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Relat6rio de Atividades - 4O Trimestre Sa心de営2021

Dadosda Institui9尋O:

O NtlCleo de Reab冊a9aO do ExcepcIOnal Sao Vicente de Paulo, tambem

designado pela sigIa NUREX, foi constituido em O4de agosto de 1990, 6 uma

Associa9aO Civil de di「eito privado, Sem fins lucrativos, Situada a Rua Campos

MeIo- 319輸Enc「uzilhada - CEP: 11015-013, na Cidade de Santos, Estado de

Sao PauIo言nscrita no CNPJ sob o n心mero　64.042.740/0001-73.Ho「ario de

funcionamento das 8:h as 12:h e das 14:h as 18:h de segunda asexta-fei「a.

Hist6rico da Criaeao da Entidade:

O NUREX, foi fundado devido a necessidade de um tratamento condigno

destinado a pessoas com deficiencias m謝tiplas, entre elas pessoas com

transtomo invasivo do desenvoIvimento, Estes fundadores sao paIS que

P「eOCuPados com a demanda e com a faIta de 「ecursos ofe「ecidos na epoca

POr Out「aS institui96es e pelo Munic千pio de Santos fundaram o Ndcleo de

Reab冊a9aO Sao Vicente de PauIo, COm O intuito de ofe「ece「 um atendimento

integral as pessoas com deficiencias multiplas.

Finalidades Estatutarias:

O Nideo de Reab冊a辞o do Excepcionai Sao Vicente de Paulo, tem COmO

O申jetivo principal a area de assist台ncia social e desenvoIvimento do portador de

defici台ncias m批ipIas Sao ainda oPjetivos desta institu頓o, PromOVe「 CI面ca de

reab冊aQaO e eStimu!a辞O; man[er a escola de Educa9aO Especia!; Organizar e

PrOmOVer CurSOS e Palestras, bem como campanhas que visem a me旧O「ia das

COndi96es sociais e educacionais dos assistidos, SeuS familiares e interessados;

Participar de conv台nios sem objetivar Iucros, COm OrgaOS Pdblicos, institui96es

especia=zadas e entidades afins.

Ae6es DesenvoIvidas:

A Institui9aO firmou pa「ceria atrav6s do Termo de Fomento com a Prefejtu「a

MunicipaI de Santos - SEDUC, COm O Objetivo de paga「 OS PrOfissionais que

atuam junto aos atendidos (alunos), desenvoIver atividades e prQjetos que visam

estimular o desenvoIvimento global dos mesmos, bem como parceria at「aves do

Te「mo de Fomento com a Secreta「ia Municipal de Sadde.Podemos destaca「

P亘yetOS realizados intemamente que sao u紬zados como fer「amentas para

aux帥a「 nas atividades que visam o desenvoIvimento e os atendimentos

individuais,
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Relat6rio 4O Trimestre

Setor- PsicoIogia 2021

O setor de psicoIogia no decorrer desse ano Ietivo, 「ea=zou atendimento individuaI

e em g「upo. Nos atendimentos individuais fo「am trabalhados temas relacionados

a emo96es, aten9aO COmPa刷hada e as necessidades do aluno. Pode-Se Observar

avan?OS, nO que diz respeito a comportamentos vivenciados e relacionados as

emog6es言nte「a9aO COm aS atividades e com o profissional e comunica9aO, COm

O uSO da Comunica9aO AItemativa (PCS〉.

Nos atendimentos em g「upo了Oram traba旧ados temas como: desenvoIvimento e

mudan?aS CO「POrais mascu=nas e femininas na adolescencia, OS Sentimentos e a

iden輔ca9aO dos mesmos na situa9aO do dia a dia de cada aluno e assuntos

relacionados as necessidades de cada um. Todos tiveram 6tima participa9fb

COmPartilhando suas vivencias e esclarecendo suas dwidas,

Com o seto「 de Educa9aO F「sica, atendendo em grupo no Prqjeto Cu而culo

Funcional, P「qieto Dan9a e individualmente com alunos em que a atividade ffsica

COntribuiu com a 「eguIa9aO de comportamentos inadequados e disfuncionais,

No Cur「fculo Funcional os alunos v台m se destacando com uma maior hab掴dade

devido aos treinos das atividades de vida dia「ia e p「atica.

No Projeto Dan9a eStaO melho「ando nos movimentos, demonstrando uma

Pa面Cipa9aO mais efetiva com ritmo e uma autonomia na esco!ha das mdsicas de

Sua Prefer台ncia.

No periodo de 15 de ma「9O a 3 de maio, OS atendimentos foram remotos devido

a pandemia.

Com o setor de Assist全ncia Social t「aba旧amos com as fam掴as, Onde realizamos

grupos com Dinamicas, Palestra com uma convidada da area m6dica faiando

SObre outubro Rosa e assuntos reIacionados com a necessidade de cada familia.

Os atendimentos desses grupos foram rea=zados 「emotamente, Onde

Pa由Cipa「am, COm entuSiasmo trazendo e t「OCando vivencias do seu cotidiano. A

Pa面r do mes de setembro os g「upos foram 「ea=zados presencialmente.

