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1. Dados Institucionais 

Nome da Instituição: Fundação Síndrome de Down 

CNPJ: 52.366.838/0001-05 

Endereço: Rua José Antônio Marinho, 430 – Barão Geraldo–Campinas/SP – CEP: 

13084-783 

Telefone: 3790-2818 / Fax: 3790-2818 

E-mail: fsdown@fsdown.org.br 

Home Page: www.fsdown.org.br 

 

- Identificação Da Diretoria 

Presidente: Marcos Rogério Tofoli  - mandato 03/05/2021 a 31/03/2023 

Vice Presidente: Lenir Santos  - mandato 31/03/2019 a 31/03/2023 

Vice-Presidente:  Marta Avancini - mandato  14/06/2021   a 31/03/2023 

- Conselho Curador 

● Aristogiton Luiz Ludovice Moura –Conselheiro Representante dos pais 

● Camila Maria Taddeo Lima – Conselheira Representante dos pais 

● Cláudio José Nascimento de Oliveira  - Conselheira Permanente 

● Crispim Antonio Campos- Conselheiro Representante Vice Presidente 

● Diego Kanawati Ortega – Conselheiro Representante da Comunidade 

Suplente 

● José Francisco Kerr Saraiva – Conselheiro Representante da Comunidade 

● Maria Cristina Fernandez Oliveira – Conselheira Permanente 

● Maria de Fátima Duarque dos Santos de Almeida Pacheco - Conselheira  

Suplente 

● Nelson Rodrigues dos Santos - Conselheiro Permanente 
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- Gestão Institucional 

 

● Coordenadora de Usuários: Ana Carolina C. Nogueira de Freitas 

●  Coordenadora de Usuários: Samira Germano 

●  Gerente Administrativo: Márcia Eliana Bertolini Benato 

 

2. Organograma Institucional 

 

3. Histórico 

A Fundação Síndrome de Down é uma entidade privada, sem fins lucrativos, criada 

a partir da idealização  e dos sonhos de um grupo de pais que, acreditando na 

capacidade das pessoas com  síndrome de Down, iniciaram suas atividades na 

garagem de suas casas e passaram  a oferecer a seus filhos e à sociedade um 

espaço educacional e terapêutico integrado,  no qual o indivíduo seria considerado 

em sua totalidade. Há mais de 35 anos a  FSDown presta serviço às pessoas com 

deficiência intelectual, em especial às  pessoas com síndrome de Down, com o 

objetivo de promover o seu desenvolvimento  integral. 

A história da Fundação é marcada por intensos processos de revisão das práticas de  

inclusão das pessoas com síndrome de Down e deficiência intelectual, perseguindo  

ideais de superação do modelo assistencialista, buscando ações inclusivas e  

emancipatórias, que construam relações efetivas, menos protegidas e isoladas. 
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Neste  sentido, inspirada em experiências nacionais e internacionais exitosas, a 

Fundação  desenvolve programas terapêuticos, pedagógicos, laborais e sociais de 

apoio às  necessidades específicas de cada pessoa atendida, realizando mediações 

nos  contextos da educação, saúde, lazer e mercado de trabalho. 

As atividades terapêuticas são planejadas e desenvolvidas de acordo com o Modelo  

Social de atendimento à pessoa com deficiência, no qual considera-se o percurso de  

desenvolvimento de cada pessoa e não propondo intervenções que visam antecipar  

ou acelerar este desenvolvimento. Assim, o trabalho acontece por meio do estudo de  

cada caso no qual são priorizadas as demandas trazidas pela pessoa com deficiência  

em seu território. 

 

4. Missão 

Promover o desenvolvimento integral da pessoa com síndrome de Down nos  

aspectos físico, intelectual, afetivo e ético, mediante a integração de pesquisas  

interdisciplinares no campo da saúde e educação. 

5. Público atual 

A Fundação atende pessoas com síndrome de Down e/ ou deficiência intelectual,  

gestantes que receberam o diagnóstico de que seu bebê tem a síndrome de Down,  

além de seus familiares, todos moradores de Campinas e região, dependendo de  

cada projeto. Todas as faixas etárias são acolhidas.  Abaixo segue a Tabela 1, 

referente a idade dos usuários, a Tabela 2, referente ao gênero e a Tabela 3 referente 

ao diagnóstico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. 

Idade dos Usuários 
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Tabela 2.  

Gênero 

 

 

 

Tabela 3. 
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Diagnóstico 

 

6. Caracterização do Serviço 

A Fundação desde sua origem tem como fundamento promover a garantia dos  

direitos das pessoas com síndrome de Down e/ ou deficiência intelectual, visando o  

desenvolvimento integral das pessoas com SD, desde a gestação, considerando  

sempre a família, a comunidade, a sociedade, a escola, o trabalho e demais situações  

que lhe digam respeito. 

Entende-se que as pessoas com síndrome de Down e/ ou deficiência intelectual  

devem ser vistas primeiramente como pessoas com necessidades físicas, espirituais,  

afetivas, emocionais, como todos. A partir daí, podem receber apoios que permitam  

a plena inclusão, considerando-a em todas as dimensões da vida, com suas  

dificuldades e facilidades. Tudo no sentido de favorecer a autodeterminação e a  

conquista do exercício dos seus direitos na sociedade, com suas capacidades e  

competências. 

Os programas e projetos são desenvolvidos visando oferecer às pessoas com  

síndrome de Down e/ ou deficiência intelectual e suas famílias os apoios necessários  

e todas as condições que lhe permitam viver de maneira plena dentro de suas  

possibilidades, superando obstáculos e as barreiras impostas pelo preconceito. 

