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ADAPTAÇÕES PARA MANTER
OS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS EM 
FUNCIONAMENTO DURANTE A PANDEMIA

O PROTAGONISMO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL COMO TRANSMISSORES
DA INFORMAÇÃO

BOAS PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO 
EM RESPOSTA AO CORONAVÍRUS



que pode ser usado para observar e estimular todas as 
crianças, independentemente de terem ou não algum 
tipo de atraso no desenvolvimento. Qualquer criança 
deve ser estimulada ao máximo”, afirma Kelly. A cartilha, 
cujo download pode ser feito no link https://bit.ly/estimu-
lar-seu-filho-em-casa, apresenta atividades e orientações 
diferentes para cada período da primeira infância e foi 
feito por uma equipe de psicólogos, terapeutas ocupacio-
nais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicopedagogos e 
assistentes sociais.

Além da cartilha, fizemos uma pesquisa com os pais para 
entender suas necessidades neste momento de isola-
mento social. A partir daí, foi possível adaptar os atendi-
mentos à realidade de cada família. Há casos, por exem-
plo, em que fazemos atividades em conferência por meio 
de plataformas de vídeo. Para quem não tem acesso a 
esse recurso, realizamos atendimentos por ferramentas 
mais simples, como WhatsApp e telefone. “O que não po-
demos permitir é que nenhuma criança ou adolescente 
fique sem apoio, porque entendemos que independente-
mente da pandemia, a pessoa com deficiência intelectual 
ou com algum atraso no desenvolvimento neuropsicomo-
tor precisa ser estimulada desde a infância e durante toda 
a vida”, finaliza Kelly.

Passamos a postar, ainda, materiais com dinâmicas, dicas 
e brincadeiras nas redes sociais. Os vídeos, produzidos 
por crianças, jovens e adultos apoiados pelo Instituto Jô 
Clemente, ensinam a lavar as mãos e fazer máscaras de 
proteção, por exemplo. Além disso, dão ideias de ativida-
des que podem ser feitas em casa durante o período de 
isolamento social. Os materiais, que podem ser encontra-
dos no Facebook e Instagram, do Instituto Jô Clemente, 
servem de orientação também aos pais, pois trazem in-
formações sobre a importância da rotina e dicas gerais de 
como lidar com os filhos neste momento.  

Em outras áreas, como o Atendimento Educacional (AEE) 
e o Serviço de Inclusão Profissional, assim como nos servi-
ços de Reabilitação e Envelhecimento, nosso acompanha-
mento também é remoto, por meio de aulas em vídeo 
que produzimos e enviamos às jovens e adultos. Depois, 
recebemos, também em vídeo, as atividades feitas por 
eles. Esses vídeos, em grande parte, estão sendo posta-
dos nas redes sociais do Instituto Jô Clemente para permi-
tir que outras pessoas possam usar as atividades como 
exemplo.
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ADAPTAÇÕES PARA MANTER
OS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS EM 
FUNCIONAMENTO DURANTE A PANDEMIA

Em meio à pandemia do novo coronavírus, que impôs um 
novo ritmo à sociedade, tivemos de nos adaptar. Grande 
parte dos nossos atendimentos, que eram presenciais e, 
na maioria das vezes, em grupo, tiveram de ser reformu-
lados para oferecer segurança às crianças e adolescentes 
com deficiência intelectual e seus familiares, além dos 
nossos colaboradores e voluntários.

Nosso desafio era continuar atendendo sem que para 
isso fosse necessário reunir todas as pessoas no Instituto 
Jô Clemente. Passamos, então, a produzir materiais infor-
mativos para orientar os pais sobre como realizar em 
casa as terapias feitas pelos nossos profissionais. Além 
disso, adaptamos os atendimentos, na maior parte dos 
serviços, para serem feitos remotamente, por meio de 
conferências em vídeo, telefone e ferramentas como o 
WhatsApp. 

Para as crianças, que demandam mais atenção, lançamos 
uma cartilha de orientação com o passo a passo de diver-
sas atividades de estimulação. Esse guia, assim como 
muitos outros materiais, foi disponibilizado no site do Ins-
tituto Jô Clemente e em plataformas como Facebook e 
Instagram, de forma a facilitar o acesso das famílias.

“Nosso objetivo é que mesmo durante o período de quarente-
na os pais possam observar e estimular o desenvolvimento 
dos filhos para que saibam identificar qualquer sinal de 
atraso e quando é necessário procurar auxílio especializa-
do”, explica Kelly Carvalho Freitas, supervisora do Serviço 
de Estimulação e Habilitação do Instituto Jô Clemente. 
“Além disso, é importante que, tendo ou não um sinal de 
atraso no desenvolvimento, a criança possa ser autônoma. O 
guia é importante também para isso, pois há várias propos-
tas de exercícios que auxiliam na autonomia, tanto de quem 
tem qualquer tipo de atraso quanto de quem não tem”, co-
menta.

