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 O Instituto Phala - Centro de Desenvolvimento para Surdos é uma 
Instituição sem fins lucrativos fundada em 1999 por pais, familiares 
e profissionais na área da surdez, com o objetivo de oferecer melhor 
atendimento à saúde, educação, trabalho, assistência social e 
promoção dos direitos e interesses, reivindicações e anseios das 
pessoas surdas de Itatiba e região.

 Ao longo desses anos a Instituição foi-se consolidando no serviço prestado à comunidade surda, 
desenvolvendo vários projetos, no que se refere ao atendimento educacional-pedagógico, psicológico, 
fonoaudiológico, de assistência social e profissionalização.

Quem
somos

VISÃO
ser referência no acolhimento 
e atendimento ao deficiente 

auditivo

VALORES
Respeito as pessoas, 

igualdade, ética e 
honestidade, profissionalismo, 

responsabilidade e amor ao 
próximo

MISSÃO
Promover a inclusão social 
e a defesa dos direitos das 
pessoas com deficiências 

auditivas.

Oferecer um programa de intervenção multidisciplinar (desenvolvidas por assistente social, fonoaudióloga, 
psicóloga, pedagoga, professor de apoio pedagógico e intérpretes de LIBRAS), para trabalhar as 
consequências educacionais, emocionais e sociais causadas pela perda auditiva, com enfoque bilíngue 
(Língua Portuguesa-Língua Brasileira de Sinais) a crianças, adolescentes e adultos surdos de Itatiba, 
bem como a suas famílias.

OBJETIVO GERAL

• Atender as necessidades linguísticas da pessoa surda com a atuação de intérpretes de Libras em  sala 
de aula, instrutor surdo e professor (a) bilíngue no atendimento especializado bilíngue em contra turno 
escolar na sede da instituição;

• Promover atendimentos para o desenvolvimento linguístico habilitação/reabilitação fonoaudiológica 
otimizando o aproveitamento do resíduo auditivo, desenvolvimento de leitura orofacial, e aquisição do 
português em sua modalidade oral e/ou escrita;

• Realizar um trabalho de acolhimento psicossocial ás necessidades da família oferecendo suporte 
necessário ao indivíduo surdo, que pode ser, em muitos casos, estigmatizado e preterido em suas 
relações sociais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Tipo de Proteção: Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias.

• Caracterização do serviço: Média complexidade

ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS:



No grupo de família foi proposto um espaço de escuta, onde os participantes puderam expor suas dificuldades 
enfrentadas no cotidiano com o filho surdo. Aproveitamos esses momentos para acolher essas angustias e orientá-los 
sobre a importância de conhecer e se apropriar da cultura do surdo, ter o conhecimento dos direitos que garante a sua 
acessibilidade e sensibilizá-los da importância da autonomia para que tornem cidadãos ativos e participantes da sua 
vida em sociedade. Foram trabalhados os seguintes temas: 

w Dinâmica “Que família é essa?”  - Construir sua identidade e a partir de um movimento de respeito e solidariedade 
que permitirá um grau mais elevado de compreensão e partilha.
w “Relações afetivas/ pais e filhos” – Filme: Era uma vez uma família - Discutir a importância do afeto nas relações 
com o filho.
w Abuso sexual: “como prevenir” - Sensibilizar os responsáveis em relação ao abuso sexual, que acontece tão 
próxima da família e passa despercebido.
w Adolescência e depressão - Entender o que é a depressão e quais os sinais de quando inicia na vida do adolescente.

Os atendimentos para orientação Psicológica proporcionaram aos beneficiários um espaço para expor suas 
angustias e emoções. As orientações em sua maioria foram relacionados a busca de objetivos, construção do projeto 
de vida e aumento de autoestima. No ano de 2018 aumentou a procura por orientação a familiares e usuários adultos 
como um recurso para melhorar a comunicação na dinâmica familiar.