No ano de 2021 a Fundação desenvolveu os seguintes programas e projetos, 

considerando seus respectivos parceiros: 
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● Prefeitura Municipal de Campinas: 

a. Secretaria Municipal de Saúde - Convênio  (descrito a partir do item 08, 

com detalhes) 

b. Secretaria Municipal de Educação - Termo de colaboração 

O Serviço de Atendimento Educacional Especializado presta atendimento 

direto a pessoas com deficiência intelectual  que estejam matriculadas na rede 

pública do município de Campinas que ainda não  tenham Atendimento Educacional 

Especializado em suas escolas. Além disso,  trabalha de forma articulada com os 

demais técnicos da Fundação Síndrome de Down  e orienta escolas interessadas e 

famílias para a consolidação da educação inclusiva, destacando o compromisso e a 

responsabilidade de prevalecer o direito de todos na escola regular. 

c. Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e  Direitos 

Humanos - Termo de colaboração 

Tem como objetivo contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários das pessoas  com deficiência, proporcionando um espaço em que a 

pessoa possa ser percebida e  considerada para além da sua deficiência e como 

sujeito de sua história, com suas  potencialidades e limites. A dupla psicossocial 

desenvolve ações articuladas com  todos os técnicos da equipe multidisciplinar da 

Fundação Síndrome de Down. Além  disso, trabalha em parceria com a rede de 

serviços do município de Campinas e faz  intervenções especializadas para a 

superação das situações de ameaça e/ou  violação de direitos que contribuem para 

a intensificação de dependência pelas  pessoas atendidas e também por seus 

familiares. A dupla psicossocial realiza ainda  ações que previnem situações de 

sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da  relação de prestação/demanda 

de cuidados permanentes/prolongados. 

 

● PRONAS Pcd - Ministério da Saúde - Termo de compromisso 

 

a. Ateliê Aberto (finalizado em setembro de 2021) 

 

Diante dos benefícios proporcionados pelo trabalho criativo voltado ao  

desenvolvimento da autonomia e da participação social, a Fundação vê a potência do  

Programa do Ateliê no Apoio à inclusão social da pessoa com deficiência intelectual.  

O projeto teve como objetivo a ampliação do número de vagas nos atendimentos do  

ateliê, conforme orientações previstas no manual institucional, e expansão do número 

de técnicas expressivas oferecidas durante os atendimentos do ateliê como forma de  

reabilitação, inclusão social, desenvolvimento da autonomia e representatividade da  

pessoa com deficiência intelectual como promotora de cultura e arte.  Este projeto 

proporcionou um trabalho no ateliê, para que a médio e longo prazo, possa ser  aberto 

à comunidade da instituição e não apenas às pessoas com deficiência atendidas pela 
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fundação. Destaca-se neste ponto, a exposição Vozes realizada na Sala São, uma 

das principais salas de concerto e exposição do mundo. A exposição contou com as 

obras de 22 pessoas com deficiência intelectual que frequentaram ou ainda 

participam do ateliê da Fundação Síndrome de Down. A exposição “Vozes” é formada 

por 12 obras individuais, 3 séries e dois grandes trabalhos coletivos, sendo um painel 

de gravuras composto pelos trabalhos de 12 pessoas e outra pintura em grandes 

dimensões compondo um painel de 2 por 1,2 metros. 

 

 
 

Figura 1: Disposição dos biombos expositores no Salão Nobre da Sala São Paulo. No primeiro Biombo vê-se o 
cartaz e texto curatorial da mostra. 
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Figura 2: pintura coletiva “A parte que eu fiz: mundo das cores”, 2019, 197 X 118 cm, guache e 

acrílica sobre papel. 

 

 

c. Território de Todos (início em dez.2020) 

 

O projeto tem como objetivo Atender pessoas com deficiência intelectual, no 

município de Campinas/SP, que tenham baixo acesso à rede de serviços por meio de 

práticas artísticas, culturais e terapêuticas que proporcionem vivências saudáveis de 

habilitação e reabilitação e assim o encorajamento para o acesso aos demais serviços 

disponibilizados pelas políticas sociais. 

Número de usuários atendidos até o momento (janeiro/2022): 85 usuários, 

sendo: 56 ativos, 12 em estudo, 2 desligados, 11 não perfil, 4 recusas de atendimento. 

 

d. Avaliação e acompanhamento neurocognitivo de adultos com síndrome de 

Down ou outras formas de deficiência intelectual (início em dez.2020)] 

 

O projeto tem como objetivo realizar a avaliação e acompanhamento neurocognitivo 

de pessoas com Síndrome de Down e outras formas de deficiência intelectual maiores 

de 18 anos, para identificação precoce de quadros de demência e/ou Alzheimer, 

permitindo a produção de planos de ação mais adequados às demandas da 

população adulta apoiadas pela Fundação Síndrome de Down. 

Durante o ano foram realizadas 116 consultas, 49 estudos de caso e duas palestras 

iniciais do projeto.   
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Figura 3. Palestra de abertura do projeto Pronas Avaliação e acompanhamento neurocognitivo 

 

e. Atendimento e Acompanhamento Psicoterapêutico para Pessoas com 

Deficiência Intelectual (início em junho.2021) 

 

O projeto tem como objetivo promover o fortalecimento do protagonismo das pessoas 

com deficiência  intelectual em suas diferentes etapas de desenvolvimento, por meio 

da oferta de atendimento e acompanhamento de Psicoterapia Breve para pessoas 

com deficiência intelectual e suas famílias, atendidas na Fundação Síndrome de 

Down. A partir de um espaço de escuta, reflexão e intervenção terapêutica das 

pessoas com deficiência intelectual e suas famílias, realizaremos ações que 

promoverão o protagonismo e os projetos de vida de cada pessoa atendida. A 

incorporação de atendimentos de Psicoterapia em grupo e individual em nossas 

práticas expandirá nossas possibilidades de ação diante de demandas que temos 

observado junto aos nossos usuários. Esta prática permitirá o desenvolvimento e 

levantamento de ações que apoiem os projetos de vida de cada pessoa atendida, 

incluindo a remoção de eventuais barreiras atitudinais que possam estar impostas 

pelas próprias famílias. Durante o ano de 2020 foram realizados em torno de 300 

atendimentos, sendo atendimentos em grupo e individuais.  

● FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

  

Aproximadamente, 70% da população atendida na Fundação Síndrome de Down está 

com idade entre 0 e 14 anos. Temos observado que quanto maior for o investimento 
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nas ações na primeira infância até a adolescência,  baseada nos conceitos de 

autonomia e cidadania, maiores serão as oportunidades, menores serão as 

desvantagens e o preconceito. 

