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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

 A Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos – Andef, nos seus 41 anos de 

história, pauta suas ações no propósito de contribuir para a construção de uma 

sociedade que efetive os direitos das pessoas com deficiência, oportunizando 

experiências exemplares de inclusão. 

 E, no exercício desse propósito, projetos como o 

Inclusão Inversa são pensados, propostos, elaborados e 

realizados, caminhando para além da sua missão ao 

integrar a comunidade em seus espaços e atividades, 

promovendo a conscientização, favorecendo o 

fortalecimento dos laços familiares, o convívio e 

compartilhamento de experiências entre pessoas com e 

sem deficiência e o estreitamento dos vínculos 

comunitários.  

 

Usuários do Projeto Inclusão Inversa com o Presidente da 
Andef Washington Luiz Correia Mendes da Silva (no centro da foto). 
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APRESENTAÇÃO  

 

 

O presente 2º Relatório Trimestral de Atividades objetiva o registro, a 

publicidade e a avaliação das atividades realizadas no projeto Inclusão Inversa, 

compreendendo os meses de setembro, outubro e novembro de 2022. 

 

Regido pelo Termo de Fomento SMASES nº 001/2022 de 03 de junho de 2022, 

pactuado entre a Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos - Andef e a Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Economia Solidária de Niterói, o projeto Inclusão 

Inversa é financiado pela Emenda Parlamentar nº 201927870001, Programação nº 

33033022020190001 do Ministério da Cidadania. 

 

Desenvolvido através de diferentes modalidades de dança e esporte, o projeto 

Inclusão Inversa é realizado nas instalações da Andef – situada à Rodovia Pref. João 

Sampaio, nº 4830 – Rio do Ouro – Niterói-RJ.  
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O PROJETO 

 

 

 O projeto Inclusão Inversa tem por objetivo a inclusão de crianças, 

adolescentes e adultos, com e sem deficiência, em um ambiente diversificado, 

buscando conscientizar e sensibilizar a sociedade sobre a temática das pessoas com 

deficiência, promover o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, e elevar 

o nível de qualidade de vida dos beneficiários através da promoção da consciência de 

cidadania. 

 Através de atividades esportivas e artísticas, especificamente das modalidades 

de ginástica funcional/dança mix, basquete, ballet, jazz e dança urbana, o projeto se 

estabelece na ideia de inclusão inversa, ou seja, a integração das pessoas sem 

deficiência às atividades e espaços desenvolvidos para as pessoas com deficiência, 

favorecendo a vivência e o compartilhamento de experiências comuns de 

aprendizagem, com a valorização da diversidade como elemento construtor de uma 

sociedade democrática, com valores transformadores e igualitários. 

 
Alunas da Ginástica Funcional 

Projeto Inclusão Inversa 
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METAS GLOBAIS 

 

Conscientização e sensibilização da sociedade sobre a temática das 

pessoas com deficiência. 

 

Promoção e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários dos 

beneficiários. 

 

Elevação do nível de qualidade de vida através do fortalecimento da 

autoestima e da promoção da consciência de cidadania. 

 

 

CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA 

 

ETAPA FASE ESPECIFICAÇÃO 
INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO 

SITUAÇÃO 

UNID QTD INÍCIO TÉRMINO 

1 
1.1 

Seleção RH – Contratação de 
funcionários para execução 

Profissionais 6 07/2022 07/2022 REALIZADO 

1.2 Seleção dos beneficiários Usuários - 07/2022 07/2022 REALIZADO 

2 2.1 
Implementar turmas das atividades 
de dança e esportivas para os 
usuários 

Turmas 15 08/2022 08/2022 REALIZADO 

3 

3.1 
Atender as crianças, adolescentes, 
jovens, adultos com e sem 
deficiência 

Usuários 260 08/2022 08/2023 
EM 

REALIZAÇÃO 

3.2 
Realização da primeira palestra e do 
evento comemorativo – Dia dos Pais 

Usuários 300 08/2022 08/2022 REALIZADO 

3.2 Realização da segunda palestra Usuários 300 08/2023 08/2023 À REALIZAR 

4 

4.1 
Evento comemorativo – Dia das 
Crianças 

Usuários 260 10/2022 10/2022 REALIZADO 

4.2 Evento comemorativo – Natal Usuários 300 12/2022 12/2022 À REALIZAR 

4.3 
Evento comemorativo – Dia das 
Mães 

Usuários 300 05/2023 05/2023 À REALIZAR 

 

Conforme se observa, as etapas estabelecidas no Cronograma de Execução 

vêm sendo realizadas dentro da programação estipulada: 
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CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA 

 
 

De acordo com as informações apresentadas nos relatórios anteriores, as etapas 1 e 

2 do cronograma já foram concluídas dentro do planejamento estabelecido.  

