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apresentação



Protagonismo das pessoas com deficiência: reconhecimento  
público à luz da inclusão social

Linamara Rizzo Battistella*

Desde que a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo foi criada, 
em 2008, sua essência é a busca da melhoria da qualidade de vida e a inclusão social das pessoas 
com deficiência de todo o Estado de São Paulo. Concretamente, isso significa implementação de 
ações e projetos voltados a esse segmento social. Dar reconhecimento público e visibilidade às 
ações inclusivas no âmbito do Estado e do município, realizadas pelos gestores públicos e pelas 
organizações da sociedade civil, é o objetivo do VI Prêmio Ações Inclusivas para Pessoas com 
Deficiência do Estado de São Paulo, que apresenta neste ano uma nova categoria, a Digital.
Escolhemos, a partir de critérios estabelecidos no Regulamento do Prêmio, algumas ações exem-
plares a serem seguidas e amplamente difundidas. Contamos, em 2017, com 100 inscrições 
válidas, das quais destacamos 30 finalistas e dessas, apenas três recebem o Prêmio, um selo do 
Governo do Estado de São Paulo que confere o aval e a legitimidade oficial à prática inclusiva.
Todos os inscritos merecem reconhecimento público e nossos efusivos aplausos, pois o gestor 
público e as organizações da sociedade civil expõem seu comprometimento, alinhados à lógica 
da construção de uma sociedade para todos, investindo tempo, dedicação e erário público ou 
privado na promoção da inclusão social das pessoas com deficiência, público que por tantos anos 
permaneceu invisível, mas que, cada vez mais, as 45 milhões de pessoas no Brasil e as cerca de 9 
milhões no Estado de São Paulo conquistam espaço e assumem seu protagonismo social.
Celebrar as práticas no perfil da inovação, capacidade de multiplicação e de transformação 
social é o objetivo do VI Prêmio Ações Inclusivas para Pessoas com Deficiência do Estado de 
São Paulo. Reconhecer e respeitar as diferenças é o caminho para a construção da cidadania e 
a ênfase no direito da conquista da liberdade, autonomia e justiça social.
Neste livro, conhecemos as 30 Ações Inclusivas finalistas, selecionadas pela Comissão de Se-
leção e reiteradas pelos notáveis que compuseram o Corpo de Jurados. Meu especial agrade-
cimento ao Corpo de Jurados, que nos apoiou na escolha das práticas premiadas. A vitória de 
cada gestor público e privado passa a fazer parte da construção histórica de uma sociedade 
para todos, igualitária, inclusiva e justamente diversa. Parabenizo a todos os vencedores, aque-
les que inscreveram suas ações e que conquistam diariamente seus troféus, ostentados pelo 
protagonismo das pessoas com deficiência à luz da inclusão social. Parabéns e obrigada!

*Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo.





categoria

ações  
governamentais



Reinclusão por meio do  
esporte/atividade física de  

policiais militares lesionados 
permanentemente

Coordenação: Polícia Militar do Estado de São Paulo 

Categoria: Governamental

Município de atuação: São Paulo

ação inclusiva
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REINCLUSÃO POR MEIO DO ESPORTE/ATIVIDADE 
FÍSICA DE POLICIAIS MILITARES LESIONADOS 
PERMANENTEMENTE

RESUMO: O projeto visa atender aos policiais militares que tenham 
sofrido lesões incapacitantes permanentes, reabilitando-os de maneira 
que possam conquistar, por meio da prática da atividade física e/ou 
esportes adaptados, novas possibilidades de vivência e convivência, 
estando aptos às atividades da vida diária com o máximo de autonomia 
e autoestima.

OBJETIVO: O projeto tem por escopo a reinclusão dos policiais militares 
feridos na atividade fim ou em decorrência desta. Teve início diante 
da percepção dos profissionais que atuam na área técnica da Polícia 
Militar que os lesionados permanentemente (lesões medulares, AVC, 
amputações) perdiam o ímpeto e vontade de prosseguir em suas vidas 
diante da perda de suas funções e também da atuação profissional, 
gerando quadros de psicopatologias (depressão, alcoolismo, ansiedade). 

RESULTADO: Adaptação do espaço de treinamento físico, com 
aparelhos e equipamentos que dão autonomia de uso à pessoa com 
deficiência; parceria com iniciativas privadas com ênfase à inclusão; 
recuperação da autoestima de policiais militares lesionados durante o 
serviço ou em razão da função.
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Programa Praia Acessível  
– Lazer para Todos

ação inclusiva

Coordenação: Secretaria Municipal de Bertioga 

Categoria: Governamental

Município de atuação: Bertioga 
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PROGRAMA PRAIA ACESSÍVEL – LAZER PARA TODOS

RESUMO: Consiste em parcerias com pousadas, hotéis e pontos turísticos, 
onde são disponibilizadas as cadeiras anfíbias por toda a orla da praia, 
com manutenção realizada pelos parceiros. São recebidos grupos de 
outras cidades do Estado e disponibilizadas na tenda de eventos cadeiras 
e mesas para refeição, banheiro e ponto de água para banho. Hoje são 11 
pontos parceiros e a ideia é ampliar. Ao todo mais de 100 atendimentos 
realizados por temporada, chegando a 1500 quando há grupos.

OBJETIVO: Banho de mar assistido pelas cadeiras anfíbias, aumento 
do turismo acessível e conscientização dos donos de hotéis e pousadas 
para este público.