Para melhor desempenhar o modelo social, principalmente destacando ações que 

envolvem crianças e adolescentes com síndrome de Down e deficiência intelectual 

que frequentam esta instituição, buscamos, através deste recurso, explorar e 

estimular a linguagem artística como ação integradora, destacando aspectos motores, 

cognitivos, afetivos e sociais, construindo situações que convocam a pessoa com 

deficiência intelectual em comunicar suas atitudes, seus valores, suas experiências 

sustentadas  pela relação e acolhimento que se estabelece na valorização desses 

conceitos. Foram ofertados atividades e experiências artísticas que viabilizassem a 

comunicação, construindo um espaço propício para despertar e ampliar  interesses e 

saberes, experimentando diferentes conceitos e formas de olhar e compreender suas 

particularidades, desenvolvendo diferentes possibilidades de expressão e estéticas, 

no sentido de resgatar a autoestima. Neste ano, foram contemplados com este 

projeto, aproximadamente 25 crianças/adolescentes, sendo possível perceber os 

efeitos construtivos no desenvolvimento desses, sendo importante ampliar e renovar 

esta parceria para os próximos anos.  

 

● Fundação FEAC - Termo de parceria 

a. Território de Todos 

O Projeto nasceu em 2018, em parceria com a Fundação FEAC, e não será 

renovado em 2022. Foram realizadas reuniões no ano de 2021 com a Secretaria de 

Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, referente ao 

apontamento da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, que propõe a 

implantação da Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoa Com Deficiência e 

Idosos, conforme Orientação Técnica da Política Nacional. Tal tipificação corresponde 

à orientação para este projeto, mas que não existe hoje implementado pelo município. 

Há um apontamento do governo atual no sentido do compromisso com a implantação 

para o ano de 2023. 

No que diz respeito à Parceria selada no ano de 2021 (de 01/03/2021 a 31/01/2022), 

temos: 

Público alvo: 

Pessoas com deficiência intelectual nas regiões Noroeste e Sudoeste do município 

de Campinas/SP em situação de baixo acesso à rede de serviços e a espaços da 

comunidade, ou em situação de isolamento social e exclusão. 

Objetivo: 
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Atender em domicílio através de atividades lúdicas e atendimentos individuais e em 

grupo para o usuário e seus familiares, buscando trabalhar o vínculo e a autonomia 

da pessoa com deficiência intelectual. Realizar também encaminhamentos e 

acompanhamentos dessas pessoas aos serviços da rede e espaços da comunidade. 

Impacto: 

Ao final de nossa intervenção, teremos pessoas acessando mais a rede de serviços 

de acordo com as políticas públicas, tendo as suas necessidades individuais melhor 

compreendidas e atendidas e com maiores graus de convívio social e comunitário, 

assim contribuindo para uma inclusão social mais efetiva da pessoa com deficiência. 

Número de usuários atendidos no período: 90 usuários. 

 

Abaixo seguem os dados exclusivos da parceria entre a Secretaria Municipal 

de Saúde e a Fundação Síndrome de Down: 

7. Objetivos do convênio entre Fundação Síndrome de Down e Secretaria 

Municipal de Saúde de Campinas: 

O objetivo da parceria entre a Fundação e o Município de Campinas, através 

da  Secretaria Municipal de Saúde, no âmbito do SUS, é a cooperação institucional 

para  a garantia de meios para o atendimento da pessoa com síndrome de Down e/ 

ou  deficiência intelectual, no campo da saúde, de forma universal e igualitária. 

Promover com eficiência o desenvolvimento global da pessoa com síndrome 

de  Down e/ ou deficiência intelectual e atuar como agente transformador para que a  

sociedade respeite e incorpore a diversidade humana. 

 

8. Serviços e Programas Oferecidos em 2021 

 

O ano de 2021 acompanhou ações desenvolvidas ao longo de 2020. Com o 

início da pandemia pela COVID-19 em março de 2020, a instituição precisou se 

adequar a novas formas de funcionamento, principalemte frente às demandas 

surgidas, repleto de inseguranças e incertezas. 

Sob orientação da Secretaria Municipal de Saúde, passamos a atender os 

usuários de maneira remota e todas as atividades precisaram ser reinventadas em 

sua metodologia. Foi necessária a criatividade dos profissionais da Fundação e a 

participação efetiva dos familiares e usuários a fim de garantir a qualidade do 

atendimento, a manutenção de vínculo entre as partes e o acolhimento das demandas 

que surgiram com o passar do tempo de isolamento social. 

Mantemos os recursos materiais, usando de forma prática nas conversas e 

orientações com as famílias e usuários como : lives com a participação de usuários, 

cartilhas desenvolvidas em parceria com a PUC-Campinas e Turma da Mônica, 

http://www.fsdown.org.br/
mailto:fsdown@fsdown.org.br


FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN 
R.José Antônio Marinho, 430, Barão Geraldo, Campinas / SP - CEP: 13084-783       

Fone: (19) 3790.2818 - www.fsdown.org.br / e-mail: fsdown@fsdown.org.br 

 

vídeos acessíveis com informações sobre como se prevenir do novo Coronavírus, 

levantamento de pesquisas sobre o impacto da COVID-19 em pessoas com síndrome 

de Down, entre outras ações, também fizeram parte do cotidiano institucional. 

Outra ação presente durante a quarentena foi o levantamento socioeconômico 

das famílias assistidas pela Fundação.  Das quase 250 famílias assistidas em, pelo 

menos, um projeto da instituição, 40% vivem em situação de extrema vulnerabilidade 

e foram contempladas por doações de cerca de 150 cestas oferecidas pelo projeto 

Mobiliza, da Fundação FEAC. A FSDown mobilizou empresas e outros parceiros para 

doação de cestas básicas e produtos de higiene. A doação foi entregue pessoalmente 

pela equipe, em domicílio, para evitar que famílias pegassem ônibus e se colocassem 

em risco. 