Projeto
       Phala em Família

          Contribuir para melhorar as relações interpessoais da família, sensibilizando sobre a sua importância no 
desenvolvimento e da autonomia do filho surdo.

w Apoio à família que se encontra desorganizado emocionalmente devido ao diagnóstico de surdez 
do     filho;

w Orientar as famílias quanto aos benefícios socioassistenciais aos quais os surdos têm direito e 
do seu papel protetivo junto ao filho;

w Trabalhar as habilidades emocionais do surdo, para o seu desenvolvimento cognitivo, psicólogico 
e social favorecendo o processo de inclusão social;

w Fortalecer a família para que possa possibilitar o desenvolvimento pleno dos surdos no que se 
refere às suas potencialidades linguísticas, intelectuais, sociais, afetivas, emocionais e culturais, 

assegurando-lhe possibilidades de integração à sociedade.

5

Reunião com o Grupo de famílias

Aulas de LIBRAS com as famíliasAtendimento psicológico em grupo Visita a academia para orientação da importância dos 
cuidados com o corpo
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Retorno ao trabalho de Daniel Ricardo Sibinelli depois de um ano e meio de terapia devido a depressão profunda. 
Neste tempo de acompanhamento a equipe realizou reuniões com o empregador para sensibilizá-los da importância 
da comunicação em Libras e da possibilidade de mudança de setor de trabalho. Daniel retornou ao trabalho e tem se 
sentido muito bem no local onde foi transferido. 

Esse foi um resultado satisfatório para Daniel, sua família, seu empregador, a Prefeitura Municipal Estância de 
Morungaba e toda a equipe do Instituto Phala, que desempenhou seu trabalho legitimando e pondo em prática a Lei de 
acessibilidade, garantindo o direito a pessoa surda. 

Nas atividades externas foram promovidos diversos passeios e visitas, tais como, no Zoológico, Museu Histórico 
Municipal, Visita ambiental e no Parque Aquático. Foram momentos onde puderam socializar com outros surdos, com 
os familiares que puderam acompanhá-los.

Visita ao Zooparque Itatiba

Conhecer a história do negro na cidade - Museu Histórico Municipal ‘Pe. Francisco de Paula Lima’



1 Psicóloga

1 Assistente Social / Coordenadora técnica

1 Instrutora de LIBRAS
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w Famílias dos usuários com perdas auditivas inscritas no projeto, que são encaminhadas 
pela Secretaria de Saúde, Educação do Município e procura espontânea.

w 43 famílias de crianças, adolescentes e adultos foram atendidas neste projeto.

w Os serviços prestados são 100% gratuitos 

Segunda a sexta-feira das 8h00 ás 17h00 - Fevereiro a dezembro de 2018

90% dos responsáveis tiveram compreensão de si e de seus filhos surdos, transmitindo segurança, acreditando em suas potencialidades;
80% das famílias estão promovendo a independência, autonomia e fortalecimento da identidade surda e a efetivação dos seus direitos;
95% obtiveram conhecimento e informações acerca da surdez, direitos e deveres dos surdos;
90% dos responsáveis de surdos não oralizados aderiram as aulas de Libras, melhorando a comunicação com o filho.

Município de Itatiba

QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS A FAMÍLIA NO ANO: 515
170 atendimentos sociais a família;
230 atendimentos psicológico;
115 atendimentos em aula de Libras.

w Cursos Libras na sede da instituição e nas empresas parceiras;
w Doações realizada por pessoa jurídica;
w Recursos angariados através de propostas e ações que visem à sustentabilidade da 
entidade (venda de macarrão em nossa sede e participação nos eventos municipais 
entre outros eventos beneficentes).

Visita Ambiental monitorada - Conhecer o trabalho desenvolvido no município para conservação do meio ambiente

Parque Aquático
No dia 04 de novembro participamos do dia do deficiente no Parque Aquático Wet’n wild. Os beneficiários tiveram 

um momento de lazer, descontração e socialização com os colegas e familiares. 
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          Promover reabilitação bilíngue e interdisciplinar por meio do trabalho da fonoaudióloga e da psicóloga. 

w Possibilitar o desenvolvimento das habilidades linguísticas, através da aquisição da Libras e o  
desenvolvimento das habilidades auditivas residuais;

w Promover a estimulação precoce, a fim de tentar suprir a privação sensorial auditiva existente.

w Reabilitação bilíngue, desenvolvendo tanto o Português em sua modalidade oral e/ou escrita e a Libras.