O material traz orientações sobre os padrões de desen-
volvimento que devem ser observados no crescimento 
das crianças, para que os pais fiquem atentos a qualquer 
alteração e aprendam como promover dinâmicas que po-
tencializem o aprendizado do filho. “Produzimos um guia 

KELLY CARVALHO FREITAS

Supervisora do Serviço de
Estimulação e Habilitação
do Instituto Jô Clemente
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Estamos, também, cuidando dos direitos das crianças e 
adolescentes com deficiência intelectual. Nosso Progra-
ma Jurídico-Social, em conjunto com o Serviço de Inclusão 
Profissional, criou um material com perguntas e respos-
tas sobre os benefícios concedidos pelo governo federal 
que são de direito dessas pessoas, como o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) e o Auxílio Emergencial. Re-
forçamos, também, as orientações às famílias em relação 
a esse tema. Outro ponto importante é a união de esfor-
ços com o Centro de Apoio Técnico da 1ª Delegacia da 
Pessoa com Deficiência para orientar as famílias sobre 
como prevenir e denunciar casos de violência a crianças e 
adolescentes com deficiência intelectual, além de acom-
panhar casos de violência a pessoas com diferentes tipos 
de deficiência.

SERVIÇOS ESSENCIAIS

Além do Centro de Apoio Técnico da 1ª Delegacia da 
Pessoa com Deficiência, que é um serviço essencial, esta-
mos mantendo atendimentos presenciais em outros ser-
viços, como o Teste do Pezinho. A equipe do Ambulatório 
de Triagem Neonatal continua chamando as famílias para 
uma nova coleta do exame (por meio do sistema de Busca 

Ativa), quando se faz necessário. Além disso, em casos po-
sitivos para alguma doença no Teste do Pezinho, os bebês 
já realizam suas primeiras consultas com os médicos es-
pecialistas, que dão as primeiras orientações aos pais. O 
Teste do Pezinho, assim como os primeiros atendimentos 
em casos de alteração, é um serviço essencial e deve ser 
mantido em qualquer circunstância, especialmente por 
ter o papel de prevenir, entre outras coisas, a deficiência 
intelectual.

“Foi a primeira vez que eu gravei um vídeo. Eu sempre lavei 
bem as mãos, mas agora ainda melhor. Minha mãe me 
ajudou a gravar o vídeo e como a lavar minhas mãos bem: as 
duas mãos, todos os dedos, com muito sabão. Eu estou em 
casa, mas uso a máscara para me proteger e muito álcool 
em gel. Eu estou gostando de ficar em casa”.

JÚLIA COELHO

Deu dicas e orientações, em um
vídeo, de como lavar as mãos
corretamente para se prevenir
do novo coronavírus (Covid-19)

ADAPTAÇÕES PARA MANTER
OS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS EM 
FUNCIONAMENTO DURANTE A PANDEMIA
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Mais do que nunca, precisamos defender e incentivar o 
protagonismo das pessoas com deficiência intelectual em 
todas as fases da vida. Em nosso Atendimento Educacio-
nal Especializado (AEE), cuja finalidade é apoiar crianças e 
jovens em idade escolar para que tenham autonomia e 
independência na escola comum. Portanto, o trabalho 
continua sendo realizado remotamente para que todos 
preservem seu desenvolvimento e tenham a oportunida-
de de mostrar seu potencial à sociedade. Para isso, desde 
o início do isolamento social, os jovens estão produzindo 
vídeos com dicas, orientações e exemplos de como estão 
organizando a sua rotina em meio à quarentena.

“O Lorenzo descobriu uma habilidade nessa quarentena que 
ele achava que não tinha, que é desenhar. Começou a ver 
vários vídeos e hoje consegue copiar só de olhar. E essa é 
uma grande dica: procurar se aprimorar em algo que as 
crianças acham que não são boas porque elas e os pais 
podem se surpreender”.

“Com o meu vídeo, eu posso ajudar as pessoas que estão en-
tediadas e ansiosas. Elas podem aprender comigo e, talvez, 
fazer as mesmas coisas que eu. Eu desenho e vejo vídeos com 
minha família. Quando estou ansioso, eu respiro bem fundo 
e imagino coisas boas”.

“Eu gostei de participar do vídeo e achei uma experiência 
boa, foi bem legal. Eu continuo com a mesma rotina: eu 
estou em casa, faço lição, ajudo minha irmã, leio livro e 
brinco com minha cachorra. Estou com saudades da escola, 
de ir ao shopping, dos meus amigos e de ir para o Instituto Jô 
Clemente”.

“Nosso trabalho no Instituto Jô Clemente tem o objetivo de 
promover a autonomia das crianças e adolescentes com de-
ficiência intelectual. Agora, neste momento de isolamento 
social, é importante estimular esses jovens para que se mani-
festem e mostrem que o que sabem”, diz Roseli Olher, super-
visora do AEE. “Fizemos com eles uma série de vídeos sobre a 
rotina durante o período de isolamento. O que é mais inte-
ressante é que eles manifestam a saudade da escola e como 
estão lidando com a ansiedade, além de outros pontos que 
fazem parte da nova rotina de cada um”, comenta. “Há 
vídeos, também, com dicas sobre prevenção, o que mostra 
que eles têm a capacidade de ensinar e devem ter seu poten-
cial valorizado. É importante que eles tenham essa oportuni-
dade de mostrar sua voz à sociedade”, afirma Roseli.