Alem desses atendimentos citados acima, O SetOr de psicoIogia realizou:

AvaIia96es iniciais com alunos; Orienta96es fam帥ares; Orienta96es a professores;

Entrevista com fam油ares para tra?a「 O Perfil do aIuno; Participaeao em reuni6es

tecnicas/pedag6gicas, de fam帥as, do CMAS, Rede Sementei「a, Conse!ho da

Sa心de e audiencias.

Maira T. G. Rod「igues

Psic6Ioga

CRP-06/2961 4-3
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Ano Ietivo de 2021

SETOR: Fisioterapla

Neste t「imestre nossos aIunos se beneficia「am das auIas lOO%

PreSenCiais, alguns alunos mantive「am seu atendimento remoto

apresentando atestado medico que o impossib冊avam de esta「em

PreSenteS naS auias presenciais。 Dessa forma a assistencia

Fisioterapeutica continuou de forma remota e presencia!. Sendo dado

COntinuidade as atividades ante「iores e o「ienta96es置

Em novembro, OutrOS aIunos reto「naram, Seguindo as 「eavalia96es e

interven96es individuaiizadas, a16m de t「oca de mobilia「io e cadeiras de

rodas, COm COnfec9aO de novas adapta96es, de acordo com a

necessidade, Visando meIho「 posicionamento e adequa9aO POStural.

De acordo com avalia9aO e neCeSSidade, OCOr「e「am enCaminhamentos

Pa「a aValia9aO OrtOPedica, a16m da orienta9aO COm 「eSPOnSaVeis,

Apesar dos aspectos desafiadores devido a pandemia, foi observado

g「ande envoivimento das fam掴as, nO atendimento 「emoto no sentido de

estimuIar os aspectos motores e senso「iais, Seguindo as orienta96es,

evitando-Se PrquiZOS maio「es,

三幸
Elaine CriStina T。G.Azevedo

FIS看OTERAPEUTA

CREFITO 3I21790F
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Relat6「io 4g Trimestre

Se「vIgO Socia書

O setor de Servico Social, Seguiu dando continuidade em seus atendimentos

e p「estando aux描o as fam掴as e suas demandas.

'　Encaminhamos aiunos aos atendimentos a rede;

●　Fizemos encaminhamentos ao CEO (Cent「o de Especialidades

Odonto16gicas);

・ Encaminhamentos para ao CER　〈Centro de Estimu!ae5o

Reab冊a錐o) pa「a futuras cadeiras de rodas;

●　Visitas HospitaIares a aIunos que se encontravam enfe「mos;

●　Atendimentos via WhatsApp para saber dos alunos que se

encont「avam hospitaIizados;

●　Prestando Assist全ncia atraves de acolhimento nos pe「fodos

matutinos e vespertinos;

●　Rea=zamos a grava時o de um v[deo lnstitucional do Nurex;

●　Participamos de O「ientac6es com a equlPe ds fam掴as;

●　ReaIizamos uma atividade especial para o dia dos professores

com convidados (danca, nut「icionista, foga);

・ Participamos de uma reuniao no CAPS;

● lniciamos com uma Estagia「ia;

●　Rea=zamos doa時es de medicac6es aos alunos;

●　Participamos de Teleaudi台ncias com o 」uiz da va「a da ln齢ncia

e 」uventude;

・ E juntamente com o setor de Psico!ogia rea=zamos

mensalmente nosso g「upo de fam硝as onde realizamos

din台micas de grupo, rOdas de conversas

「elacionados as demandas das fam侶as;

・.ヽ点上一㌧しい十・’」で「卑し　詳し口車出品’寸書上′ -¥一
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●　Proporcionamostambem asfam侶as devulnerabi=dades social

CeStaS bdsicas e fraldas mensalmente;

●　Tambem durante esse per(odo aconteceram reuni6es tecnico-

Pedagog!CaS;

●　Orientac6es mensaImente e quando se fazem necessario;

●　Pa「ticipo mensalmente das reuni5es do CMDCA, CMAS e

CONDEFl, rea!izadas ainda porv[deo chamadas.

田園圏
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Relat6rio Grupo de Fam輔a 2021

O g「upo de fam掴as 6 rea!izado pelos seto「es de psicoIogia e assistencia

SOCiaI. No decor「er desse ano letivo, OS g「uPOS OCO「reram menSalmente, Sendo

ate agosto remotamente e setembro, Outubro e novembro presencialmente,

Esses grupos tive「am a finalidade de propo「cionar momentos de t「oca de

Vivencias, aPrendizado e bem-eStar.

Foram 「ealizadas dinamicas objetivando o autoconhecimento,

ha帥dades’desapego, emPatia, Pe「CeP9aO e aCeita9aO do out「o, Valores e

V血udes e a impo「tancia da fam掴a/escoIa.

Os palS e reSPOnSaveis tive「am tambem a oportunidade de esclarecer e

abo「da「 temas 「elacionados as suas necessidades.

Recebemos uma convidada da a「ea da sadde falando sob「e Outub「o

Rosa, Onde as fam掴as pude「am ap「oveitar o momento de en「lqueCe「 Seu

COnhecimento e cu「iosidades 「elacionadas a seus cuidados.

Santos, 01 de dezembro de 2021

/「

Maira T. G. Rodrigues

Psic6loga
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