Projeto
       Quem ouve bem aprende melhor

Foram aplicadas atividades para Reabilitação fonoaudiológica aos usuários, para o desenvolvimento da fala e 
linguagem, otimizando e aproveitamento o resíduo auditivo, desenvolvimento de leitura orofacial, e aquisição do 
português em sua modalidade oral e/ou escrita.

Terapia fonoaudiológica



1 Psicóloga

1 Fonoaudóloga

1 Coordenadora técnica
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w Pessoa com perdas auditivas inscritas no projeto, que são encaminhadas pela Secretaria 
de Saúde, Educação do Município e procura espontânea. O perfil dos atendidos tem idade  
06 meses a mais de 60 anos, ambos sexos com  escolaridades desde a Educação Infantil a 
ensino Médio. 
w 25 crianças e adolescentes com perda e deficiência auditiva.
w Os serviços prestados são 100% gratuitos 

Segunda a sexta-feira das 8h00 ás 17h00 - Fevereiro a dezembro de 2018

85% houve melhoria nas habilidades comunicativas e no desempenho escolar;
70% teve desenvolvimento na oralidade e leitura orofacial;
75% de diminuição das dificuldades encontradas na aquisição da língua portuguesa escrita;
75% das famílias têm contribuído para o desenvolvimento psíquico, social, emocional, cognitivo e afetivo das crianças surdas atendidas.

Município de Itatiba

QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS FONOAUDIOLÓGICOS E 
PSICOLOGICOS AOS USUÁRIOS DO ANO: 2.747
1675 atendimentos fonoaudiologicos;
1072 atendimentos psicológico.

w Cursos Libras na sede da instituição e nas empresas parceiras;
w Doações realizada por pessoa jurídica;
w Recursos angariados através de propostas e ações que visem à sustentabilidade da 
entidade (venda de macarrão em nossa sede e participação nos eventos municipais 
entre outros eventos beneficentes).

                          Crianças ouvintes filhos de pais surdos sendo estimuladas a oralidade

Houve orientações aos surdos e às suas famílias relacionadas ao manuseio e conservação da prótese auditiva, 
a fim de reduzir o número de consertos de aparelhos auditivos. Foram levantadas as capacidades e habilidades já 
apresentadas pelos jovens surdos atendidos e promovido o desenvolvimento de seu potencial. Nos atendimentos 
foram aplicados:

w Treino articulatório para aquisição do encontro consonantal, fonemas e habilidades de consciência fonológico;
w Compreensão textual, uso do plural adequadamente e produção escrita.
w Aumento do vocabulário de Libras e construção de frases;
w Habilidades de leitura e escrita;
w Discriminação auditiva e leitura Labial orofacial;
w Elaboração do discurso oral, através de sequencias lógico-temporais;

Neste ano iniciamos a terapia fonoaudiologicos com três crianças filhas de pais surdos, no intuito de trabalhar a 
estimulação da oralidade e prevenindo dificuldades na fala na idade adulta. 
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Projeto
       Aprendiz

          Proporcionar ao aluno surdo uma educação de qualidade criando um ambiente apropriado às formas 
singulares de seu processamento cognitivo e linguístico através da mediação de intérpretes de Libras e da 
capacitação e formação dos educadores da rede.

 O projeto visa o desenvolvimento global da criança e adolescente surdo e uma melhor qualidade de 
vida aos mesmos, o Instituto Phala há alguns anos desenvolve o Projeto Aprendiz, em parceria 

com a Secretaria de Educação de Itatiba, oferecendo acompanhamento e orientação pedagógica 
às escolas, bem como garantindo o intérprete de Libras aos alunos surdos matriculados nas 
escolas municipais. 
As atividades desenvolvidas contemplam as aulas de apoio em contra turno com professor 
bilíngue e/ou instrutor surdo (em grupo ou individuais) na sede da Instituição, orientação 
pedagógica e formação aos intérpretes de Libras e assessoria continuada ao CAEPI - Centro 

de Atenção Educacional Psicossocial Inclusiva e às coordenações/ direções das escolas em 
que os alunos surdos estão matriculados.