 

ETAPA FASE ESPECIFICAÇÃO 
INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO 

SITUAÇÃO 

UNID QTD INÍCIO TÉRMINO 

1 
1.1 

Seleção RH – Contratação de 
funcionários para execução 

Profissionais 6 07/2022 07/2022 REALIZADO 

1.2 Seleção dos beneficiários Usuários - 07/2022 07/2022 REALIZADO 

2 2.1 
Implementar turmas das atividades 
de dança e esportivas para os 
usuários 

Turmas 15 08/2022 08/2022 REALIZADO 

 
 
Dessa forma, serão apresentadas neste relatório apenas as especificações em 

andamento das etapas 3 (fase 3.1) e 4 (fase 4.1). 

 
 

 

FASE 3.1 

Atender crianças, adolescentes e adultos, com e sem deficiência:  

 

Na primeira seleção, realizada no decorrer do mês de julho, o projeto já havia 

alcançado o número de 265 beneficiários, chegando a um total de 292 inscrições – os 

mesmos podendo se inscrever em mais de uma atividade. 

Nos meses de setembro, outubro e novembro, obtivemos um total de 824 inscritos 

ativos e 883 inscrições. No decorrer desses meses, foram observadas 172 desistências 

e cancelamentos de matrícula.  

Desses 824 beneficiários atendidos, 239 são crianças, 161 adolescentes, 309 adultos e 

115 idosos. 612 são moradores do município de São Gonçalo, 207 de Niterói, 3 de 

Maricá e 2 de Silva Jardim. Do total, 86 são pessoas com deficiência e 738 sem 

deficiência. 

Ao todo, o Projeto já atendeu 1089 usuários no período de seis meses. 
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                         Os dados aqui apresentados foram apurados em 30/11/2022.  

 

 Hoje são 261 beneficiários inscritos e ativos, que somam um total 278 inscrições 

(os mesmos podem se inscrever em mais de uma modalidade), todos devidamente 

matriculados e em atividade. Do total, 28 são pessoas com deficiência e 233 sem 

deficiência. 

 

 Conforme já registrado, as atividades se iniciaram dentro do prazo estipulado 

no cronograma e vêm sendo realizadas dentro do programado. 

 

INSCRIÇÕES ATUAIS: 

TIPO QUANTIDADE 

BENEFICIÁRIOS INSCRITOS 261 

INSCRIÇÕES TOTAIS* 278 

          (*) cada beneficiário pode se inscrever em mais de uma modalidade. 

 

INSCRIÇÕES ATUAIS POR MODALIDADE: 

TIPO QUANTIDADE 

BALLET 40 

JAZZ 34 

DANÇA URBANA 19 

FUNCIONAL / DANÇA MIX 121 

BASQUETE 64 

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

Ballet = 42 Ballet = 47 Ballet = 40 

Jazz = 33 Jazz = 35 Jazz = 34 

Urbana = 22  Urbana = 23  Urbana = 19 

Funcional = 131 Funcional = 140 Funcional = 121 

Basquete = 65 Basquete = 67 Basquete = 64 

TOTAL DE INSCRIÇÕES: 
293 

TOTAL DE INSCRIÇÕES:  
312 

TOTAL DE INSCRIÇÕES: 
278 
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REMANEJAMENTO DE VAGAS/INCRIÇÕES: 

Na última semana de cada mês são feitas avaliações para verificação de faltas nas 

turmas de acordo com o controle de chamada dos professores. Após essa revisão, são 

enviados avisos de cancelamento da matrícula com prazo de até 2 (dois) dias para que 

os usuários possam dar uma justificativa dessas faltas. Caso os mesmos não 

demonstrem interesse em continuar participando das atividades, enviamos uma 

mensagem privada para cada um informando sobre o cancelamento da matrícula. 

Isto posto, por conta da grande procura das pessoas em participar das atividades do 

Projeto, foi criada uma lista de espera para abranger os interessados nas vagas 

disponíveis de acordo com o número de desistências e cancelamentos de matrícula já 

realizados nas respectivas turmas. Esse contato é feito através de ligações e 

mensagens via WhatsApp na última semana de cada mês. 

 

UNIFORMES: 

Em razão do adiamento do início do projeto, devido ao isolamento social e restrições 

relacionadas à COVID-19, já explicitado na prestação de contas anterior, os valores 

depositados sofreram rentabilização nesse mesmo período.  