Além dos vídeos, que estão nas redes sociais do Instituto 
Jô Clemente, as crianças e jovens têm acompanhando as 
atividades de uma forma diferente do usual. “Estamos 
bastante otimistas com o trabalho que está sendo realizado. 
Estamos produzindo materiais em Power Point, pois é um re-
curso que possibilita inserir imagens, vídeos, tamanhos de 
letras aumentadas e audiodescrição. As atividades são de-
senvolvidas de acordo com a faixa etária e enviadas sema-
nalmente aos alunos pelo WhatsApp, por ser um recurso 
acessível à todos.  Quando recebemos o feedback, constata-
mos que eles estão aproveitando muito bem as nossas orien-
tações, e as atividades propostas estão sendo realizadas com 
entusiasmo. Além disso, temos notado uma participação 
muito ativa dos pais, o que favorece ainda mais o desenvolvi-
mento da pessoa com deficiência intelectual”, finaliza Roseli.

ROSELI OLHER

Supervisora do Serviço Educacional
do Instituto Jô Clemente

ERIKA TEIXEIRA E SEU FILHO
LORENZO LIMA, 11 ANOS

Gravaram um vídeo sugerindo
atividades para se fazer em casa
durante a quarentena

VICTOR NASCIMENTO
GONÇALVES, 14 ANOS

Contou, em um vídeo, sobre como
teve sua rotina diária alterada com
a quarentena durante a pandemia
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Para falar sobre o tema, conversamos com Vinícius Silva, 
jornalista e profissional de marketing do Instituto Jô Cle-
mente, que falou sobre os quatro pontos fundamentais 
que estão norteando esse processo de adaptação do 
acompanhamento às crianças e adolescentes com defici-
ência intelectual e seus famiuliares nos mais diversos ser-
viços oferecidos, com o objetivo de continuar promoven-
do o protagonismo e a inclusão social dessas pessoas.

O trabalho realizado pelo Instituto Jô Clemente durante 
esse período de isolamento social só é possível com o uso 
de tecnologias, que variam desde o telefone convencional 
até as plataformas de videoconferência, passando pelas 
redes sociais. Mais do que nunca, a Organização se sente 
no dever de orientar as crianças e adolescentes com defi-
ciência intelectual, seus familiares e toda a sociedade 
sobre os mais diversos aspectos relacionados ao novo co-
ronavírus e aos cuidados que se deve ter.

MANTENHA O SEU PÚBLICO INFORMADO

Nós, assim como a maioria das empresas, estamos operan-
do em home office e isso pode acabar causando uma certa 
dificuldade na comunicação, tanto entre o público interno 
quanto o externo. Mas a tecnologia está aí para ajudar neste 
momento à distância, em que a troca de informações se faz 
tão importante. Sendo assim, uma dica é não poupar os 
canais de comunicação. Usar as redes sociais, blogs, e-mail, 
telefone e, se for preciso, até as grandes mídias para manter 
todos os envolvidos com a sua causa a par dos acontecimen-
tos e das decisões que estão sendo tomadas.

CERTIFIQUE-SE DE
USAR A LINGUAGEM ADEQUADA

Seja claro e objetivo. Se necessário faça adaptações em conte-
údos, torne materiais simples e acessíveis ao seu público. De-
monstre preocupação com a situação e mais do que isso: for-
neça respostas! Apesar de o cenário mudar diariamente e es-
tarmos constantemente nos adaptando a novas informações, 
é muito importante transmitir segurança e mostrar que o ca-
minho que está sendo traçado pela instituição é o melhor.

MANTENHA-SE ATUALIZADO

Estamos diante de uma emergência e existem muitas ques-
tões a serem esclarecidas. É um momento de mudanças rápi-
das, no qual a informação divulgada agora pode perder a 
sua relevância em horas. Sendo, assim, nunca foi tão impor-
tante se manter atualizado, sobretudo em relação às orien-
tações de controle divulgadas pela OMS e pelo Ministério da 
Saúde e outros órgãos responsáveis e confiáveis.

AJUDE A COMBATER AS FAKE NEWS

As fake news já representam 85% das mensagens verificadas 
pelo Ministério da Saúde. O impacto negativo das notícias 
falsas já foi atestado em diferentes situações e ainda assim, 
muitas pessoas insistem em repassar informações sem antes 
consultarem a fonte. Entre tantas mensagens e orientações 
falsas divulgadas nas redes sociais, é muito provável que al-
gumas delas se relacionem com o seu trabalho. Sendo assim, 
não deixe de usar a sua expertise para desmistificar mitos 
que circulam entre a população.

VINÍCIUS SILVA

Jornalista e profissional de Marketing
do Instituto Jô Clemente
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