1 Coordenação Pedagógica

1 Professor Bilíngüe

1 Instrutor Surdo

8 Intérpretes de LIBRAS

w Crianças ambos os sexos com perda auditiva matriculadas na rede regular de ensino 
municipal na Educação infantil, Fundamental I e II.
w 8 alunos matriculados na rede municipal de ensino de Itatiba com intérprete de libras e 
instrutores surdos em sala de aula. Além deste trabalho, as crianças com perda auditiva 
(atendidas ou não pelo intérprete) frequentam semanalmente aulas de reforço escolar 
oferecido por professor bilíngue (Libras/Língua Portuguesa) e instrutor surdo dentro da 
Instituição

Segunda a sexta-feira das 7h00 ás 18h00 - Fevereiro a dezembro de 2018

Município de Itatiba

QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS DE INTÉRPRETES EM SALA 
DE AULA DO ANO PARA OS 8 ALUNOS: 1.600
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS DE APOIO PEDAGÓGICO NA 
SEDE DA INSTITUIÇÃO NO ANO PARA 22 USUÁRIOS: 1.407

w Repasse de verba municipal, realizado via termo de parceria entre entidade 
e Secretaria Municipal de Educação.

w Os serviços prestados são 100% gratuitos

80% apresentaram melhora no desempenho escolar;
70% de aumento no interesse por leitura, acrescentando assim o repertório em Libras e Português;
85% tem autonomia em sala de aula, apresentando independência nas atividades;
65% de melhora na compreensão textual;
80% de melhoras nas notas; 
80% de melhora na prática da escrita, pelo reconhecimento de letras, contagem da quantidade de objetos; 

Atendimento de Intérprete em sala de aula

Atendimento de Intérprete em sala de aulaAula de LIBRAS com apoio pedagógica com Instrutora 
Surda na sede do Instituto Phala

Apoio pedagógico na sede do Instituto Phala

11
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Projeto
       Município de Morungaba

          Atender as necessidades linguísticas de surdos matriculadas na rede municipal de ensino

 O projeto visa o desenvolvimento global da criança e adolescente surdo e uma melhor qualidade de vida aos mesmos, 
o Instituto Phala há alguns anos desenvolve o Projeto Aprendiz, em parceria com a Secretaria de Educação de Morungaba, 
oferecendo acompanhamento e orientação pedagógica às escolas, bem como garantindo o intérprete de Libras ao aluno surdo 
matriculado na escola municipal.

w Crianças ambos os sexos com perda auditiva matriculadas na rede regular de ensino municipal 
na Educação infantil, Fundamental I e II.
w 1 aluno surdo.

Aluno surdo matriculado no início do ano letivo de 2017 
na rede estadual de ensino da região de Município de 
Morungaba. 

1 Coordenação Pedagógica

1 Intérprete de LIBRAS

Segunda a sexta-feira das 7h00 ás 18h00 - Fevereiro a dezembro de 2018 QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS NO ANO: 200

w Repasse de verba municipal, realizado via termo de parceria entre entidade 
e Secretaria Municipal de Educação.

w Os serviços prestados são 100% gratuitos

O aluno está a dois anos sendo acompanhado por Interprete em sala de aula, não tinha língua para se comunicar, nem Libras e nem português, 
fazia uso de gestos domésticos. Diante da dificuldade de comunicação o aluno era agressivo com os colegas e professor não seguia regras, pois 
não as entendia. Hoje adquiriu a Libras e consegue se comunicar, apresenta tranquilidade ao se relacionar com os colegas de classe, interage 
nas atividades e brincadeiras. Melhorou seu desempenho escolar. Participa do reforço pedagógico na sede da instituição, onde tem ampliado seu 
repertório em Libras e Português.
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Balanço

Natureza da despesa
Total (R$) Concedente 

(R$)
Proponente 

(R$)Código Específicação
Recursos Humanos 73.825,26 0,00 73.825,26
Material de consumo 0,00 0,00 0,00
Permanentes 0,00 0,00 0,00

Total Geral 73.825,26 0,00 73.825,26

Meta Cat. Econ.

