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SOBRE OADVOCACYO Advocacy é a arte de investigar ediagnosticar problemas enfrentadospelas pessoas com deficiência intelectual e seus familiares e propor soluções sustentáveis e responsáveis. Assim atuando na formulação e/ou implementação de políticas públicas voltadas às pessoas comdeficiência estabelecendo diálogo e incidência junto aos poderesExecutivo, Legislativo, Judiciário ou por intermédio 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representações em conselhos de direitos, redes,fóruns e movimentos sociais visando assegurar os direitosdas pessoas com deficiência.
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prevê 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criança 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adolescente com deficiência intelectual 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público e atores que atuam na área de defesa de direitos da criança e do adolescente, conscientizando seus agentes transformadores e acompanhando a atuação do poder público e dos espaços de discussão política. Este projeto tem como foco aatuação na incidência de políticaspúblicas, tendo em vista a efetivação das leis e programas que assegurem os direitos e a inclusão social das pessoas com deficiência intelectual no município de São Paulo. 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICOatendimento@ijc.org.brTel.: (11) 5080-7000UNIDADE VILA CLEMENTINORua Loefgren, 2109 - Vila Clementino - CEP: 04040-033 - São Paulo - SP - Brasil - Tel.:(11) 5080-7000 | Fax: 5549-3636UNIDADE ITAIM BIBIAv. Horácio Lafer, 540 - Itaim Bibi -CEP: 04538-082 - São Paulo - SP - Brasil - Tel.: (11) 3078-0604Fax: (11) 5080-7073UNIDADE GUAIANASESRua Eduardo Alves, 02 - Guaianases CEP: 08410-120 - São Paulo - SP -Brasil - Tel.: (11) 5080-7212 / 5080-7213

NOSSOS CANAISVIRTUAIS         www.ijc.org.br          institutojoclemente         @instjoclemente         @institutojoclemente         Instituto Jô Clemente



MATERIAIS ADAPTADOS AUXILIAM NA INCLUSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
IJC PROMOVE SEGUNDA EDIÇÃO DE SEMINÁRIO PARA ADOLESCENTESCOM DEFICIÊNCIA INTELECTUALEM PARCERIA COM O FUMCAD

COMO LIDAR COM A PANDEMIAE A SAÚDE EMOCIONAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

ABRIL DE 2021 / EDIÇÃO 06 / ANO 02



ABRIL DE 2021 / EDIÇÃO 06 / ANO 0203

COMO LIDAR COM A PANDEMIAE A SAÚDE EMOCIONAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Edinete Nogueirapsicóloga, neuropsicóloga e mestre em Ciências Humanas. 

Há mais de um ano, a mudança da rotina, o  isolamento social,  a  saudade  dos  colegas  e  dos  professores,  a preocupação dos pais e a falta de respostas sobre o futuro são  apenas  alguns  dos  fatores  que  mexem  com  as emoções  das  crianças  e  adolescentes,  com  ou  sem deficiência  intelectual,  em  período  de  quarentena.  Sem poder  sair  de  casa  para  brincar  e  se  distrair,  eles começaram  a  ouvir  os  adultos  falarem  sobre  perda  de emprego  e  ver,  diariamente,  na  TV  a  situação  crítica  de pessoas que contraíram coronavírus (COVID-19).“As crianças e adolescentes estão enfrentando esse período de forma  bem  agravante  porque  além  de  estarem  em desenvolvimento, ainda estão afastados de suas rotinas, como a escola e os locais que antes frequentavam, sentem falta dos amigos  e  de  contato  social,  além  de  terem  intensificado  a convivência familiar”, explica a psicóloga, neuropsicóloga e mestre em Ciências Humanas, Edinete Nogueira.

É  o  que  tem  acontecido  com  Isabela,  de  9  anos. Acostumada a correr, brincar, pular e saltar em ambientes abertos e rodeadas de amigos e colegas, ela tem sentido o efeito de ficar o dia inteiro dentro de casa nesse período de isolamento  social.  Longe da  casa  de  amigos  e  parentes, Isabela  tem  que  lidar  também  com  o  afastamento  do Colégio Janjão & Albuquerque – onde frequenta o 5º ano do Ensino Fundamental – e lidar com a educação a distância, 

um  formato  até  então  inédito  para  o  ensino  formal  de

Segundo  a  especialista  –  que  também  atua  como facilitadora nas rodas de conversa do projeto Defensores dos  Direitos  das  Crianças  e  dos  Adolescentes  com Deficiência  Intelectual,  em  parceria  com  o  Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD) –, os cuidadores principais, ou seja, as pessoas que estão em contato  direto  com  as  crianças  e  adolescentes,  devem prestar  atenção  a  alguns  sinais  e  sintomas  que  podem surgir  no  decorrer  do  tempo.  “É  importante  observar mudanças de comportamento como alterações de sono – se agora dormem mais ou menos, no apetite – se agora comem mais ou menos, por exemplo, como indicativos de que essas pessoas  estão  enfrentando  um  sofrimento  por  conta  desse isolamento”.