A partir de agosto/21, visto que a maioria do público adulto/usuário e 

funcionários/profissionais da FSDown tomaram a segunda dose da vacina covid19, 

comunicamos às famílias que, gradativamente, o atendimento presencial já poderia 

ser retomado, respeitando e mantendo todas os procedimentos de segurança e 

higiene necessários. Em final de outubro/21, organizamos a inauguração do ateliê 

Thomaz Perina, com exposição dos trabalhos artísticos realizados neste espaço, sob 

orientação e acompanhamento das artistas plásticas da Fundação. Essa exposição 

ficou aberta ao público até janeiro/2022.  Em novembro/21, todas as ações da 

instituição aconteceram, preferencialmente, de forma presencial, uma vez que ainda 

não havia vacina para todas as crianças / adolescentes e algumas famílias estavam 

inseguras de retomar, além de existir situações que foram apresentado atestado 

médico para que o atendimento pudesse continuar de forma remota por questões de 

saúde da pessoa atendida. Ainda assim, a Fundação manteve suas portas abertas, 

em esquema de plantão, a fim de atender pessoas que procurassem a instituição por 

qualquer motivo. As reuniões (geral, de equipe e diretoria) aconteceram 

presencialmente na instituição, respeitando todos os protocolos sanitários. 

 

 

 

8.1 - Matriciamentos realizados em 2021: 

Os matriciamentos também precisaram ser adaptados metodologicamente durante o 

ano de 2021, devido à pandemia. Para além da discussão por telefone, vídeos 

chamadas ocorreram com frequência para discutir casos compartilhados com a rede. 

 

 

MÊS/Modalida

de 

Telefone Vídeo 

Chamada 

Presencial Total 

Janeiro 03 01 02 06 

Fevereiro 04 07 01 12 
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Março 06 09 01 16 

Abril 00 23 00 23 

Maio 11 11 01 23 

Junho 13 15 02 30 

Julho 07 07 16 30 

Agosto 05 16 0 21 

Setembro 03 13 01 17 

Outubro 04 05 01 10 

Novembro 0 10 0 10  

Dezembro 07 02 0 09 

TOTAL 63 119 25 207 

 

Foram realizados 207 matriciamentos em 2021, sendo 30% via telefone, 57% por 

vídeo chamada e 12 % na modalidade presencial. Para além do matriciamento 

presencial para discussão específica de casos entre pares da rede, a Fundação 

Síndrome de Down esteve presente nas reuniões da rede da criança dos distritos de 

saúde. 

 

 

 

8.2 - Capacitações realizadas em 2021: 

 

Todas as capacitações realizadas ao longo de 2021 foram de forma remota 

nas páginas da FSDown do Instagram, Facebook ou Youtube. 

Ainda, houve a produção de artigos, cartilhas e vídeos possibilitando novas 

formas de acesso ao conhecimento para diferentes públicos: profissionais da saúde, 

familiares e usuários. 

Foram 27 capacitações realizadas no ano de 2021:  

 

 Nome  Data 
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1 

Avaliação e Acompanhamento Neurocognitivo em 

adultos com síndrome de Down e outras formas de 

deficiência intelectual 

09.02  

(via zoom) 

 

2 

Avaliação e Acompanhamento Neurocognitivo em 

adultos com síndrome de Down e outras formas de 

deficiência intelectual 

17.02  

(via zoom) 

 

3 

 

Roda de prosa: inclusão de pessoas com síndrome de 

Down no mercado de trabalho  

16/03  

(via zoom) 

 

4 

Oficina: Conectando possibilidades através da arte  

https://www.facebook.com/federacao.down/videos/736141703
737809 

 

23/03 

 

5 

Sarau: arte e música 

https://www.facebook.com/federacao.down/videos/264589805

257407 

 

24/03 

 

6 

Conectando possibilidades de inclusão da pessoa com 

síndrome de Down 

https://www.instagram.com/tv/CNGAL4GpvR4/ 

 

31/03 

 

7 

Comunicação Suplementar e/ou Alternativa (CSA) 14.06  

(via zoom) 

8 Papo de Diversidade (Bosch) 29.04 

(sem autorização 

de gravação) 
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9 Roda de Conversa: Pessoas com síndrome de Down e 

deficiência intelectual e as múltiplas expressões da 

sexualidade  

20.05 

(sem autorização 

de gravação) 

 

10 Combate a exploração e violência sexual e pessoas com 

síndrome de Down e deficiência intelectual: um diálogo 

necessário 

27.05 

(sem autorização 

de gravação) 

 

 

11 

Oficina: Saiba o quanto de sal e açúcar tem no seu 

alimento ou bebida preferida 

23.06  

(via meet) 

 

12 

Oficina: Saiba o quanto de sal e açúcar tem no seu 

alimento ou bebida preferida 

30.06  

(via meet) 

 

13 

Roda de Conversa: Aspectos legais e pedagógicos da 

inclusão 

01.07  

(via zoom) 

 

14 

 

Os benefícios da capoeira no cenário atual  

01.07  

(live instagran) 

15 

   

Oficina: Saiba o quanto de sal e açúcar tem no seu 

alimento ou bebida preferida 

07.07  

(via meet) 
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16 

O currículo escolar e os efeitos do método remoto pós 

pandemia  

 

17/07 

(via zoom) 

 

  17 

Roda de Conversa : Contribuições da Educação Social 

no âmbito das políticas públicas : diagnóstico em rede 

19.07  

(via zoom) 

 

18 

Comunicação acessível para pessoas com deficiência 

intelectual  

 

28/07 

(via zoom) 

 

19 

Roda de conversa: Inclusão muito além do diagnóstico da 

deficiência  

 

29/07 

(via zoom) 

 

20 

O que mudou no trabalho durante a pandemia?  

 

30/07 

(via zoom) 

 

  21 

Oficina: Saiba a diferença entre os 

alimentos naturais e os industriais 

11.08  

(via meet) 

 

 22 

Oficina: Saiba a diferença entre os 

alimentos naturais e os industriais 

18.08  

(via meet) 

 

 23 

Oficina: Saiba a diferença entre os 

alimentos naturais e os industriais 

25.08  

(via meet) 
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24 

  

Mindful Eating : Você come com atenção? 22.09  

(via meet) 

 

 25  

 

Mindful Eating : Você come com atenção? 

29.09  

(via meet) 

 

 26 

 

Roda de Conversa sobre sexualidade: vamos 

esclarecer os mitos e verdades?! 

