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Atendimentos

transdisciplinares

para a deficiência

intelectual e TEA



O PROJETO
O projeto visa promover ações que auxiliem

a inclusão de crianças com deficiência na

escola e na sociedade, por meio de um

atendimento especializado que tem como

prerrogativa a visão integral de cada

atendido, sendo direcionado às crianças e

adolescentes de 0 a 18 anos incompletos,

atendidos nos diversos programas do CAIS.
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OBJETIVO
GERAL

Contribuir para a inclusão de crianças e

adolescentes com deficiência, através da

implementação de ações complementares à

saúde, educação e assistência social, oferecendo

um dispositivo de trabalho de grupo que promova

o desenvolvimento de competências necessárias

ao processo de escolarização, socialização,

construção da identidade, e autonomia das

crianças e adolescentes com deficiência através de

atendimento em equipe compartilhada no CAIS.
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Crianças/adolescentes

com deficiência de 0 a 18

anos incompletos, inscritos

nos diversos programas do

CAIS.

80
Público-alvo



Oferecer atendimentos em
equipe compartilhada, por
meio de oficinas de
atendimento compartilhado
para 80 crianças e
adolescentes do CAIS; 

1 - 
Objetivos Específicos
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Metas

720

oficinas de atendimentos
em equipe compartilhada
por semana.

ATENDIMENTOS TRANSDISCIPLINARES PARA A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E TEA

80

 Crianças/adolescentes
atendidos por semana nas
oficinas de atendimento em
equipe compartilhada



Orçamento do projeto

Planejamento profissional para a entrada no mundo do trabalho

Equipe que atua
diretamente nas ações

do projeto

RECURSOS HUMANOS

R $ 1 9 8 . 4 7 7 , 6 7  

custos indiretos do projeto:
água, luz, telefone e serviços

de RH

SERVIÇO DE TERCEIROS

R $  9 . 0 0 0 , 0 0

Material de lanche e material
de uso individual

MATERIAL DE CONSUMO

R $  1 9 . 8 4 3 , 5 3

% captação e % Fundo da
Infância de Contagem

DESPESAS DO PROJETO

R $  9 0 . 7 4 5 , 4 5

R $  3 1 8 . 0 6 6 , 6 6
TOTAL DO PROJETO



Quem pode destinar e como fazer
QUEM PODE
DESTINAR

Empresas tributadas
pelo "Lucro Real"

QUANDO DESTINAR
A destinação pode ser realizada

sempre que houver a apuração do
IR, seja mensal, trimestral ou

anualmente.

QUANTO DESTINAR
Até 1% do valor do Imposto de

Renda DEVIDO
 

Através do depósito
do valor diretamente

na conta do Fundo
Municipal da Infância

e Adolescência 

COMO
DESTINAR

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 1633-0 - C/C: 94.452-1
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM 

CNPJ: 19.105.716/0001-81

COMO INDICAR O
CAIS

Para que o CAIS receba o
recurso destinado é

necessário o envio da carta
de indicação da instituição

conforme modelo específico



Valores
agregados ao
projeto

O INVESTIMENTO EM AÇÕES DE
SAÚDE E EDUCAÇÃO TRAZEM
RESULTADOS POSITIVOS NO QUADRO
GERAL DE DESENVOLVIMENTO DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AMPLIANDO POSSIBILIDADES DE
INCLUSÃO

02

PROJETO ALINHADO AOS OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:
SAÚDE E BEM ESTAR E EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

01

PROMOVER ACESSO DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES AOS ATENDIMENTOS
ESPECIALIZADOS DO CAIS É
INVESTIR NA EQUIDADE SOCIAL

03



Contrapartidas

POSSIBILIDADE DE INDICAR
ONDE SERÁ UTILIZADO SEU
IMPOSTO
A destinação do imposto de renda para o
FIA dá a empresa a possibilidade de indicar
um projeto de sua confiança para a
utilização de seu recurso 

RETORNO EM BRANDING
Empresas que valorizam a diversidade e
inclusão exercem um papel de
responsabilidade social muito importante.
Tanto colaboradores quanto consumidores
valorizam esse tipo de comportamento.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
A ação de investimento em projetos sociais
incrementa a política de responsabilidade
social empresarial

DIVULGAÇÃO
Divulgação da logomarca da empresa nas
mídias digitais e no Relatório Anual da
instituição.



O CAIS

A arte de conviver com

a diversidade!

Somos uma organização da sociedade civil, sem fins
econômicos, que atua há 50 anos no município de
Contagem/MG no atendimento direto às pessoas com
deficiência intelectual e/ou autismo. Prestamos serviços nas
áreas de saúde, educação, cultura e inclusão, principalmente
escolar e empresarial.
Atuamos em prol da inclusão social e da autonomia das
pessoas com deficiência na sociedade!



Nossos

contatos

SITE
www.cais.org.br

TELEFONE
(31) 3393-1988

(31) 99808-9031

EMAIL
graziele.beda@cais.org.br

INSTAGRAM
@cais_inclusao_social

FACE
/CentrodeAtendimentoeInclusaoSocial