Ter conhecimento dos direitos e do seu papel protetivo junto ao filho; Recursos Humanos

Desenvolvimento pleno dos surdos no que se refere às suas potencialidades Recursos Humanos

Assegurar possibilidades de integração à sociedade Recursos Humanos

Vínculos familiares e comunitários fortalecidos
Material de consumo

Pemanentes

Projeto
   Phala em Família

Plano de Aplicação - R$ 1,00

Cronograma de desembolso - R$ 1,00

Natureza da despesa
Total (R$) Concedente 

(R$)
Proponente 

(R$)Código Específicação
Recursos Humanos 55.313,83 0,00 55.313,83
Material de consumo 0,00 0,00 0,00
Permanentes 0,00 0,00 0,00

Total Geral 55.313,83 0,00 55.313,83

Projeto
 Quem ouve bem aprende melhor

Plano de Aplicação - R$ 1,00

Cronograma de desembolso - R$ 1,00

Meta Cat. Econ.

Desenvolvimento de leitura orofacial, e aquisição do português em sua modalidade oral e/ou escrita; Recursos Humanos

Desenvolvimento da fala e linguagem, otimizando e aproveitamento o resíduo auditivo. Recursos Humanos

Famílias agentes modificadores da realidade dos surdos, atuando ativamente no processo terapêutico. Recursos Humanos

Desenvolvimento de  potencialidade, capacidades e habilidades Material de consumo
Pemanentes

Natureza da despesa
Total (R$) Concedente 

(R$)
Proponente 

(R$)Código Específicação
Recursos Humanos 390.534,59 383.217,48 7.317,11
Material de consumo 29.345,89 29.345,89 0,00
Permanentes 0,00 0,00 0,00

Total Geral 419.880,48 412.563,37 7.317,11

Meta Cat. Econ.

Desenvolvimento cognitivo e linguístico através da mediação de intérpretes de Libras Recursos Humanos

Desenvolvimento global da criança e adolescente surdo e uma melhor qualidade de vida Recursos Humanos

Acréscimo no repertório em Libras e Português. Recursos Humanos

Melhora na compreensão textual Material de consumo
Pemanentes

Projeto
      Aprendiz

Plano de Aplicação - R$ 1,00

Cronograma de desembolso - R$ 1,00

Natureza da despesa
Total (R$) Concedente 

(R$)
Proponente 

(R$)Código Específicação
Recursos Humanos 62.766,29 56.543,23 6.223,06
Material de consumo 6.485,50 6.485,50 0,00
Permanentes 0,00 0,00 0,00

Total Geral 69.251,79 63.028,73 6.233,06

Meta Cat. Econ.

Desenvolvimento cognitivo e linguístico através da mediação de intérpretes de Libras Recursos Humanos

Desenvolvimento global da criança e adolescente surdo e uma melhor qualidade de vida Recursos Humanos

Acréscimo no repertório em Libras e Português. Recursos Humanos

Melhora na compreensão textual Material de consumo
Pemanentes

Projeto
      Município de Morungaba

Plano de Aplicação - R$ 1,00

Cronograma de desembolso - R$ 1,00
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       Parcerias

          Identificar os apoios externos na execução dos projetos/programas/serviços desenvolvidos pela entidade, 
ou seja, órgãos da esfera pública (federal, estadual ou municipal), entidades privadas ou comunitárias que 
apoiaram de forma técnica, financeira ou administrativa.

Prefeitura do Município
de Itatiba

Prefeitura do Município
de Morungaba

Erca Química LTDA

Fórum da Comarca
Itatiba

Doação de chocolates da academia Runner na páscoa

Eventos e doações de empresas para angariar funtos para manutenção dos projetos

Vendas de Macarrão na Chapa na sede do Instituto e nas festas do Município

Vendas de dicionário



14

Quadro de Recursos Humanos da entidade

Qtd Profissão Carga Horária 
Semanal

Vínculo com 
a entidade

1 Assistente Social / Coordenadora Técnica 15h CLT

1 Coordenação Pedagógica 40h CLT

1 Psicóloga 15h CLT

1 Fonoaudióloga 15h CLT

1 Instrutora Surda 14h CLT

1 Professor Bilíngue 35h CLT

2 Instrutor Surdo 37,5h CLT

7 Intérprete de LIBRAS 25h CLT

1 Coordenadora Administrativa 40h CLT

1 Aux. Administrativo 40h CLT

1 Recepcionista 40h CLT

Itatiba/SP, 26 de Março de 2019

Responsável pela elaboração do relatório

Simônia Francisca de Jesus
Assistente Social - CRESS 37.654

Coordenadora Técnica

Vera Aparecida de Sá Ribeiro
Presidente da Instituição

Responsável pela Instituição