cr ianças   e   adolescentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Ela  já  tinha  dificuldades  no  aprendizado  por  ter  PAC (Distúrbio  do  Processamento  Auditivo  Central)  e  com  a nova  modalidade  de  ensino,  precisei  da  ajuda  dos profissionais do Serviço de Psicopedagogia do Instituto Jô Clemente para que o rendimento dela não caísse. Tento criar  uma  nova  rotina,  mas  nem  sempre  dá  certo.  Ela termina a aula online e depois do almoço é a hora de fazer a lição  e  só  depois  ela  pode  brincar.  Acabo  tentando preencher o dia dela com alguma outra atividade  já que antes ela fazia aulas de coral e hip-hop”, conta a consultora de  vendas  Vanessa  Aderaldo ,   mãe  da  Isabela.

Vanessa ressalta que passou a observar as mudanças no comportamento da filha. “Ela tem acordado mais tarde e tem ficado  mais  preguiçosa.  Fizemos  exames  de  sangue, recentemente, e ela está com os triglicérides mais altos porque está  comendo mais  besteiras  nesse  período.  A  gente  acaba compensando  esse  tédio  com  comida,  como  hambúrguer, sorvete e isso faz mal para a saúde das crianças e dos adultos também”....................................................................... .

Vanessa Aderaldo e a filhaIsabela, de 9 anos.

Crianças em ação – antes da pandemia – no Serviço de Psicopedagogia do IJC, voltado a jovens com dificuldade de aprendizagem.
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COMO LIDAR COM A PANDEMIAE A SAÚDE EMOCIONAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
Nogueira  recomenda  muito  diálogo  com  as  crianças  e adolescentes nesse momento difícil. “É importante ter uma conversa, com uma linguagem fácil e clara, explicando o que estamos vivendo e que isso tudo uma hora vai passar e que as rotinas  habituais  vão  ser  retomadas,  como  a  escola  e  as atividades,  inclusive nas organizações que  eles  frequentam, como é o caso do Instituto Jô Clemente”. A psicóloga destaca que os adultos, muitas vezes, pensam que as crianças e adolescentes com deficiência intelectual não compreendem o que está acontecendo, e isso não é verdade.  “O  que  acontece  na  maioria  das  vezes  é  uma dificuldade de  expressar  os  sentimentos  e  o  sofrimento,  no sentido  verbal:  dizer  que  está  triste,  com medo,  com  raiva, insegura, ansiosa, agitada, por isso é essencial que a família observe as mudanças de comportamento e proponha, nesse sentido,  alternativas  que  facilite  a  comunicação  dentro  do ambiente familiar”. Na  avaliação  da  psicóloga,  com  o  quadro  atual  da pandemia,  todas  as  pessoas  têm  vivido  sentimentos  e experiências desagradáveis, em algum nível, incluindo os adultos, por isso é importante identificá-los. “É necessário entender  também  o  estado  emocional  do  cuidador  dessas crianças e adolescentes com deficiência intelectual porque isso 

vai  interferir  e  influenciar,  diretamente,  no  comportamento dessas pessoas. Elas podem ficar mais tristes, mais irritadas e mais inseguras ao ver seu cuidador preocupado, ansioso, triste ou mesmo em alerta”.
Para Edinete, ações simples desenvolvidas com o apoio dos responsáveis  podem  aliviar  momentos  de  estresse  e auxiliar  crianças  e  adolescentes  nesse  processo  de incertezas. “Promova atividades junto com a criança, brinque com ela; crie atividades dentro de casa; faça uma caminhada seguindo  todos  os  protocolos  de  segurança,  com  todos  os cuidados  necessários;  promova  chamadas  de  vídeo  ou  de telefone com amigos, familiares, colegas da escola, para que ela possa se sentir um pouco mais perto dessas pessoas. Se for necessário é recomendável que se busque ajuda na própria escola ou em organizações com profissionais especializados na   t en t a t i v a   d e   i d en t i fi ca r   e   s o l u c i ona r   e s s a s questões”...........................

“É importante ter uma conversa, com uma linguagem fácil e clara, explicando o que estamos vivendo e que isso tudo uma hora vai passar”. Edinete Nogueira, psicóloga.