RESULTADO: Dar dignidade para a pessoa com deficiência e receber 
pessoas até de outros Estados é o maior resultado, além que esta 
parceria com os Hotéis e Pousadas faz com que estes empresários 
percebam que existe um número grande de pessoas que querem estar 
na cidade e necessitam de um lugar onde elas possam ser recebidas 
com qualidade, acessibilidade e dignidade, aumentando o turismo 
acessível e a economia da cidade.
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Projeto Educativo  
Deficiente Residente do  

Museu do Futebol

ação inclusiva

Coordenação: Secretaria Estadual de Cultura 

Categoria: Governamental

Cidade: São Paulo
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PROJETO EDUCATIVO  
DEFICIENTE RESIDENTE DO MUSEU DO FUTEBOL

RESUMO: O Projeto Educativo Deficiente Residente, inaugurado em 
2010, atua na área comportamental, incidindo e transformando o próprio 
atendimento oferecido pela equipe de educadores e orientadores do 
museu. A ideia de estabelecer um período de residência de pessoas com 
deficiência dentro do Museu (acompanhando as atividades, o dia-a-dia, 
os desafios e as conquistas que compõem o atendimento; sugerindo 
melhorias, orientando o trabalho etc.) não possui precedentes conhecidos 
na área de museus.

OBJETIVO: O objetivo principal do projeto é promover a convivência 
da equipe do Museu com as diversas pessoas com deficiências e 
necessidades do público, privilegiando o olhar e a opinião da pessoa com 
deficiência para aprimorar o atendimento, materiais e recursos acessíveis 
disponíveis.

RESULTADO: Valorização profissional por meio da remuneração da 
pessoa com deficiência; convivência para a quebra de paradigmas e 
de barreiras atitudinais e concepção de materiais acessíveis para a 
transposição de linguagem do acervo para todos os visitantes. É um projeto 
construído com a pessoa com deficiência e não apenas para a pessoa 
com deficiência; oferta concreta de atendimento qualificado ao público com 
deficiência; ampliação de visitas para acesso aos recursos implantados 
relativos à acessibilidade. Em média, o Programa de Acessibilidade do 
Museu do Futebol atende, por mês, 53 pessoas com deficiência, por meio 
do agendamento, e 45 por meio de visitas espontâneas.
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Musicalizando com a deficiência:  
uso de música na  

reabilitação de crianças com  
atraso neuropsicomotor 

ação inclusiva

Coordenação: CERIV M’Boi Mirim – Centro Especializado em Reabilitação IV 
M`Boi Mirim – Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de São Paulo.

Categoria: Governamental

Cidade: São Paulo
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MUSICALIZANDO COM A DEFICIÊNCIA: USO DE 
MÚSICA NA REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS COM 
ATRASO NEUROPSICOMOTOR

RESUMO: É realizado uma vez por semana em grupo, com participação 
de psicóloga, terapeuta ocupacional e fonoaudióloga, com crianças 
de 2 a 5 anos com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Há 
apresentação de músicas infantis, após é utilizado instrumentos infantis 
que são oferecidos aos pacientes, e em algumas sessões há o uso do 
violão para que a criança se sinta instigada a perceber o ambiente, uso 
dos instrumentos e dê sentido aos mesmos.

OBJETIVO: Promover a estimulação do desenvolvimento global da 
criança, auxiliando em sua melhora física e emocional.

RESULTADO: Cerca de 16 crianças apresentaram melhora significativa 
no comportamento, conseguindo ampliar o repertório de conhecimento, 
se mostrando mais ativas, melhorando aspectos motores, cognitivos, 
percepção do outro e do som em volta, promovendo assim um 
desenvolvimento adequado para a sua condição. A família também 
mostra compreensão do processo e a importância de utilizar  
ferramentas lúdicas para a estimulação em casa.
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Referencial de Adaptação  
Curricular do Ensino Fundamental 

ação inclusiva

Coordenação: Secretaria Municipal da Educação de Marília 

Categoria: Governamental

Cidade: Marília
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REFERENCIAL DE ADAPTAÇÃO CURRICULAR DO 

ENSINO FUNDAMENTAL

RESUMO: Trata-se de uma reorganização dos elementos educacionais 
para atender as necessidades educacionais especiais apresentadas. 
Cabe aos sistemas de ensino assegurarem a este público-alvo currículos, 
métodos, técnicas e recursos educativos. 

OBJETIVO: Este trabalho teve como objetivo a construção e efetivação 
do Referencial de Adaptação Curricular do Ensino fundamental para os 
Estudantes Público-alvo da Educação Especial. Atendimento às reais 
necessidades dos alunos; direcionamento das práticas educacionais; 
garantia dos direitos aos alunos com deficiência e equidade no processo 
educacional.

RESULTADO: Construído colaborativamente, o Referencial tem 
apresentado resultados positivos no sentido de garantir respostas 
educacionais efetivas aos alunos da Educação Especial.
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ESC - Encontro dos Surdos  
com as Ciências

Coordenação: Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 

Categoria: Governamental

Cidade: São Paulo

ação inclusiva
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ESC – ENCONTRO DOS SURDOS COM AS CIÊNCIAS

RESUMO: O ESC – Encontro dos Surdos com as Ciências é realizado 
pelos alunos dos Cursos de Libras e Licenciatura em Ciências.  
O projeto está fundamentado na valorização de metodologias que 
resultem na democratização do conhecimento acadêmico, promoção da 
interdisciplinaridade e no desenvolvimento de uma relação transformadora 
entre a Universidade e a sociedade. Também atende a prerrogativas 
legais determinadas pela Lei 10.436/02 e pelo decreto 5626/05, que 
reconhece a Libras como língua dos surdos.

OBJETIVO: Promover a acessibilidade dos surdos a conhecimentos das 
áreas da ciência possibilitando o letramento científico.