10.11  

(via meet) 

 

27 

 

Roda de Conversa sobre sexualidade: vamos 

esclarecer os mitos e verdades?! 

17.11 

 (via meet) 

 

Ações Pactuadas: 

Abaixo, seguem os serviços oferecidos pela Fundação Síndrome de Down, pactuados 

pelo convênio entre a instituição e a Secretaria Municipal de Saúde e a Tabela 04, 

referente a porcentagem de usuários inseridos em cada serviço: 
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8.3 Serviço de Atenção à Família 

O apoio às famílias na Fundação Síndrome de Down continuou acontecendo de 

forma prioritária. A necessidade de mantermos o contato e prevalecer a relação de 

parceria com as famílias é de fundamental importância para validarmos nossas 

ações, que, por vários motivos, foram alvo de importantes desafios, assim também, 

como de descobertas significativas no sentido de contribuir na oferta de apoio às 

famílias menos favorecidas e na compreensão do acolhimento e possíveis 

orientações  dos profissionais diante da situação de pandemia e da especificidade de 

cada família atendida nesta  instituição.  Neste serviço, há também outras 

modalidades de atendimento que são importantes de destacar diante do exposto: 

Acolhimento Inicial : o acolhimento se manteve a partir do uso de recursos como o 

telefone e chamada de vídeo, priorizando os cuidados com as famílias que buscam 

acolhimento e orientação para além da questão referenciada à Síndrome de Down 

e/ou Deficiência Intelectual. Questões atravessadas pela incerteza e insegurança das 

diversas informações que chegavam sobre o vírus Covid19. 

 

Atendimento às gestantes : continuamos nos cuidados  e no alerta de qualquer 

notícia e/ou atitude que pudesse contemplar demandas relacionadas com esta 

questão diante desse momento de isolamento social. 
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Atendimento ao bebê e seus pais: atendimento semanal do bebê e seus pais foram 

mantidos a partir de recursos da informática e/ou por telefone, conforme a 

disponibilidade da família.  Acolhimento e orientações fazem parte desses encontros 

para sustentar o vínculo na relação família e bebê, contando também com 

disponibilidade dos profissionais da FSD a partir de demandas específicas diante da 

situação atual. 

 

Grupo de Famílias : prevaleceu os grupos de família já existentes, articulados pelos 

profissionais e também pelos próprios familiares que se disponibilizaram em se 

manter “re-unidos” diante das notícias, principalmente de ordem emocional e 

financeira, que atravessavam o encontro desses grupos. 

 

Acompanhamento Familiar :  o acompanhamento psicológico às famílias teve 

destaque nas ações, pois houve um aumento significativo de questões emocionais as 

quais repercutiram e muito nos cuidados diários com as 

crianças/adolescentes/adultos com suas particularidades na síndrome de Down e/ou 

Deficiência Intelectual. Situações marcadas pela insegurança da realidade atual por 

não suportarem as consequências de uma pandemia que se estende cada dia mais. 

 

Dupla Psicossocial: Diante do compromisso de fortalecer os vínculos familiares e 

comunitários das pessoas com deficiência, a dupla psicossocial desenvolveu neste 

ano, de maneira primordial, ações articuladas com todos os técnicos da equipe 

multidisciplinar da FSD, além de trabalhar em parceria com a rede de serviços do 

município de Campinas, realizando  intervenções especializadas para a superação 

das situações ainda mais delicadas a partir do cenário vivido atualmente pela Covid19. 

Com a contribuição da Dupla Psicossocial, organizamos e distribuímos cestas básicas 

e kits de higiene, entregues pela equipe de profissionais da FSD, além de orientações 

sobre a importância da higienização e uso (correto) da máscara e o distanciamento 

social  para se manterem em segurança. 

 

8.4 Serviço de Atenção Terapêutica 

 

Considerando  o percurso de desenvolvimento e a singularidade de cada 

criança/adolescente com síndrome de Down e/ou deficiência intelectual, diante da 

situação de pandemia, tivemos a preocupação e compromisso em mantermos contato 

com todas as famílias referenciadas a este serviço, (de forma remota, ou via 

telefone/celular e outros dispositivos da informática), oferecendo orientações e 

acolhimentos de acordo com a necessidade, além de disponibilizar recursos e outros 

dispositivos de comunicação para melhor compreender as demandas de 

acessibilidade neste momento, no sentido de significar cada proposta de atividade a 

partir da realidade estrutural de cada família. Continuamos realizando  

constantemente estudos de casos, levantamento de atividades remotas, além do 

apoio afetivo junto à família.  Mantivemos ações que privilegiaram também os 
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familiares, fortalecendo a relação com as crianças/adolescentes e interagindo de 

forma lúdica para harmonizar o contexto familiar diante da situação de constantes 

desafios. 

A maioria das ações foram focadas na importância dos cuidados necessários com a 

higiene, o uso correto de máscara e distanciamento social, buscando a saúde e bem 

estar de todos da família.  Dessa forma os profissionais que compõe este Serviço, 

estudaram e avaliaram orientações e acolhimento sempre relacionados com a 

situação atual da pandemia, com os recursos familiares disponíveis, validando as 

especificidades da demanda de cada criança/adolescente a partir das especialidades 

envolvidas.  Algumas orientações aconteceram em : dupla de profissionais, em grupo 

e/ou individual, dependendo da situação de cada família e  suas expectativas neste 

momento. 

Com a autorização, seguindo as normas de higiene e segurança estabelecidas pela 

Secretaria de Saúde, houve a possibilidade de flexibilizarmos alguns atendimentos e 

oferecermos de modo híbrido uma outra forma de cuidar das necessidades e 

especificidades de crianças/adolescentes e suas famílias que, por algum motivo 

específico, precisaram do apoio e intervenção presencial. Reaproveitamos o material 

disponibilizado pelos estagiários/extensionistas da PUCCampinas (Cartilha Turma da 

Mônica :  para continuarmos alertando e orientando as famílias sobre os cuidados 

necessários na retomada  dos atendimentos presenciais, além de oferecer as 

crianças/adolescentes este material de forma ilustrativa e comunicativa.  