O  PROCESSO DE APRENDIZAGEM NÃO É TAREFA FÁCILMesmo  em  condições  normais,  com  as  crianças  frequentando  a  escola,  o engajamento dos pais, mães e responsáveis é um ponto desafiador. Apesar de muitas mães e pais estarem trabalhando de casa, eles ainda precisam seguir uma agenda e nem sempre estão totalmente à disposição de seus filhos para ajudar no processo educacional.  Pensando  nisso,  o  Instituto  Jô  Clemente  listou,  com  base  nesta entrevista  com  a  psicóloga  Edinete  Nogueira,  um  passo  a  passo  para  pais  e responsáveis lidarem com seus filhos nesse momento:Crie uma rotina, é fundamental;

Procure ajuda se necessário.
Filtre informações e notícias;Evite o excesso de telas;Tenha momentos divertidos;
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MATERIAIS ADAPTADOS AUXILIAM NA INCLUSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Para Deisiana, ampliar as potencialidades cognitivas dos adolescentes  com  deficiência  intelectual  é  parte importante  do  trabalho  de  inclusão.  “É  possível  oferecer alternativas que atendam às necessidades desses jovens por meio  dos materiais  acessíveis.  O  uso  deles  permite  que  os adolescentes sejam capazes de se expressar melhor, elaborar perguntas  e  resolver  pequenos  problemas  do  dia  a  dia, tornando-se mais participativos, permitindo assim uma maior interação social”, conta.

É por isso que o trabalho de organizações especializadas no atendimento sobre diferentes tipos de deficiência, como é o caso do Instituto Jô Clemente (IJC) – com o seu trabalho na  causa  da  deficiência  intelectual  que,  neste  ano, completou 60 anos de história – é tão imprescindível.

A prática da inclusão ainda é um desafio para as escolas, pois  envolve  não  só  a  mudança  dos  espaços  para acessibilidade dos alunos, como também a adaptação das práticas pedagógicas para uma educação mais  inclusiva. Para  isso,  é  fundamental  o  apoio  de  profissionais  para identificar os ajustes necessários e auxiliar no diálogo com as famílias e com a sociedade.
Os materiais adaptados produzidos por essas instituições possuem orientações de profissionais capacitados sobre temas e experiências que podem proporcionar às pessoas com  deficiência  intelectual  acesso  a  informações essenciais  para  seu  desenvolvimento.  “Garantir acessibilidade  é  uma  maneira  de  auxiliar  na  melhoria  do atendimento  e  promover  processos  de  aprendizagem  em igualdade  de  condições  para  adolescentes  com  deficiência intelectual” ,  explica  a  supervisora  de  Advocacy, Articulação  e  Mobilização  do  Serviço  de  Defesa  e Garantia de Direitos do IJC, Deisiana Paes..

Pensando nisso, o IJC lançou, neste mês, a segunda edição de  uma  cartilha  interativa,  com  o  objetivo  de  trazer informação sobre os direitos e promover o protagonismo dos adolescentes com deficiência intelectual. Com o tema “Empoderando-se:  Adolescentes  com  deficiência intelectual  sobre  os  seus  direitos”,  a  cartilha  oferece atividades e temas relacionados a alguns dos seus direitos e  deveres  fundamentais.  São  eles:  trabalho,  autonomia, alegria, cidadania, motivação e responsabilidades. Esse  é  o  segundo  material  criado  pelo  Instituto  Jô Clemente, por meio do Projeto “Defensores dos Direitos das  Crianças  e  Adolescentes  com  Deficiência Intelectual”,  com  o  apoio  do  Fundo  Municipal  da Criança e do Adolescente – FUMCAD. A primeira edição, a cartilha “Dialogando para protagonizar”, está disponível para download no site do IJC: https://cutt.ly/8bxzLlB

Desde  o  início  do  projeto,  em  2019,  o  IJC  lançou  uma dezena de instrumentos educacionais e inclusivos, como o Guia de Autodefensoria – uma revista em quadrinhos que visa fortalecer o exercício da defesa e garantia de si mesmo –  e  o  Guia  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência Intelectual – projeto editado em versão de leitura fácil, em parceria  com  o  escritório  Tozzini  Freire  Advogados, J.P.Morgan e Associação para Desenvolvimento, Educação e  Recuperação  Excepcional  (Adere).  Para  acessar  estes materiais: https://cutt.ly/abxxU8X

Deisiana PaesSupervisora de Advocacy, Articulação e Mobilização do Serviço de Defesa e Garantia de Direitos do IJC.