RESULTADOS: A proposta se constitui em uma oportunidade para 
a produção e difusão de novos conhecimentos e ferramentas para a 
educação no que tange ao ensino de ciências e matemática para surdos, 
ao buscar o desenvolvimento de metodologias interativas e eficientes que 
estejam de acordo com as necessidades dessa população.
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Central de Tradutores e  
Intérpretes de Língua Brasileira  

de Sinais – LIBRAS

ação inclusiva

Coordenação: Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP 

Categoria: Governamental

Cidade: Campinas
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CENTRAL DE TRADUTORES E INTÉRPRETES DE LÍNGUA 
BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS

RESUMO: O intérprete de Libras nos espaços hospitalares é eficaz para 
mediar a comunicação entre paciente surdo e profissionais da saúde, 
possibilitando melhor compreensão ao longo do atendimento médico. 
Informações médicas precisas são fundamentais para que diagnósticos 
e tratamentos sejam traçados sem riscos de erros, que podem ocorrer 
devido às barreiras linguísticas presentes entre médico e paciente. Os 
serviços públicos de saúde com a qualidade Unicamp são acessíveis aos 
surdos por meio desta ação. 

OBJETIVO: Relações de saber mediadas pela Libras. Com o atendimento 
de pacientes surdos sendo mediado pela língua de sinais por meio da 
presença do intérprete de Libras, as informações sobre tratamentos, 
medicação e orientações diversas são passadas e apreendidas de 
forma mais assertiva, elevando a qualidade no atendimento dos serviços 
prestados na área de saúde da Unicamp, contribuindo para uma 
sociedade mais inclusiva e firmando ainda mais a Unicamp como uma das 
melhores Universidade do mundo.

RESULTADOS: Segundo a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e Cidadania de Campinas, há cerca de 3 mil surdos 
usuários de Libras em Campinas, esse atendimento realizado na 
Universidade é estendido aos surdos da região.
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Centro de Convivência para  
Pessoa com Deficiência

ação inclusiva

Coordenação: Prefeitura de Estância Turística de Embu das Artes

Categoria: Governamental

Cidade: Embu das Artes
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA PESSOA  
COM DEFICIÊNCIA

RESUMO: O Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência é um 
serviço público que está inserido na Política Municipal de Assistência 
Social de Embu das Artes e tem como estratégia o planejamento de ações 
e intervenções continuamente com jovens, seus familiares e equipe. As 
atividades e oficinas propostas são: Artes, Esporte, Psicomotricidade, 
Dança, Música, Teatro, Projeto de vida, além de atividades externas. 
Realiza o acompanhamento familiar de seus usuários por meio de 
atendimentos individuais, em grupos e visitas domiciliares, tendo em vista 
o fortalecimento de vínculos, a minimização da sobrecarga familiar e a 
ampliação da rede de apoio, ou seja, a potencialização de recursos que 
venham a contribuir com a melhoria da qualidade de vida de seus usuários.

OBJETIVO: Oferecer um espaço de socialização e convivência de jovens 
com diversas deficiências, por meio de oficinas, atividades externas e 
participação em eventos comemorativos, que venham a contribuir para a 
inclusão social. 

RESULTADO: Possibilitar a desconstrução de conceitos e reeducação 
do olhar, tendo em vista a minimização da exclusão social, levando a 
sociedade a entender que independente da trajetória deste segmento, 
a inclusão é um direito. Entende-se por terminalidade no serviço a 
conclusão de um ciclo no Centro de Convivência uma vez que tenham 
sido alcançados os objetivos. Mais de 60 famílias atendidas.
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Memorial para Todos  
– Memorial da Resistência

ação inclusiva

Coordenação: Secretaria Estadual de Cultura

Categoria: Governamental

Cidade: São Paulo
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MEMORIAL PARA TODOS – MEMORIAL DA 
RESISTÊNCIA

RESUMO: O projeto visa promover a acessibilidade de pessoas com 
deficiência por meio de visitas mediadas e autônomas que contam com 
material de apoio acessível e readequação espacial. Tais ações objetivam 
promover e assegurar o acesso deste perfil de público através do diálogo 
e da reflexão propostos pela instituição sobre a história contemporânea 
do país, a valorização de princípios democráticos e a luta pela cidadania e 
em prol dos Direitos Humanos.

OBJETIVO: Promover o acesso de pessoa com deficiência ao Memorial 
da Resistência por meio do desenvolvimento de material de apoio, 
parcerias e acessibilidade comunicacional.

RESULTADO: O projeto ampliou o escopo de atendimento qualitativo, 
atuando de maneira mais próxima da comunidade de pessoas com 
deficiência, que não tinham frequência assídua. Tal relação possibilitou o 
planejamento de ações a longo prazo em parceria com outras instituições. 
O processo de qualificação do projeto teve impacto direto no número 
de público visitante com deficiência. No início do Projeto, em 2014, 
recebemos 134 pessoas; em 2015, foram 918; e em 2016, o número 
subiu para 1005 atendidos.
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Saindo do Casulo

ação inclusiva

Coordenação: Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de São Paulo

Categoria: Governamental

Cidade: São Paulo
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SAINDO DO CASULO

RESUMO: Mensalmente é desenvolvida uma atividade em que se 
trabalham habilidades sociais, estimulando a potencialidade, como 
o conhecimento de frutas e hortaliças, reconhecer e organizar o 
dinheiro, e ir à feira para compra desses alimentos; conhecer ambientes 
diferentes e ter autonomia para ir ao restaurante; autonomia com a 
criação de vídeo e edição do mesmo; localização espacial e de mapas 
com saída para trajeto com transporte público; autonomia e criatividade 
com participação em oficina culinária.

OBJETIVO: Atuar no processo de transformação no adolescente com 
deficiência intelectual promovendo autonomia, liderança, criatividade, 
autoestima.

