina, ansiedade,
momentos de lazer, momentos de família com jogos e outros que surgirem, confecção
de máscaras, plantão presencial para esclarecimentos de dúvidas, via telefone, ou até
mesmo presencial, se for pertinente e necessário. As atividades serão entregues
quinzenalmente dentro de um envelope personalizado, contendo diversas atividades
diárias, tendo como objetivo amenizar as formas de contágio dos envolvidos.
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ATIVIDADES

Nº DE ATENDIMENTOS

Classe Especial

18 alunos x 203 dias letivos x 8 horas diárias

Educação Física

78

3. Fisioterapia:
Contatos telefônicos (áudio/vídeo e mensagens) fornecendo orientações aos usuários
atendidos, plantão presencial para esclarecimento de dúvidas, via telefone ou
presencial, quando for pertinente e urgente.

4. Fonoaudiologia:
Confecção de material com sugestão de atividades para estimulação de linguagem e
aprendizagem a serem realizadas por responsáveis em casa – divulgação para público
em geral, plantão presencial para esclarecimentos de dúvidas, via telefone, ou até
mesmo presencial, se for pertinente e necessário, confecção de máscaras, orientação
e envio de material adaptado para ser realizado em casa, teleatendimento, por meio
de aplicativos e respeitando cada particularidade do usuário e sua família, dentre
outras intervenções, pautadas no órgão de classe.

5. Psicologia:
Confecção de material com sugestão de atividades a serem realizadas por
responsáveis em casa – divulgação para público em geral, plantão presencial para
esclarecimentos de dúvidas, via telefone, ou até mesmo presencial, se for pertinente e
necessário, confecção de máscaras, atendimentos, pela internet – mensagens, áudios,
chamadas de vídeo, de acordo com orientação do órgão de classe, aos usuários
atendidos e seus familiares, com vistas ao acolhimento da demanda já do
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acompanhamento, bem como reflexões/orientações/suporte nas questões acentuadas
pelo isolamento social e conflitos emergentes relativos à pandemia.

6. Psicopedagogia:
Acompanhamento via Whatsapp, oferecendo orientações pertinentes nesse momento
de quarentena, visando à saúde e bem estar de todos, orientações sobre a rotina,
horários de estudo, horários livres e de tarefas domiciliares, como forma de
responsabilidades, proposta de leituras semanais, abordando um livro de história que
poderá ser enviado ou entregue, oferecer atividades envolvendo artes, jogos e
desafios, perpassando pelas propostas da semana, abordando conteúdos pertinentes
ao momento e de forma lúdica, pois é no lúdico que a criança se descobre e expõe
suas expectativas, encontrando ali momentos para extravasar sua ansiedade e ou
frustrações. Sugestões de sites e jogos educativos, visando reforçar os conhecimentos
adquiridos e explorar através deste recurso a interação com conteúdos pertinentes
para seu desenvolvimento educacional. Atendimento online e através de vídeos para
aqueles que disponham desse recurso, de forma a acompanhar as propostas
oferecidas e em paralelo oferecer suporte às demandas que surgirem. Entrega de
proposta de atividades lúdicas e materiais para que possam produzir e criar jogos,
brinquedos, brincadeiras, explorando a criatividade e proporcionando momentos de
descontração. Abordagem de temas com as famílias envolvendo, rotina, ansiedade,
momentos de lazer, momentos de família com jogos e outros que surgirem, confecção
de máscaras, plantão presencial para esclarecimentos de dúvidas, via telefone, ou até
mesmo presencial, se for pertinente e necessário.
7. Equoterapia:
Manutenção do setor e do animal no que diz respeito ao treinamento, alimentação,
conduta diária, visto que o animal necessita de manejo diário, cuidados e alimentação,
pois ao retornarem os atendimentos presenciais o mesmo deverá ter condições de
montaria.
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8. Terapia Pediasuit:
Por ser tratar de um Protocolo diferenciado e presencial, onde o Terapeuta age
diretamente com o paciente, não houve como realizar atividades online. Porém, o
Terapeuta manteve contato via Whatsapp para manter o vínculo e possíveis
orientações, quando necessário. A partir do mês de outubro, retornaram aos
atendimentos presenciais, atendendo aos protocolos, bandeiramentos e decreto
municipal.

9. Nutrição:
Preparo

de

material

para

envio

aos

alunos

com

orientações

nutricionais

importantes durante o período de isolamento social.
Envio de receitas para serem feitas com a família.
Mensagens, áudios e vídeos com conteúdo sobre nutrição e saúde durante a
pandemia.
ESPECIALIDADES

Nº DE ATENDIMENTOS

Fisioterapia

876

Equoterapia

733

Psicologia

1.008

Fonoaudiologia

1.050

Atendimento Educ. Especializado

1.092

Pediasuit

1.458

Audiometria

03

Nutrição

16
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 Os alunos e atendidos da Associação Pestalozzi de Nova Friburgo recebem 4 (quatro)
refeições diárias: café da manhã, colação, almoço e lanche da tarde
Nº de Refeições oferecidas
Refeições

FEV

MAR

Café da manhã

144

160

144

160

144

160

144

160

Colação
Almoço
Lanche

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

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.

10. Administrativo:
Levantamento das demandas de documentos, pagamentos de salários, contas e
outras necessidades da Instituição para a funcionalidade dos setores. Tele
atendimento das 8h às 17h, todos os dias, para dar suporte aos Profissionais, assim
como às famílias dos usuários atendidos na Instituição.

11. Telemarketing:
O serviço de captação de recursos via Telemarketing continua captando recursos
financeiros e doações, respeitando as orientações das autoridades de saúde, no
sentido preventivo.
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XII – EVENTOS – REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
Fevereiro:

Comemoração do Aniversário de 25 anos da Pestalozzi de Nova Friburgo
 Inclusão social dos alunos e atendidos junto à comunidade

Dezembro: Entrega do Presente de Natal, Chester (doação Mesa Brasil) e panetone.
XIII – ATUAÇÃO DA DIRETORIA
 A Diretoria esteve 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
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 social do trabalho desenvolvido na Instituição.
 Participação nos Conselhos Municipais de Assistência Social-CMAS, Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA e Conselho Municipal da
Pessoa com Deficiência- COMPcD.
Na qualidade de representante legal da instituição, declaro sob as penas da lei,
que as informações prestadas neste documento são expressão da verdade.

Nova Friburgo, 15 de Dezembro de 2020.

Roseni de Almeida Silva
Presidente
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