Em dezembro/21, recebemos voluntariados do Projeto Leitura para Todos, 

promovendo um momento de descontração e convite à leitura de forma descontraída 

e divertida. Houve também entrega de livros infantis para todas as 

crianças/adolescentes, material este utilizado também pelos profissionais para 

enriquecer as atividades e incentivar a leitura e contação de histórias. 

Até dezembro/21, foram contabilizados 220 usuários/famílias atendidos pela equipe 

da Atenção Terapêutica. 

 

 

 

 

 

8.5 Serviço de Apoio à Vida Adulta 

O serviço de Vida Adulta e de Mercado de Trabalho da Fundação Síndrome de 

Down conta com 86 usuários atendidos nos programas de: Grupo de Jovens, Grupo 

de Vida Prática, Ateliê, Lazer e Mercado de Trabalho (Assessorias aos usuários 

e empresas, Grupo Mundo do Trabalho e Grupo de Família). 

Ao longo de 2021, a equipe se organizou para prestar atendimentos aos jovens, 

adultos e suas famílias, com o objetivo de garantir a nova organização de suas rotinas, 

orientação e entendimento sobre o vírus, formas de prevenção, manutenção do 
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vínculo entre Fundação, usuários e famílias, contato e orientação às empresas, 

estudo de caso em rede e interlocução com os serviços da rede de Campinas. 

Todos os contatos foram organizados através de recursos digitais, em sua 

maioria pelo celular (vídeos, Whatzapp, chamadas de telefone) e reuniões virtuais 

pelo Google Meet ou zoom), garantindo assim o contato com todos os usuários, 

famílias, empresas e rede. 

A equipe de profissionais manteve o contato com todos os usuários e familiares 

para orientar, acolher e principalmente para a manutenção do vínculo entre a 

instituição e usuários e entre os próprios usuários. 

Houve uma preocupação grande com a manutenção da empregabilidade e as 

perdas que os usuários poderão sofrer ao longo da pandemia em função dos 

afastamentos e suspensão dos postos de trabalho sem prazo definido de retorno. Os 

relatos de desgaste, insegurança com relação à situação de trabalho, cansaço, 

tristeza pelo afastamento social foram questões importantes relatadas e trabalhadas 

entre os adultos.  Os acompanhamentos com as empresas também foram bem 

presentes, principalmente pelo cenário de afastamento ao trabalho. Ao final de 2021, 

apenas os usuários que trabalham no segmento de alimentação e comércio 

retornaram aos seus postos de trabalho. 

Durante o ano de 2021 foi realizado o estreitamento da parceria entre 

Fundação e CESD (Centro Educacional Síndrome de Down) para criar estratégias e 

ações em comum visando a interação entre os adultos de cada instituição. Foi  

realizado um encontro virtual do grupo de lazer promovendo a interação entre os 

usuários de cada instituição.  

Até meados de novembro de 2020, os casos de entrada e alguns casos de 

maior vulnerabilidade foram atendidos presencialmente. A partir de novembro, os 

atendimentos on line foram gradativamente sendo planejados conforme a 

necessidade de cada caso, alguns retornaram para encontros mensais ou quinzenais 

presenciais. 

As reuniões de Vida Adulta e Mercado de Trabalho aconteceram normalmente, 

fundamental para realinhamento das estratégias de atendimento e estudos de caso. 

As atividades que foram trabalhadas ao longo do ano foram relacionadas ao 

acesso da tecnologia, realidade laboral, rotina em casa, organização da vida diária, 

atividades físicas,  atividades com as famílias, cuidados com a saúde mental e 

emocional e as perdas ocorridas durante a pandemia. 

Grupo de Jovens - Em atendimentos semanais, o grupo de Adolescentes/Jovens 

busca promover vivências e experiências para que os participantes desenvolvam 

comportamentos adequados às suas idades cronológicas, além de temas 
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relacionados à construção de identidade, autonomia, vida prática, sexualidade e 

construção de projeto de vida. Durante o ano de 2021 os grupos de jovens 

aconteceram no modelo on-line sendo trabalhados questões relacionadas a 

adolescência, autonomia, qualidade de vida, saúde física e emocional durante a 

pandemia de covid-19,  sendo realizados uma média de 40 atendimentos em grupo 

ao longo do ano. 

Grupo de Vida Prática - o grupo de vida prática é um espaço para se trabalhar 

conceitos e vivências relacionados à vida prática cotidiana para que as pessoas com 

deficiência intelectual possam desenvolver maior independência, autonomia e 

fortalecimento de sua identidade adulta. O grupo é realizado em um encontro semanal 

e foram trabalhados temáticas relacionadas ao uso do dinheiro e seus diversos 

contextos da vida diária, como lazer, trabalho, projeto de vida, entre outros. Foram 

realizados encontros presenciais até março e a partir do início da pandemia o grupo 

passou a ser exclusivo no modelo on line. Foram realizados 47 encontros ao longo do 

ano. 

Lazer - O grupo de Lazer são encontros semanais planejados antecipadamente pelos 

próprios integrantes do grupo, marcados em espaços como bares, restaurantes, 

cinema, teatro, entre outros, com o objetivo de promover vivências sociais com maior 

autonomia e auxiliar no desenvolvimento de estratégias para resolução de problemas.  

Em julho houve um encontro entre usuários da Fundação e CESD para a realização 

de uma festa junina.  

Até novembro de 2021, em função da pandemia, os encontros presenciais externos 

foram suspensos. O grupo se adaptou aos encontros virtuais, renomeando o nome do 

grupo para “Lazer em Casa” . Houve a parceria com um grupo de alunos da extensão 

da Universidade Pontifícia de Campinas abordando temáticas relacionadas a hábitos 

saudáveis e alimentação equilibrada. Com o retorno das atividades presenciais em 

novembro, o grupo do Lazer passou a se reunir no espaço da Fundação. Todos os 

encontros foram cuidadosamente conduzidos pela equipe, os usuários trouxeram kits 

individuais, preservando assim os cuidados com a pandemia. A partir de dezembro, 

em construção com os adultos e famílias, os encontros voltaram a acontecer 

externamente. Foram realizadas duas saídas externas, com uma média de 8 adultos.  