RESULTADO: Observou-se uma melhora na autonomia, autoestima, 
tomada de decisões, criatividade e boa resolução de conflitos. Sendo 
assim, uma intervenção que envolva atividades diárias e que potencialize 
características individuais do paciente e de maneira prazerosa, se 
mostra uma técnica com resultados positivos, além de apresentar uma 
transformação individual e familiar em que todos se libertam de uma ideia 
de enclausuramento da deficiência para uma de liberdade para alcançar 
todos os potenciais.
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GAP - Grupo de  
Acolhimento Pavilhão

Coordenação: Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Prefeitura de Barueri

Categoria: Governamental

Cidade: Barueri

ação inclusiva
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GAP - GRUPO DE ACOLHIMENTO PAVILHÃO

RESUMO: O programa é realizado por uma dupla de profissionais das 
áreas de fonoaudiologia e psicologia que se utiliza da intervenção de 
acolhimento em grupo, que acontece uma vez por semana. A data e 
horário do grupo são fixos, o que permite ser um grupo composto por 
pessoas que estão chegando pela primeira vez e outras que retornam 
sem necessidade de agendamento. 

OBJETIVO: Identificar as barreiras que interferem no processo de 
aquisição e/ou uso de aparelho auditivo, contribuindo para a circulação 
social da pessoa com deficiência auditiva, o resgate do sentimento de 
pertencimento e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

RESULTADO: Menor tempo de espera para aquisição do aparelho 
auditivo; melhora na comunicação; quebra de preconceitos; suporte 
emocional; fortalecimento de vínculos familiares e com a comunidade; 
sentimento de pertencimento. Mais de 40 atendidos.
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ações não 
governamentais



Associação Sorocabana  
de Atividades para  

Deficientes Visuais – ASAC 

Categoria: Não Governamental

Cidade: Sorocaba 

ação inclusiva
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ASSOCIAÇÃO SOROCABANA DE ATIVIDADES PARA 
DEFICIENTES VISUAIS – ASAC

RESUMO: A ASAC foi fundada em 21/03/1969. É uma associação sem 
fins lucrativos, de caráter assistencial e filantrópico, que tem por essência 
a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência visual. Para 
cumprir seu objetivo a entidade conta com equipe multidisciplinar.

OBJETIVO: Habilitar e reabilitar a pessoa com deficiência visual, por 
meio de treinamentos específicos, visando proporcionar conhecimentos 
para o desempenho de diferentes tarefas, além de sua independência 
biopsicossocial. 

RESULTADO: A ASAC realiza em média 10.500 atendimentos anuais 
com equipe multidisciplinar formada por Terapia Ocupacional, Serviço 
Social, Orientação e Mobilidade, Informática, Psicologia, Braile e Soroban, 
Pedagogia e Oficinas. Atividades que promovem desenvolvimento 
e proporcionam conhecimentos que possibilitam o desempenho de 
diferentes tarefas.
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Associação de Monitoramento  
dos Autistas Incluídos em  

Santa Bárbara D’Oeste - AMAI

ação inclusiva

Categoria: Não Governamental

Cidade: Santa Bárbara D’Oeste
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ASSOCIAÇÃO DE MONITORAMENTO DOS AUTISTAS 
INCLUÍDOS EM SANTA BÁRBARA D’OESTE - AMAI 

RESUMO: A AMAI conta com equipe multidisciplinar formada por 
pedagogo, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e assistente 
social para atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro do 
Autismo. O atendimento é individual, semanal, previamente agendado 
com data e horário individualizado, objetivando o monitoramento, suporte 
e complemento ao desenvolvimento educacional ora recebido em rede 
regular de ensino.

OBJETIVO: Prestar assistência por meio de atendimento multidisciplinar, 
especializado, planejado, permanente e continuado a pessoas com TEA, 
bem como defender os direitos de inclusão social e educacional em rede 
regular de ensino.

RESULTADO: Todas as 20 crianças atendidas na AMAI apresentam 
melhora no comportamento, desenvolvimento da fala e a inclusão em 
escola regular com a melhora da socialização.
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Emprego Apoiado e a  
Pessoa Com Deficiência Intelectual  

da APAE DE SÃO PAULO

ação inclusiva

Categoria: Não Governamental

Cidade: São Paulo
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EMPREGO APOIADO E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL DA APAE DE SÃO PAULO

RESUMO: A metodologia de trabalho do projeto é calcada no Emprego 
Apoiado que se baseia no conceito de Presunção de Empregabilidade, que 
pressupõe que “todos” são capazes e tem direito ao trabalho, abandonando 
a ideia de que algumas pessoas podem estar mais “prontas” e outras não. 
A variável é o quanto de apoio os adolescentes irão necessitar para serem 
incluídos no mercado de trabalho, além de conscientizar que pessoas com 
deficiência podem trabalhar desde que recebam os apoios necessários. 
A APAE DE SÃO PAULO é uma Organização da Sociedade Civil, sem 
fins lucrativos, que promove o diagnóstico, a prevenção e a inclusão da 
pessoa com deficiência intelectual, produzindo e difundindo conhecimento. 
Atua desde o nascimento ao processo de envelhecimento da pessoa com 
deficiência intelectual.

OBJETIVO: Propiciar o desenvolvimento de habilidades e potencialidades 
que favoreçam a escolaridade e o emprego apoiado, além de oferecer 
assessoria jurídica às famílias acerca dos direitos das pessoas com 
deficiência intelectual.