Ballet 14%

Jazz 12%

Urbana 7%

Funcional 44%

Basquete 23%

Ballet Jazz Urbana Funcional Basquete
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Portanto, no dia 17 de agosto, solicitamos autorização para utilização parcial dos 

recursos auferidos através da rentabilidade para a compra de uniformes 

personalizados e destinados exclusivamente aos usuários e aos professores do Projeto 

Inclusão Inversa.  

A compra dos mesmos foi aprovada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Economia Solidária de Niterói no dia 29 de agosto. 

Desta forma, nos foi possível distribuir um total de 300 camisas/uniformes aos 

usuários do Projeto. 

 

FASE 4.1 

Realização do evento comemorativo do Dia das Crianças:  

 

Com o objetivo de oportunizar a convivência, o fortalecimento dos vínculos familiares, 

comunitários e a promoção da consciência de cidadania, foi realizado o segundo 

evento comemorativo programado para o Projeto, no dia 13 de outubro de 2022, para 

celebrar o Dia das Crianças. 

O evento teve como foco o desenvolvimento de 

atividades lúdicas para as crianças inscritas no 

Projeto, como brincadeiras inclusivas 

promovidas pelo professor de educação física 

Hugo Ribeiro. Pescaria, desenho com ilustrações 

de pessoas com deficiência para colorir e pintura 

artística corporal também foram desenvolvidas 

para o entretenimento dos usuários e seus 

familiares. As crianças, com e sem deficiência, 

puderam interagir dentro do ideal de inclusão 

inversa, que promove a convivência com a 

diversidade e fomenta seu desenvolvimento 

humano dentro dos ideais anticapacitistas, que serão propagados ao longo de suas 

vivências e relações.  
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A integração entre as crianças promoveu redes e laços emocionais, imprescindíveis à 

infância, principalmente para crianças com deficiência que, devido à falta de 

acessibilidade urbana, inclusão no sistema educacional e outras barreiras enfrentadas 

cotidianamente, acabam em muitos casos por vivenciar menos possibilidades de 

acesso à convivência comunitária e ao lazer. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Além das atividades listadas, ocorreram apresentações de dança dos usuários do 

Projeto Inclusão Inversa. As apresentações são o resultado das aulas do projeto, onde 

pessoas com e sem deficiência, através da expressão e consciência corporal, 

desenvolvem atividades físicas, manifestações artísticas e convívio social. Os números 

de dança foram acompanhados pelos familiares e pelas demais crianças. 
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O evento também proporcionou aos presentes um instante de conscientização sobre a 

importância da vacinação contra a poliomielite através da fala da fundadora da 

Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos, a médica neurologista Drª. Tânia 

Rodrigues, pessoa com deficiência em decorrência desta doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A comemoração contou com um lanche composto por pipoca, cachorro quente, além 

de doces que foram fornecidos como premiação na brincadeira da pescaria. Por fim, as 

crianças receberam presentes da instituição, sendo estes, parte da contribuição do 

parceiro Instituto da Criança. 

No decorrer da celebração foi realizado o levantamento da satisfação dos presentes 

em relação ao evento, no qual um formulário foi fornecido para preenchimento 

voluntário dos participantes. De acordo com as respostas da amostra obtida, contamos 

com 94% de pessoas completamente satisfeitas e 6% de pessoas satisfeitas, conforme 

podemos observar no quadro abaixo: 

 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO - EVENTO 

Muitos satisfeitos 93,75% 

Satisfeitos 6,25% 

Indiferentes 0% 

Insatisfeitos 0% 
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES 

 

SERVIÇO SOCIAL 
 

   O Serviço Social da ANDEF trabalha dentro do propósito de reconhecer 

determinantes estruturais e dificuldades inerentes à questão social, buscando a 

inclusão das pessoas com deficiência, prestando atendimento e fornecendo 

esclarecimentos sobre direitos, visando o resgate da cidadania para usuários e suas 

famílias, além de dar suporte aos profissionais dos diversos setores em um trabalho 

multidisciplinar.  

Dentre as principais atividades desenvolvidas pelo Serviço Social podemos citar a 

triagem, a avaliação social e o acompanhamento destes usuários e sua rede, de 

maneira a promover orientações, encaminhando-os (quando necessário) aos diversos 

equipamentos sociais da rede.  

São atendidas todas as pessoas com ou sem deficiências, encaminhadas pelo Projeto, 

que solicitem informações sobre serviços sociais. As demandas expostas são 

analisadas, respondidas e encaminhadas, buscando sempre empoderar os usuários 

com conhecimento e informações. A acolhida, a escuta qualificada, o apoio e o 

cuidado profissional do Serviço Social são ferramentas de suma importância no 

processo de garantia de direitos.  