Ateliê - O ateliê se configura em um espaço de vivência artística, no qual as pessoas 

podem ampliar seus potenciais expressivos, assim como seu conhecimento artístico, 

cultural e social. 

As atividades do Ateliê durante o ano de 2021 foram realizadas em duplas. A equipe 

do ateliê confeccionou kits de material nominal a cada usuário para que pudessem 

retirar na Fundação. Os kits foram preparados com material gráfico, papéis, canetas, 

lápis, tintas, pincéis e mensagens para cada usuário. Esta ação foi de grande 
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importância aos usuários, principalmente para aqueles que não tinham material em 

casa para dar continuidade às atividades do ateliê. Outro aspecto importante foi o 

sentimento de pertencimento dos usuários ao receberem o material endereçado a 

cada um deles, podendo reconhecer esse espaço como conquista de autonomia e 

desenvolvimento pessoal. Alguns registros e vídeos dos usuários recebendo o 

material em casa foram feitos por suas famílias e postados nas redes sociais da 

Fundação Síndrome de Down.  

No mês de outubro/21, foi organizada a inauguração do Ateliê Thomaz Perina, 

contando com 54 pessoas, envolvendo profissionais da Fundação Síndrome de 

Down, convidados e os próprios artistas/usuários do ateliê e seus familiares.  

 

8.6 Serviço de Formação e Inclusão no Mercado de Trabalho 

 

Trabalhar é, na nossa sociedade, uma das principais vias de entrada no mundo adulto, 

além de ser um importante passo em direção à independência. 

Para as pessoas com síndrome de Down e outras deficiências intelectuais, o trabalho 

apresenta significados adicionais: é a possibilidade de ter um projeto de vida realista, 

de vivenciar desafios, diversificar suas experiências e ampliar seu círculo de 

relacionamentos. Tudo isso contribui para a definição de uma identidade adulta. 

O Serviço de Formação e Inclusão no Mercado de Trabalho prepara as pessoas para 

esta etapa composta por quatro programas: Curso de Iniciação ao Trabalho, Vivência 

Prática Profissional e Contratação CLT . 

 

Curso de Iniciação Ao Trabalho (CIT) 

O curso consiste em proporcionar o primeiro contato com o mundo do trabalho, 

abordando temas como: relacionamento interpessoal, pontualidade, 

responsabilidades, comportamentos adequados, elaboração de currículos e 

preparação para processos seletivos, entre outros. 

Partindo do princípio que cada pessoa é única, o objetivo do curso não é de ensinar 

funções específicas, mas apresentar hábitos do trabalho, como rotina, hierarquia, 

aproximação do desejo ideal e real, higiene e juntos, identificar as habilidades e 

conhecimentos de cada pessoa, que contribuem para a construção de um perfil 

profissional e posterior inclusão no mercado de trabalho. 

É oferecido semestralmente, duas vezes na semana, com turmas de até 12 pessoas, 

mediado por dois profissionais, com duração média de 90 horas. 

Durante o ano de 2021 o curso de iniciação ao trabalho foi realizado em uma única 

turma, de outubro a dezembro, contando a participação de 09 usuários.  

 

Vivência Prática Profissional (VPP) 
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Após a conclusão do Curso de Iniciação ao Trabalho, as pessoas são 

direcionadas a uma etapa de Vivência Prática Profissional que acontece em pequenas 

empresas formais que disponibilizam oportunidade de trabalho por meio período, 

durante 3 meses, podendo ser renovado de acordo com cada pessoa. 

O objetivo da VPP é propiciar experiências reais de trabalho contribuindo com 

o amadurecimento emocional, além de auxiliar o candidato e mediador a identificar o 

perfil profissional. 

Nesta fase é oferecido o acompanhamento individual através da mediação de 

um profissional da Fundação, assessoria, tanto ao funcionário quanto a empresa. 

 

 

Contratação CLT 

Visando atender a necessidade das empresas em cumprir a Lei de Cotas, as 

pessoas com deficiência são encaminhadas para a contratação CLT. 

Através da mediação, a inclusão formal no mercado de trabalho contempla as 

etapas de recrutamento e seleção, sensibilização e integração na empresa. 

Durante este processo também acontece o acompanhamento individual 

através da mediação de um profissional da Fundação, tanto o funcionário quanto a 

empresa. 

Durante o ano de 2021 foram realizadas 9 novas inclusões em regime de 

contratação CLT. 

 

Assessorias ao Mercado de Trabalho 

Durante todos os programas a Fundação oferece o acompanhamento 

profissional, através das assessorias individuais, com a finalidade de mediar às 

relações entre pessoa com deficiência, família e empresa, através de orientações 

relacionadas a questões comportamentais, organizacionais e técnicas. 

As assessorias podem acontecer semanalmente, quinzenalmente ou 

mensalmente de acordo com o desenvolvimento de cada pessoa. Esta frequência é 

previamente acordada com todos os envolvidos: funcionário, família e empresa, para 

que as chances de sucesso sejam efetivas. 

Além dos programas deste serviço, a equipe oferece orientações sobre a 

legislação vigente e suporte técnico, como: 

● Levantamento e análise das funções da vaga na empresa 

● Levantamento e análise do perfil do candidato 

● Apoio ao RH e ao candidato no recrutamento e seleção 

● Preparação de Gestores que atuarão junto ao contratado 

● Ações de conscientização sobre o potencial do contratado 

● Sensibilização voltada para o contexto das relações sociais 

● Acompanhamento do desempenho 

● Reuniões sistemáticas 
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Durante o ano de 2021 as assessorias às empresas continuaram em função 

do cenário da pandemia onde a maioria de nossos usuários foram afastados de seus 

postos de trabalho. No momento inicial de afastamento muitas assessorias em relação 

a orientação técnica do ministério do trabalho, benefícios, entre outros. Já ao longo 

do segundo semestre as assessorias às empresas nortearam reflexões acerca da 

manutenção de vínculo entre colaborador e empresa, visto o longo período de 

afastamento das atividades laborais. 

Foram realizadas 366 ações junto às empresas. 