RESULTADO: Em 2016, um ano de grandes incertezas no mercado 
de trabalho com aumento do desemprego, a APAE DE SÃO PAULO 
consolidou a prática de sua metodologia e, mais uma vez, atingiu uma 
meta de 435 pessoas com deficiência intelectual incluídas no mercado de 
trabalho. O índice de permanência das pessoas inseridas no mercado de 
trabalho é outro ponto relevante, com 98% de retenção.
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Programa de Esporte e  
Cultura do Instituto Olga  
Kos de Inclusão Cultural

ação inclusiva

Categoria: Não Governamental

Cidade: São Paulo
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PROGRAMA DE ESPORTE E CULTURA DO INSTITUTO 
OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL

RESUMO: O programa de esporte e cultura trabalha para a inclusão 
de pessoas com deficiência intelectual em situação de risco social. 
Os principais projetos são: corrida e caminhada inclusiva, produção e 
distribuição de livros, oficinas de artes marciais, artes plásticas e de  
dança e realização de exposições de artes plásticas.

OBJETIVO: Esporte e Cultura a pessoas com deficiência intelectual 
visando a ampliação do acesso a oportunidades e o aumento da 
participação em todos os aspectos da vida social.

RESULTADO: Em seus dez anos de atuação, o Instituto Olga Kos já 
atendeu 13.595 pessoas com deficiência intelectual, em oficinas. Realizou 
qualificação técnica e estrutural de 66 organizações da sociedade civil 
para o atendimento às pessoas com deficiência intelectual. Mais de 
80.000 pessoas com acesso às exposições e ações esportivas (corrida 
e caminhada). Publicação e distribuição de mais de 6.000 exemplares 
dos livros “Uma visão inclusiva” e “10 anos de inclusão” tratando do tema 
deficiência intelectual.
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Programa de Autodefensoria  
da APAE DE SÃO PAULO

ação inclusiva

Categoria: Não Governamental

Cidade: São Paulo
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PROGRAMA DE AUTODEFENSORIA DA APAE  
DE SÃO PAULO

RESUMO: A APAE DE SÃO PAULO busca promover o protagonismo 
da pessoa com deficiência intelectual proporcionando condições 
para que ela compreenda seus direitos, atuando no convívio familiar, 
escolar, comunitário e que também possa ocupar espaços de discussão 
política visando a defesa da causa da pessoa com deficiência. Temos 
a representação de alguns autodefensores no Conselho Municipal dos 
Direitos a Juventude e Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, 
além de eventos externos em outras instituições, Câmara dos 
Vereadores entre outros.

OBJETIVO: Representação dos autodefensores nos espaços 
apropriados e definidos para o exercício da autodefensoria e 
consolidação dos interesses das pessoas com deficiência intelectual  
nas respectivas pautas. 

RESULTADO: Beneficiários diretos: 12 pessoas com deficiência 
intelectual com idade entre 16 e 50 anos, sendo 8 do sexo masculino 
e 4 do sexo feminino. A escolaridade varia entre ensino fundamental 
incompleto e ensino médio completo, com renda de 1 a 2 salários 
mínimos. Beneficiários indiretos: pessoas com deficiência e seus 
familiares que residam no município de São Paulo, como também os 
diversos atores que compõem o Sistema de Defesa e Garantia de 
Direitos e a sociedade em geral.
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Empregabilidade Etc e tal...  
– CENTRO DE PREVENÇÃO E  

REABILITAÇÃO DE DEFICIÊNCIA  
DA VISÃO – PRÓVISÃO

Categoria: Não Governamental

Cidade: São José dos Campos

ação inclusiva
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EMPREGABILIDADE ETC E TAL... – CENTRO DE 
PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFICIÊNCIA  
DA VISÃO – PRÓVISÃO

RESUMO: O projeto prevê a capacitação dos jovens e adultos com 
deficiência visual e também trabalho de orientação aos alunos e familiares 
com relação às potencialidades da pessoa com deficiência, o mercado 
de trabalho e a legislação pertinente. Para incrementar o currículo dos 
participantes, outras instituições como o Serasa Experian e o Sebrae 
contribuem com palestras acessíveis e gratuitas. Realizam ainda 
Informática adaptada e Papel Artesanal, cursos certificados pelo SENAI/
SP. São desenvolvidos programas estruturados de inclusão, abrangendo 
todos os aspectos necessários para uma inclusão de qualidade.

OBJETIVO: O Núcleo de Empregabilidade atua com o conceito de 
Inclusão Socioeconômica Sustentável de Pessoas com Deficiência. 
É adotada metodologia de trabalho que contempla ações voltadas a 
inclusão profissional, desenvolvimento, crescimento e retenção destes 
profissionais nas organizações.

RESULTADO: Favorece uma quebra de barreiras atitudinais, 
arquitetônicas, programáticas, metodológicas e funcionais. Assim, 
contribui para o aumento da inclusão profissional efetiva e fortalece a 
participação das pessoas com deficiência. Cerca de 240 atendidos na 
instituição, dos quais 35 voltados à empregabilidade, bem como suporte 
a seus familiares.
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PROJETO JUNTOS E MISTURADOS  
– Espaço Pipa

ação inclusiva

Categoria: Não Governamental

Cidade: Piracicaba
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PROJETO JUNTOS E MISTURADOS – ESPAÇO PIPA

RESUMO: Programa de esportes praticado por atletas com síndrome de 
Down ou deficiência intelectual e parceiros sem deficiência intelectual 
com vulnerabilidade social em experiências de formação desportiva e de 
competição nas modalidades de futsal, atletismo, ginástica rítmica, tênis 
de mesa, natação e karatê visando estimular a interação entre crianças e 
adolescentes com e sem deficiência intelectual e a promoção de valores.

OBJETIVO: Esporte enquanto agente de inclusão de crianças 
e adolescentes com deficiência intelectual e sem deficiência em 
vulnerabilidade social.