Neste momento o setor finalizou a fase de triagem dos perfis em vulnerabilidade social 

e está entrando em contato com os usuários para agendamento da avaliação social, 

onde será possível mapear demandas e realizar os encaminhamentos pertinentes, 

possibilitando o acompanhamento de suas questões rumo ao resgate de seus direitos 

e cidadania. Grupos minoritários e vulneráveis como pessoas com deficiência, doenças 

incapacitantes e crônicas, crianças, adolescentes, idosos, além de pessoas 

consideradas em risco socioeconômico, recebem atendimento especializado, 

objetivando a identificação de demandas e inclusão em políticas públicas de proteção 

social, o acesso a direitos e benefícios proporcionando condições favoráveis para sua 

participação plena e efetiva na sociedade.  
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Os primeiros contatos foram realizados através de uma apresentação do profissional 

de serviço social e seu trabalho nas turmas do projeto.  

A equipe de professores que ministra as aulas recebeu orientações para que, através 

do seu olhar capacitado e do convívio cotidiano proporcionado pelas aulas e interação 

com as famílias, também possam informar o grupo sobre a importância do 

acompanhamento social, além de realizar encaminhamentos e notificações de 

situações que exigem a intervenção do assistente social. Esta parceria multidisciplinar 

é de suma importância para que as demandas necessárias possam ser identificadas e 

atendidas corretamente.  

Após algum tempo de aulas, os professores já conseguem conhecer o perfil social e 

familiar de alguns usuários e suas famílias, fato que proporciona maior assertividade 

nas intervenções. No período referência de análise atual, o setor de serviço social 

contabilizou os seguintes números em relação ao perfil dos matriculados: 

 

PERFIL DOS ALUNOS MATRICULADOS 

Total de matriculados 261 100% 

Total de PCDs 28 10,7% 

Crianças 79 30,3% 

Adolescentes 50 19,1% 

Adultos 96 36,8% 

Idosos 36 13,8% 

 

Nos atendimentos realizados diariamente pelo serviço social são sanadas demandas 

mais comuns dentro destes grupos, como por exemplo orientações sobre o BPC ou 

auxílio doença, Vale Social, Passe Federal, aposentadoria, cartão de estacionamento, 

inclusão e vagas para os transportes municipais e aquisição de órteses e próteses. Até 

o presente momento o setor registrou as seguintes atividades: 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES SETEMBRO/NOVEMBRO 2022 

 Reuniões Multidisciplinares 13 

Triagem social de matriculados 50 

Atendimentos 1 

Avaliações sociais 1 

Eventos 1 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

BASQUETE E GINÁSTICA FUNCIONAL/DANÇA MIX  
 

Tendo em vista a evolução dos alunos nas questões biopsicossociais, foi observado um 

avanço significativo e de grande valia para o nosso Projeto. 

Os usuários relataram não só a melhora na qualidade física, mas mostraram satisfação 

na interação social e no contato junto de pessoas com deficiência, fazendo com que 

nosso objetivo de inclusão venha a se fortalecer cada vez mais. 

Diferente do primeiro encontro que contou com atividades coletivas bem básicas para 

realizar o ponta pé inicial, atualmente estão sendo observadas evoluções no quesito 

exercícios físicos para começar a acelerar o processo de reabilitação e promoção de 

independência e de mobilidade, que é o desejo da grande maioria, além de um 

condicionamento físico saudável. 

Nessas ações, verificamos um ganho bastante significativo para os alunos nas questões 

de redução de peso, redução da ansiedade, ganho de independência motora para 

realização de movimentos que antes do projeto descreveram terem dificuldade na 

realização dos mesmos. 

Temos o exemplo de um aluno de 10 anos, do basquete, que possui mutismo seletivo 

e é cadeirante. Os responsáveis estão impressionados com a evolução biopsicossocial 

dele, e no quanto o esporte/atividade física/basquete o ajudou e vem numa crescente 

de ganhos individuais e coletivos para o seu desenvolvimento.  

Mediante a esse e outros casos que as didáticas de treinamento proposto nas aulas 

vêm surtindo um efeito de grande importância para o Projeto.   

O nosso próximo passo em relação ao cronograma é manter e aumentar a qualidade 

de vida através não só do exercício físico em si, mas também com a interação dos 

praticantes até mesmo nos eventos de confraternização, onde os alunos de 

determinadas turmas interagem com alunos de outras, fazendo assim a formação de 

novos laços que são ideais para o processo de ensino aprendizagem.  

