


- Política de Educação

Escola Educação Especial “30 de Julho”

- Política da Saúde

Centro de Diagnóstico e Atendimento “30 de Julho”

- Política da Assistência Social

Promoção da Integração no mundo do trabalho/ Programa Ser 

Eficiente

 Residência Inclusiva.

O Centro Espírita Beneficente “30 de Julho” é uma instituição de assistência social com

atuação no campo da garantia de direitos da pessoa com deficiência e déficit de

aprendizagem realizando ações de habilitação e reabilitação no campo da assistência

social nos 04 serviços de atendimento:



A Residência Inclusiva “30 de Julho” foi implantada no Município de Santos em

fevereiro de 2014, em parceria entre a Prefeitura Municipal de Santos através da

Secretaria de Assistência Social e o CEB “30 de Julho”, em consonância com o SUAS –

Sistema Único de Assistência Social.

Foi implantada com estrutura física adaptada e adequada, localizada em área residencial

Tem capacidade máxima de atendimento a 10 jovens e/ou adultos, com deficiência, em situação de

dependência, que não disponham de condições de auto sustentabilidade ou de retaguarda familiar, em

sintonia com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, na faixa etária entre 18 e 30

anos, todos encaminhados pelo CREAS do Município.



A equipe é composta por:

01 Coordenador;

01 Assistente Social;

01 Psicólogo;

01 Terapeuta Ocupacional;

04 Cuidadores; ( DIA E NOITE)

04 Auxiliares de Cuidador; ( DIA E NOITE)

01 Trabalhador doméstico.



07 jovens

FORAM TRABALHADOS: 

• autocuidado, 

• cuidados com a casa, 

• conhecimento e utilização de espaços na comunidade 

• dependência de cuidados na saúde 

• gestão financeira.



O trabalho diferenciado da Residência Inclusiva:

• treino para realizar atividades de vida diária;

• Treino para realizar atividades da vida prática;

• Pagar contas, utilizar meios de transporte, cozinhar, cuidar da própria saúde, 

• Manter sua própria segurança, etc.



Primeiro almoço feito 100% 

pelos jovens em 2014



2014 2014 2014



Objetivo Geral

Ofertar Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade Residência Inclusiva,

para adultos com Deficiência, em situação de dependência, rompendo com a 

prática do isolamento e proporcionando construção progressiva da autonomia 

de vida para participação social.



PRÁTICA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA

■ INSTRUMENTAIS UTILIZADOS

■ GRUPOS COM OS JOVENS PARA TOMADA DE DECISÕES COLETIVAS

■ INDAS E VINDAS PARA A CONQUISTA DA AUTONOMIA



Grupos quinzenais para organizar as decisões coletivas da casa com a participação de 

todos os residentes e equipe técnica. 



INCENTIVO FUNCIONAL

INCENTIVO INDUTIVO

INCENTIVO PERCEPTIVO

METODOLOGIAS



PIA 

PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO 



Instrumentais  próprios que mensuram autonomia e iniciativa de cada 

residente, aplicados pelos cuidadores;

MANHÃ TARDE NOITE

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

SÁBADO

DOMINGO





 

 

 

O LIXO RECICLÁVEL DEVE SER COLOCADO NA RUA 
AS 7:00 DA MANHÃ PELO RESIDENTE QUE 

ESTIVER ACORDADO SOMENTE DE SEXTA FEIRA 

 

      JANTA      

 

 

    ALMOÇO 

     

 

 



Treinamento Monetário

Modelo utilizado em 2014 para a equipe 

técnica acompanhar os gastos dos 

pequenos gastos solicitados para os jovens 

ou emergências 



2° parte Treinamento Monetário 



Projeto de incentivo 



Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

D N D N D N D N D N

Banho

Lavar calcinha e cueca

Pendurar a calcinha e 

cueca

Ajudar nas tarefas da 

casa

Não faltar na escola, 

trabalho, esportes

Não ligar o ar 

condicionado

Economizar água

Economizar luz

Tomar os medicamentos

Não gritar e evitar brigas 



Incentivo se realizar as tarefas 

R$ 420,00 por mês



PROJETO CUIDANDO DE QUEM CUIDA



 quatro jovens inseridos no Mercado de Trabalho;

 Uma jovem encontra-se apta a cuidar de uma casa, faz sua gestão financeira sem dificuldades 

e aprendeu a utilizar os recursos comunitários, conquistando autonomia que aponta para um 

plano de saída da Residência em breve.

 A outra jovem conquistou autonomia de cuidado consigo e com a casa, trabalhando no 

momento a questão financeira, com previsão a curto prazo de entrar no plano de saída da 

Residência.

 a conquista de autonomia no cuidado com a casa e consigo.

 utilização da comunidade local;

 tomam decisões pela casa,

 alguns namoram,

 todos têm liberdade de convidar amigos para ir em casa,

RESULTADOS !!!!!!!



No trabalho executado nesses 3 anos e 9 meses, 

buscamos cotidianamente a

quebra de paradigmas de superproteção, fazendo com 

que a Pessoa com Deficiência perceba suas 

potencialidades, ajudando-os a quebrar barreiras para 

uma vida autônoma.





OBRIGADA !!!!

Fernanda Ozores Reis Alves

Terapeuta Ocupacional

13 981643313

fernanda.ozores@hotmail.com

Melissa Piasecki Farah

Psicóloga 

13 996580035

melpiasecki@yahoo.com.br
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