RESULTADO: 52% de frequência em 1841 aulas de karatê; 35% em 925 
aulas de natação; 50% em 2925 aulas de futsal, ginástica rítmica, tênis 
de mesa e atletismo. 17 torneios com 2 pódios na etapa nacional das 
Paralimpíadas Escolares resultaram em 2 bolsas atletas. Promoção da 
saúde física; aumento das competências dos indivíduos com deficiência 
para serem aceitos socialmente e melhora das atitudes dos indivíduos 
sem deficiência em relação aos com deficiência.
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Formação e Inclusão  
Profissional de Pessoas com  

Autismo – Specialisterne

ação inclusiva

Categoria: Não Governamental

Cidade: São Paulo
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FORMAÇÃO E INCLUSÃO PROFISSIONAL DE 
PESSOAS COM AUTISMO – SPECIALISTERNE

RESUMO: Formação específica para pessoas com TEA – Transtorno 
do Espectro Autista, para desenvolver habilidades técnicas e sociais 
necessárias para o mercado de trabalho. Com duração de 5 meses e 
500 horas, o programa busca potencializar as habilidades especiais das 
pessoas com autismo, proporcionando um diferencial competitivo no 
desempenho de diversas atividades. A iniciativa é pioneira em conciliar as 
capacidades das pessoas com TEA como diferencial para sua inclusão no 
mercado de trabalho. 

OBJETIVO: Proporcionar a formação, autonomia e melhora na qualidade 
de vida, através da inclusão profissional.

RESULTADO: Inclusão de 16 pessoas com autismo: dez em São Paulo, 
dois no Rio de Janeiro e quatro em São Leopoldo (RS). A formação 
contempla a capacitação técnica e de habilidades sociais. Durante o 
processo, para cada pessoa foram disponibilizados todos os apoios 
necessários para o seu desenvolvimento e inclusão. Foram criadas 
oportunidades de trabalho e emprego para uma primeira experiência 
profissional das pessoas com autismo, proporcionando autonomia, 
independência econômica e melhoria na qualidade de vida. 
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Projeto Caleidoscópio –  
Associação Síndrome de Down  

de Piracicaba – Espaço PIPA

ação inclusiva

Categoria: Não Governamental

Cidade: Piracicaba
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PROJETO CALEIDOSCÓPIO – ASSOCIAÇÃO 
SÍNDROME DE DOWN DE PIRACICABA – ESPAÇO PIPA

RESUMO: Ações de mediação nos contextos familiar e escolar e 
desenvolvimento de programa de estimulação essencial para crianças 
com síndrome de Down matriculadas na educação infantil visando 
à educação inclusiva. Os encontros nas escolas possibilitam que os 
professores possam lidar com os sentidos e imaginários que têm sobre a 
deficiência e as perspectivas de aprendizagem para seus alunos focando 
nas suas possibilidades e para a valorização das diferenças individuais 
em sala de aula. As mediações junto a família a tornam participativa e 
corresponsável. As aulas de arte, movimento e musicalização promovem 
desenvolvimento cognitivo e expressivo dos alunos.

OBJETIVO: Ações de mediação nos contextos familiar e escolar e 
desenvolvimento de programa de estimulação essencial para crianças 
com síndrome de Down matriculadas na educação infantil visando à 
educação inclusiva.

RESULTADO: A equipe escolar em reuniões para estudo de casos e 
encontros formativos contou com 72% de participação; 20% das famílias 
demandaram orientações pontuais em conjunto com as escolas; e 76% 
participaram dos grupos de pais; três alunos do ensino fundamental 
demonstraram grandes avanços na alfabetização; quatro da educação 
infantil também tiveram as aquisições esperadas para a idade e um 
adolescente passou a frequentar um programa de aprendizagem 
profissional concomitante ao Ensino Médio.
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Expedições Inclusivas –  
Associação Samaúma

ação inclusiva

Categoria: Não Governamental

Cidade: Taubaté
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EXPEDIÇÕES INCLUSIVAS – ASSOCIAÇÃO SAMAÚMA

RESUMO: Esportes de Aventura para pessoas com deficiência física e/
ou visual, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade mais 
equânime e acessível, por meio da propagação da cultura inclusiva na 
prática do esporte de aventura. Realização de expedições no Brasil incluindo 
pessoas sem deficiência na realidade daqueles que possuem deficiência, 
permitindo experiência que a instituição chama de “inclusão reversa”.

OBJETIVO: Sensibilização de cidadãos e empresas a incluírem em seu 
cotidiano pessoas com deficiência física e/ou visual por meio do esporte 
de aventura.

RESULTADO: Sensibilizações: 450 crianças do ensino fundamental 
da escola Miguel de Cervantes (SP); mais de 100 pessoas locais em 
Palmas e no deserto do Jalapão no Tocantis (TO); empresas: dez no 
Tocantis (Jalapão); e seis em São Paulo. Equipe com dois cadeirantes 
de São José dos Campos e quatro com deficiência visual de São Paulo. 
Produção do livro “Aventura Adaptada” (versão digital), feito pela ADD 
(Associação Desporto para Deficientes). Produção do Filme “Lições 
de Rio e Deserto“, com mais de 70.000 visualizações. Mais de 3.000 
seguidores nas redes sociais.

94



95



Associação Para o  
Desenvolvimento Integral  

do Down

Categoria: Não Governamental

Cidade: São Paulo

ação inclusiva
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ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
INTEGRAL DO DOWN

RESUMO: O projeto estimula as habilidades técnicas e 
comportamentais, permitindo às pessoas com síndrome de Down 
a inclusão social efetiva, respeitando suas limitações e explorando 
suas habilidades, fortalecendo sua autoestima e o desejo de crescer. 
Diariamente no contraturno escolar, participam de atividades que 
provocam a consciência perante suas capacidades. O trabalho se 
estende à família, como garantia de ampliação no desenvolvimento e 
prevenção do futuro, suprindo lacunas existentes.