 

 

Espaço Mundo do Trabalho 

Ao longo dos últimos 15 anos, muitos jovens e adultos com deficiência 

intelectual atendidos pela Fundação Síndrome de Down foram inseridos no mercado 

com sucesso, estando incluídos, em muitos casos, nos mesmos postos de trabalho 

há muitos anos. No entanto, com mudanças no cenário econômico, aumento da 

concorrência no mundo corporativo e consequente mudança de perfis de vagas 

destinadas a PcDs, muitos jovens e adultos anteriormente atendidos pela FSD têm 

retornado ao mercado em busca de uma nova colocação. Com objetivo de: 

- Proporcionar espaço para reflexão e discussão sobre temáticas do mundo do 

trabalho; 

- Promover o desenvolvimento individual e o protagonismo para real inclusão no mundo 

do trabalho; 

- Promover o conhecimento de habilidades e interesses individuais, a valorização da 

autonomia, adequação de comportamentos 

- Proporcionar espaço para trocas de experiências de trabalho 

- Ofertar espaço para identificação de pares em situações laborais semelhantes 

visando a resolução de conflitos 

- Proporcionar espaço para reflexão sobre desenvolvimento de carreira. 

 

O grupo mundo do trabalho é um espaço de ricas trocas relacionadas ao 

ambiente de trabalho, independente do momento profissional de cada usuário. Ao 

longo do ano as reflexões permearam o cenário da pandemia, o afastamento do 

trabalho. Relatos de desgaste, cansaço e tristeza estiveram bastante presentes, 

muitos verbalizando sobre o retorno das atividades de trabalho e a preocupação com 

a manutenção da empregabilidade. 

O grupo a partir de novembro passou a se encontrar presencialmente Esse 

retorno foi de fundamental importância para que os usuários pudessem reconhecer o 

espaço da Fundação como um lugar que remete ao seu lugar no ambiente de 

trabalho. 

Com relação ao número de usuários do mercado de trabalho, durante o mês 

de dezembro não houveram mudanças, mantivemos os 36 usuários incluídos no 

mercado de trabalho, 10 estão trabalhando normalmente. Todos apresentam 

diagnóstico de deficiência intelectual, uma usuária em trabalho home office, 22 
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usuários com suspensão de contrato de trabalho, 3 em férias, 1 afastado pelo INSS e 

1 com redução de carga horária. 

 

 

9.0  Balanço quantitativo das ações realizadas em 2021 

 

Segue abaixo as tabelas com dados quantitativos referente ao ano de 2021. 

 

Tabela 4: Dados por FPO dos ações realizadas:
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Tabela 05: Número de ações desenvolvidas on-line durante os meses de março 

à dezembro de 2021. 

 

Meses fev.21 mar.21 abr.21 mai.21 jun.21 

Ações AT VA AT VA AT VA AT VA AT VA 

Atividade Individual 

Presencial   

55 

 

17 

 

13 

 

10 

 

23 

Atendimento 

Individual on line   

66 

 

114 

 

120 

 

123 

 

110 

Atendimento em 

Dupla de Profissionais  

37 

 

49 

 

43 

 

42 

 

31 

Atendimento em 

Grupo  

6 

 

10 

 

8 

 

10 

 

8 

Atendimento a Família  49  59  47  56  64 

Atendimento ao Bebê 

e a sua Família  

48 

 

52 

 

36 

 

49 

 

117 

Assessoria a Empresa  6  23  3  11  10 

Contato com Rede  2  2  0  4  2 
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Entrada  8  5  5  2  8 

Estudo de Caso Entre 

Equipe  

7 

 

41 

 

45 

 

16 

 

12 

Reuniões Internas  

10 

   

26 

   

8 

   

13 

   

67 

  

Meses jul.21 ago.21 set.21 out.21 nov.21 

Ações AT VA AT VA AT VA AT VA AT VA 

Atividade Individual 

Presencial   

17 

 

25 

 

66 

 

71 

 

110 

Atendimento 

Individual on line   

151 

 

29 

 

168 

 

142 

 

83 

Atendimento em 

Dupla de Profissionais  

37 

 

5 

 

41 

 

31 

 

19 

Atendimento em 

Grupo  

15 

 

14 

 

4 

 

13 

 

9 

Atendimento a Família  44  56  36  41  41 

Atendimento ao Bebê 

e a sua Família  

92 

 

91 

 

209 

 

172 

 

153 

Assessoria a Empresa  12  2  5  11  5 

Contato com Rede  0  3  2  5  3 

Entrada  7  6  4  5  5 

Estudo de Caso Entre 

Equipe  

15 

 

5 

 

12 

 

6 

 

3 

  

46 

   

68 

 

49 

   

89 

   

49 
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10. Imagens que ilustram o trabalho realizado em 2021 
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Ateliê Thomaz Perina - Fundação Síndrome de Down 

 

 

 
Equipe - Fundação Síndrome de Down  
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Serviço de Atenção Terapêutica  

 

 

 
Projeto Leitura Para Todos 
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Roda de Conversa sobre sexualidade: vamos esclarecer os mitos e 

verdades?! 

 

Sarau de Arte e Música : “Dia 21 de março : Dia Internacional da Síndrome de 

Down” 
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Assessoria à empresa com a usuária Andrea dos Santos Cordeiro de Mello, 38 

anos e assessoria ao usuário Caio Felipe Almeida Barbosa, 26 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguração Ateliê Thomaz Perina  
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Curso de Iniciação ao Trabalho - Encontros realizados na Fundação e saída 

externa de visita à empresa.  
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Lazer realizado na Fundação Síndrome de Down  
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Lazer Externo   

 

http://www.fsdown.org.br/
mailto:fsdown@fsdown.org.br


FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN 
R.José Antônio Marinho, 430, Barão Geraldo, Campinas / SP - CEP: 13084-783       

Fone: (19) 3790.2818 - www.fsdown.org.br / e-mail: fsdown@fsdown.org.br 

 

 
 

 

 

 
Marcos Rogério Tofoli 

Presidente 

 

 

 
_______________________ 
Ana Carolina de Freitas  

Coordenadora Técnica 

 

 

 
_______________________ 
Samira Germano  

Coordenadora Técnica 

http://www.fsdown.org.br/
mailto:fsdown@fsdown.org.br