O material já esta disponível e o download pode ser feito pelo link: https://cutt.ly/qbxbJ7N 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IJC PROMOVE SEGUNDA EDIÇÃO DE SEMINÁRIO PARA ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL EM PARCERIA COM O FUMCADO  Instituto  Jô  Clemente  realizou,  neste  mês,  a  segunda edição do Seminário para Adolescentes com Deficiência Intelectual. No  formato online, dessa vez, por conta do avanço  da  Covid-19,  o  evento,  que  foi  promovido  pelo Núcleo de Políticas Públicas e Advocacy da Organização, em  parceria  com  o  Fundo Municipal  da  Criança  e  do Adolescente  (FUMCAD),   por  meio  do  projeto Defensores dos Direitos das Crianças e Adolescentes com  Deficiência  Intelectual,  teve  como  tema  “A autonomia do sentir”.O  encontro  que  reuniu  mais  de  100  pessoas,  dentre adolescentes  com  deficiência  intelectual,  familiares, parceiros  de  ONGs  congêneres  e  apoiadores,  foi apresentado  pela  assistente  técnica  de  Advocacy  do  IJC, Luiza Murakami e mediado pelos jovens Ronie Vitorino e Daniel Chusyd, autodefensores da organização....
Daniel, por sua vez, contou sobre o processo de criação de um canal no YouTube, o “ De quarentena com o Daniboy”.  “Acabo ficando muito tempo no meu quarto, gosto de dormir e assistir séries. E foi assim que a ideia do canal surgiu para eu mostrar  um  pouco  do  meu  dia  a  dia”,  explicou...... .................................Depois de interagirem entre si, com troca de experiências e relatos sobre esse período, os mediadores convidaram a psicóloga  e  neuropsicóloga  Edinete  Nogueira,  que promoveu uma “Oficina de emoções” com os participantes do seminário. A profissional abordou temas relacionados à saúde emocional, em tempos de pandemia, e respondeu mensagens  e  comentários  de quem estava presente  via chat.............................................................................................. . . . . . . .

O  debate  teve  início  após  uma  breve  apresentação  de Ronie  e Daniel,  que  contaram um pouco  sobre  a  rotina deles durante a pandemia da Covid-19. “Creio que ficar em casa não foi legal para ninguém. Eu sou uma pessoa calma, mas  depois  de  cinco meses  em  casa,  passei  a  ter  crises  de ansiedade.  O  ponto  positivo  foi  que  passei  a me  conhecer melhor”, destacou Ronie. 

Ao encerrar o evento, Luiza Murakami realizou, ao vivo, o lançamento  da  cartilha  interativa  “Empoderando-se: Adolescentes com deficiência intelectual sobre os seus direitos”, disponível aqui: https://cutt.ly/BbxEHzL  ............... Ronie VitorinoAutodefensor do IJC Luiza MurakamiAssistente técnica de Advocacy do IJC Daniel ChusydAutodefensor do IJC

FIQUE POR DENTRO!
FIQUE POR DENTRO!
Rosália Rodrigues -  Tribunal de Justiça de São Paulo, comarca de Santos.
Não conseguiu participar do seminário? Listamos alguns depoimentos dos participantes durante o encontro:Michele Oliveira Santos  -  Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA) Cocaia.“O que me motiva é enxergar que eu estou conseguindo fazer a diferença no meu trabalho, não estou aqui só por estar, estou contribuindo na vida de pessoas. E sentir que está dando certo não tem preço. Eu sou bem tranquila, então me sinto bem além desse momento difícil que todos nós estamos vivendo”. 
“Estou em trabalho remoto há um ano. Por aqui, estamos em articulação com os acolhimentos, mediante videoconferência com os serviços da rede de atendimento socioassistencial e de saúde”.Marcio Berti  -  Instituto UniDown.

Cristiane Ferreira  -  ONG Nasce.

“Nesse período, estamos realizando diversas atividades online para cuidar dos nossos alunos, todos, pessoas com síndrome de Down. As atividades são colocadas no canal do YouTube e o relato dos pais é que tem ajudado muito eles”.Marta Barros de Souza  -  Centro Social Nossa Senhora da Penha (CENHA).“Estamos trabalhando com as famílias e usuários de forma híbrida, o serviço não parou. Percebemos muita sensibilidade de todos, tanto dos assistidos quanto dos familiares e também dos trabalhadores do serviço. Essa é uma época bem complicada onde as pessoas precisam mais do que nunca de atenção, e isso é geral nesse cenário pandêmico”.
“Trabalho com os alunos a arte sustentável em vidros, estamos trabalhando home office e presencial nesta pandemia. Tenho conseguido pesquisar muitas coisas novas, com o tempo que tem sobrado. Trabalhamos com pessoas com deficiência e temos também um grupo online com eles, o de utilizamos para passar atividades online, para bater papo, mandar palavras de fé e esperança. E, desta forma, passar por esta fase difícil da melhor forma possível: nos unindo mesmo que de longe”.

Para assistir ao seminário online na íntegra, acesse nosso canal no YouTube: https://cutt.ly/hbxOJnK



Apoio:

Realização:
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