OBJETIVO: Capacitar o jovem adolescente com síndrome de Down de 
maneira que possa adquirir conhecimentos básicos e específicos, para 
que venha a exercer o direito de igualdade que a todos é assegurado, 
com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana.

RESULTADO: Após um ano de atividade, a avaliação de desempenho 
nas áreas de autocuidado, habilidades sociais, habilidade sensório 
motora, atenção e concentração, comunicação, raciocínio lógico e 
inclusão digital mostrou que o resultado alcançado na totalidade dos 
atendidos foi na média de 65% de evolução. A frequência é de 97% dos 
participantes diariamente. Familiares presentes na totalidade nos grupos 
temáticos e orientações individuais.
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Viver e Conviver – CIAAG –  
Centro de Inclusão e Apoio  

ao Autista de Guarulhos

ação inclusiva

Categoria: Não Governamental

Cidade: Guarulhos
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VIVER E CONVIVER – CIAAG – CENTRO DE INCLUSÃO 
E APOIO AO AUTISTA DE GUARULHOS

RESUMO: Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos é 
uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 26 de setembro de 
2010. Visa a melhoria do acesso aos direitos sociais e assistenciais 
e políticas públicas setoriais. Visa, ainda, a prevenção e a redução 
de situações de isolamento social e de abrigamento institucional. O 
aumento do fortalecimento da convivência social, familiar e comunitária, 
contribuindo para a melhoria de qualidade de vida e a redução dos 
agravos decorrentes de situações violadoras de direitos, além do 
aumento significativo dos cuidados individuais familiares voltados ao 
desenvolvimento de autonomias.

OBJETIVO: Proporcionar um ambiente que estimule ao indivíduo com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA) as habilidades aos quais os autistas 
apresentam maiores dificuldades, ou seja, a interação, a linguagem, os 
padrões restritos de interesse e comportamento, preparando-os para 
inserção na rede regular de ensino e na sociedade.

RESULTADO: Beneficia 97 crianças e pré-adolescentes com TEA, 
de 2 a 15 anos. As atividades são distribuídas em Oficinas de Apoio 
Pedagógico, Atividade de Vida Diária (AVD), Educação física, Música 
e Recreação, duas vezes por semana e com duração de 3 horas, no 
contraturno escolar. Os assistidos preferencialmente devem estar 
matriculados na rede de ensino regular, e é oferecido também apoio 
pedagógico às escolas.
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categoria

ações digitais



Blog Vencer Limites –  
Luiz Alexandre Souza Ventura –  
http://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/

ação inclusiva
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BLOG VENCER LIMITES – LUIZ ALEXANDRE SOUZA 
VENTURA – http://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/

RESUMO: O blog Vencer Limites aborda especificamente o universo da 
pessoa com deficiência, por meio de reportagens e artigos sobre inclusão, 
acessibilidade, diversidade e cidadania. Conta com suporte do Grupo 
Estadão (Jornal O Estado de São Paulo), onde o blog fica hospedado. 
É mantido e atualizado pelo jornalista Luiz Alexandre Souza Ventura, 
46, que enfrenta desde os 12 anos a Síndrome de Charcot-Marie-Tooth, 
caracterizada pela atrofia muscular. 

OBJETIVO: Jornalismo voltado à apresentação da “vida real” da 
pessoa com deficiência, seus direitos e deveres, desafios e conquistas, 
obstáculos e acessos em todos os setores públicos e privados.

RESULTADO: Hospedado e mantido pelo jornal Estadão, o Blog Vencer 
Limites registra aproximadamente 50 mil leituras por mês.
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Conversando sobre  
Educação Inclusiva –  

http://www.educacaoinclusiva.com

ação inclusiva
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CONVERSANDO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA –  
http://www.educacaoinclusiva.com

RESUMO: Treinamento online e livre em seis aulas para que os 
professores entendam de maneira clara como trabalhar com alunos com 
deficiência. É um projeto totalmente gratuito, com conteúdo desenvolvido 
pelo Professor Emílio Figueira, publicado no site, e com sequência de 
e-mails liberada aula a aula, com dicas de materiais e fontes de estudos. 
É emitido um certificado digital de 24 horas/aulas. O autor também criou o 
portal Educação Inclusiva Em Foco e o Centro de Apoio aos Professores 
com Alunos Inclusivos – CAPAI.

OBJETIVO: Oferecer de forma objetiva conhecimentos e bases aos 
professores para atuarem em Educação Inclusiva.

RESULTADO: O portal contribuiu com a formação de mais de 14 mil 
professores no Brasil, atestados por meio dos comentários registrados  
na página.
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Canal DJs Unidos – BlinDJ –  
www.youtube.com/djscamillaeanderson

ação inclusiva
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CANAL DJS UNIDOS – BLINDJ –  
www.youtube.com/djscamillaeanderson

RESUMO: Nesse canal os DJs Camilla Harumi e Anderson Farias têm 
deficiência visual, divulgam seu trabalho como DJs, publicam tutoriais 
sobre tecnologia assistiva, notadamente para a área de discotecagem; 
e dão dicas, para quem possui essa deficiência, de como entrar nesse 
mercado.

OBJETIVO: Divulgação de trabalho de dois profissionais com deficiência 
visual e  disseminar informações sobre tecnologia assistiva.