ENCAMINHAMENTOS SETEMBRO/NOVEMBRO 2022 

Vale Social 1 

Cartão de Estacionamento 1 

Auxílio Acidente 1 
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Por fim, encerramos mais um ciclo com respostas muito positivas em relação às aulas 

ministradas, estrutura da sede e profissionais que fazem atendimentos diretos aos 

usuários.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE DE PRESENÇA 

FUNCIONAL  

S/Q 7H S/Q 8H S/Q 14H S/Q 15H 

Inscritos: 13 Inscritos: 25 Inscritos: 9 Inscritos: 10 

Presentes: 9 Presentes: 23 Presentes: 5 Presentes: 8 

% Presença: 71 % % Presença: 92 % % Presença: 56 % % Presença: 80 % 

T/Q 8H T/Q 9H T/Q 14H T/Q 15H 

Inscritos: 18 Inscritos: 18 Inscritos: 14 Inscritos: 14 

Presentes: 14 Presentes: 11 Presentes: 12 Presentes: 9 

% Presença: 78 % % Presença: 61 % % Presença: 86 % % Presença: 64 % 

CONTROLE DE PRESENÇA 

BASQUETE 

S/Q 9H S/Q 16H 

Inscritos: 15 Inscritos: 21 

Presentes: 5 Presentes: 16 

% Presença: 33 % % Presença: 76 % 

T/Q 10H T/Q 16H 

Inscritos: 12 Inscritos: 16 

Presentes: 9 Presentes: 15 

% Presença: 75 % % Presença: 76 % 
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DANÇA 

BALLET, JAZZ e DANÇA URBANA 

 
 
Com o objetivo de promover a 

integração social de pessoas com e 

sem deficiência através da dança, nas 

modalidades de ballet, jazz e dança 

urbana, abarcamos como ganhos 

secundários, mas não menos 

importantes, a melhora na qualidade 

de vida de uma maneira geral, do bem-

estar, além do conhecimento técnico de cada modalidade.  

O acompanhamento e registros das atividades é realizado pelos professores, 

instrutores e estagiários, visando a melhor didática, planejamento e execução de todos 

os objetivos do Projeto. 

Musicalidade, integração entre pessoas com e sem deficiência, coordenação motora, 

controle de cadeira de rodas, técnicas de ballet, de jazz, de danças urbanas, 

metodologias de aprendizado e desenvolvimento, alongamento, flexibilidade, 

expressão corporal e expressão facial são tópicos trabalhos diariamente nas aulas. 

Tendo em vista que as modalidades de dança desenvolvidas no projeto necessitam 

dessas especificidades para o bom desenvolvimento artístico, técnico, cognitivo e 

pessoal contribuindo para o alcance dos objetivos propostos pelo Projeto. 

 

 

CONTROLE DE PRESENÇA 

DANÇAS 

BALLET 8H JAZZ 9H URBANA 10H 

Inscritos: 18 Inscritos: 11 Inscritos: 7 

Presentes: 15 Presentes: 5 Presentes: 3 

% Presença: 79 % % Presença: 45% % Presença: 100 % 

BALLET 14H JAZZ 15H URBANA 16H 

Inscritos: 22 Inscritos: 23 Inscritos: 12 

Presentes: 19 Presentes: 20 Presentes: 12 

% Presença: 79,1 % % Presença: 87 % % Presença: 100 % 
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FISIOTERAPIA 
 
A atuação da fisioterapia no processo de reabilitação de pessoas com deficiência tem o 

objetivo de desenvolver suas potencialidades, a fim de proporcionar uma melhora do 

bem-estar físico, psíquico e social. 

A fisioterapia trabalha com exercícios funcionais, que atuam para melhorar as funções 

do corpo. Dessa maneira, ela faz com que as pessoas com deficiência, como 

cadeirantes por exemplo, ganhem mais força e resistência, sempre respeitando as suas 

limitações, contribuindo para que as pessoas tenham uma maior qualidade de vida 

para a execução de suas atividades no dia a dia.  

Em relação ao Projeto, o setor de reabilitação atua em uma fase inicial, com o objetivo 

de trabalhar as necessidades de cada usuário. Os usuários que chegam ao setor de 

saúde buscando reabilitação fisioterapêutica são reabilitados até alcançarem a alta da 

Fisioterapia e estimulados a participarem de outras atividades propostas pela 

Instituição. Notamos, durante os atendimentos, o interesse de alguns usuários pelas 
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atividades oferecidas pelo Projeto Inclusão Inversa e observamos que os mesmos são 

perfis para participarem e desenvolverem habilidades além da rotina da reabilitação 

fisioterapêutica. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
