RESULTADO: Inclusão de pessoas com deficiência visual através da 
discotecagem.
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Íris Cor de Mel Audiodescrição –  
http://iriscordemelad.blogspot.com.br/

ação inclusiva
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ÍRIS COR DE MEL AUDIODESCRIÇÃO –  
http://iriscordemelad.blogspot.com.br/

RESUMO: Além de ser uma ação que pode ser replicada, o Íris Cor 
de Mel garante a promoção da inclusão não apenas em seu blog, mas 
também nas mídias sociais, permitindo que as pessoas com deficiência 
visual tenham acesso ao conteúdo produzido e compartilhado na rede, 
por meio da descrição de imagens. Criado em 2014 no Facebook, o Íris 
Cor de Mel, a princípio como teste e pesquisa, para averiguar retorno 
das imagens descritas, foi percebida a importância das descrições de 
imagens, tanto em blogs quanto nas redes sociais. Este trabalho, essa 
troca de informação, acrescenta a cada dia, a cada solicitação, a certeza 
de que se cada post com breve descrição, permite a inclusão e mostra 
que a acessibilidade é boa para todos.

OBJETIVO: Divulgar a audiodescrição e a descrição de imagens em 
ambientes digitais.

RESULTADO: Foram realizadas 30 descrições de imagens, permitindo 
amplo acesso a todas as pessoas, que enxergam e as que não enxergam.
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Programa de Comunicação  
Digital para Pessoa com Deficiência  

– Museu Casa De Portinari 
www.museucasadeportinari.org.br

ação inclusiva
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PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL  
PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – MUSEU  
CASA DE PORTINARI 
www.museucasadeportinari.org.br

RESUMO: Catálogo - Capela da Nonna com ampla acessibilidade: 
impresso em tinta e braile e desenho estrutural do esqueleto aplicado 
sobre as imagens; dispositivo QRCode com recurso audiovisual em Libras 
e audiodescrição. Facebook - Descrição de Imagens para Cegos: aplicada 
nas postagens, garantindo a inclusão social e incentivando a campanha 
#PraCegoVer. Sites - Hand Talk: tradutor automático para Libras; um 
boneco 3D, chamado Hugo, realiza a tradução para a comunidade surda 
de forma interativa e de fácil compreensão.

OBJETIVO: As ações são desenvolvidas para o público dos museus do 
interior, atendendo a pessoa com deficiência sensorial ou cognitiva.

RESULTADO: A conquista de ver assegurado os direitos de inclusão 
social e cultural de pessoas com deficiência, os quais não só fortalece 
a cidadania, como consolida e legitima os princípios democráticos; 
compromissos e responsabilidades sociais do museu Casa de Portinari, 
oportunizando novos diálogos e aprendizagens.
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Projeto Equoideias 
https://equoideias.wordpress.com/

ação inclusiva
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NOME DA AÇÃO: PROJETO EQUOIDEIAS 
https://equoideias.wordpress.com/

RESUMO: Equoideias é um blog sobre Equoterapia. Todo o conteúdo é 
autoral, inclusive as ilustrações. Surgiu por acreditar na Equoterapia e na 
vontade em compartilhar ideias. Consiste em postagens de exercícios, 
materiais pedagógicos, músicas e, logo, um livro para Equoterapia. 

OBJETIVO: Divulgar e propor ideias sobre a equoterapia; compartilhar 
experiências; orientar profissionais e desenvolver a área de 
conhecimento.

RESULTADO: Os resultados são os e-mails registrando que o 
Equoideias contribuiu com a criatividade das sessões e permitiu olhar 
para a Equoterapia de uma forma diferente. Também os familiares de 
praticantes se manifestam dizendo que o Equoideias esclareceu dúvidas 
e serviu como ferramenta para auxiliar os praticantes no processo de 
adaptação e aceitação do cavalo. 
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Educação Musical de Alunos Deficientes  
Visuais Intermediado pelas Tecnologias  

de Informação e Comunicação –  
Centro de Promoção Social Municipal  

de Limeira – Ceprosom –  
www.ceprosom.sp.gov.br

ação inclusiva
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EDUCAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DEFICIENTES VISUAIS 
INTERMEDIADO PELAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO – CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL 
MUNICIPAL DE LIMEIRA – CEPROSOM –  
www.ceprosom.sp.gov.br

RESUMO: As tecnologias digitais estão presentes no cotidiano social de maneira 
ubíqua e despertam muito interesse nas crianças e adolescentes. Aliar estas 
práticas ao aprendizado musical torna o processo mais motivador e prazeroso. É 
fato que a maioria destas tecnologias possui interface gráfica que são difíceis de 
serem lidas pelos softwares leitores de tela. A presente proposta promove ações por 
meio de hardwares e softwares musicais livres, buscando tornar acessíveis estas 
tecnologias para que os alunos com deficiência visual possam estudar música a 
partir das Tecnologias da Informação e comunicação (TIC). As ações desenvolvidas 
buscam a correção de uma visível lacuna enfrentada por essas pessoas nesta área.

OBJETIVO: Objetivo central do projeto é a educação musical de alunos com 
deficiência visual por meio de tecnologias digitais. São usados hardwares e 
softwares livres, que, através das ações pedagógicas desenvolvidas, tornam-
se acessíveis a quem não enxerga. O professor trabalha com diversas práticas 
pedagógicas explorando improvisação e criação musical, percepção, memorização, 
conhecimento de timbres e instrumentos, contação de histórias e motricidade.

RESULTADO: Ações positivas, como nos processos de construção das teclas 
disparadoras, composições musicais, criação e contação de histórias. Os 
alunos melhoraram nos quesitos de percepção musical, história da música 
e reconhecimentos de instrumentos. A inclusão digital também está implícita 
nas práticas. No projeto está sendo utilizado o dispositivo Makey Makey. Esta 
interface substitui o teclado e mouse padrão, fazendo com que qualquer material 
que apresente algum nível de condutividade (alumínio, massas de modelar, água 
ou frutas) possam ser utilizados como teclas controladoras.
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