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Para quem se destina o manual

O manual é direcionado aos educandos, mas, principalmente, para os seus
responsáveis. Ele foi criado pensando na melhor convivência  entre familiares,
educandos e profissionais do Instituto Mano Down. E, para que nossa meto-
dologia de Desenvolvimento Potencializado seja cada vez mais efetiva e pro-
porcione os resultados esperados. Afinal, o principal pilar do IMD é a
INTEGRAÇÃO,  de um tripé importantíssimo: Educandos, Família e Profissio-
nais. Falaremos mais sobre esse assunto na descrição do Programa Desen-
volvimento Potencializado. 

Usamos o termo educandos para se referir a todas as pessoas com Down
(T21) e deficiência intelectual que são atendidas no IMD, sejam elas bebês,
crianças, jovens ou adultos. Escolhemos esse termo pois a proposta do Ins-
tituto abarca uma educação para a vida: todas as nossas atividades e progra-
mas são voltados para o desenvolvimento de autonomia e independência. 



onde pode 
ser encontrado

Site do instituto em PDF – atualizado ou versão impressa (atenção para a
data de impressão, cada versão terá alterações que podem interferir na in-
formação procurada)

abreviações e 
termos comuns

DI - Deficiência Intelectual
IMD - Instituto Mano Down
MD - Mano Down
PDT - Programa de Desenvolvimento Potencializado
PTA - Programa Talento Apoiado
SD - Síndrome de Down 
T21 - Trissomia 21 (Síndrome de Down)
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InstItuCIonaL

Instituto Mano Down

O Instituto Mano Down foi iniciado em 2011, por Leonardo Gontijo, com
o objetivo de dar vez e voz para as pessoas com Síndrome de Down.

A história surgiu do amor de Leonardo por seu irmão caçula, Eduardo, mais
conhecido como Dudu do Cavaco, que tem Síndrome de Down.

Depois de publicar 2 livros para o irmão e de juntos palestrarem por várias
regiões do Brasil -  levando informações, orientações e perspectivas para as
pessoas; Leonardo oficializou o Estatuto do Instituto Mano Down em novem-
bro de 2015, ampliando a sua atuação para projetos de socialização, desen-
volvimento potencializado, mobilização para autonomia e inclusão no
mercado de trabalho. 

6



Nosso Círculo de Ouro
O que, como e por quê

7

Missão 
Realizar a inclusão das pessoas com deficiência intelectual na sociedade,
através do desenvolvimento potencializado e engajamento da sociedade. 



Visão
Ser excelência no desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual
no Brasil, se tornar uma marca reconhecida em diversidade e inclusão e
ser autossustentável. 

Valores

Respeitar as diferenças, fazendo a diferença 
Foco no desenvolvimento de pessoas e respeito às diversidades.

Ética e Transparência - Ser, ter e parecer
Governança corporativa, relacionamento com o poder público e privado,
alianças estratégicas, relacionamento entre colegas de trabalho, engaja-
mento com stakeholders, relacionamento com famílias. 

Criatividade com Resultados - Autonomia para fazer a diferença, 
gerando resultados
Inclusão através do desenvolvimento, crescimento – captação de recursos,
engajamento com a causa, integração, vivências e saúde.

Humildade de Aprendizado - Aprender com o outro
Nada sobre nós, sem nós; metodologia de desenvolvimento potenciali-
zado; ambiente diverso; complexidade da proposta; complementaridade.
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Empatia para integração - Visão sistêmica
Integração das áreas de saúde, vivências e mobilização para autonomia, con-
tato pessoal e organizado com os familiares e profissionais das pessoas com
deficiência, relacionamento/networking com empresas e poder público.
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Casa MoDELo

O Instituto Mano Down conta com uma Casa Modelo. Com projeto  arquite-
tônico desenvolvido por Juliana Cordeiro, o local foi especialmente planejado
para atividades que possam promover a inclusão, a acessibilidade e poten-
cializar o desenvolvimento das pessoas com deficiência intelectual.

A Casa conta com
• Sala para Oficinas Culturais e Esportivas
• Sala de Intervenção Precoce para atendimentos de saúde
• Café do Mano - com cozinha para aulas de culinária
• Sala de Acompanhamento Pedagógico
• Escritório para os profissionais
• Pátio para recreação 
• Banheiro acessível (para cadeirantes)
• Espaço de convivência para as famílias
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PRoGRaMas E aÇÕEs Do
InstItuto Mano Down

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO POTENCIALIZADO

O principal objetivo do Instituto Mano Down é desenvolver pessoas com
T21 e com deficiência intelectual. Para isso em cada fase de seu desen-
volvimento são propostas atividades diferentes, com o objetivo de poten-
cializar esse desenvolvimento, proporcionando oportunidades para que
essas pessoas alcancem o máximo do seu potencial. 
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Para isso oferecemos:
• Acolhimento
• Intervenção precoce – Atendimentos de saúde: fisioterapia, terapia ocu-
pacional e fonoaudiologia
• Acompanhamento pedagógico
• Atividades culturais e de vivências
• Oficinas culturais e esportivas
• Roda de conhecimento, acompanhamentos e orientações para
pais e familiares

GESTORA: Lídia Lopes
Psicóloga, mestre em psicologia com foco em educação in-
clusiva, pela UFSJ – Universidade Federal de São João del-Rei,
e Especialista em Educação inclusiva, Acessibilidade e Tecno-
logias Assistivas pela PUC Minas. Atua no campo da inclusão
há vários anos trabalhando na orientação de projetos, minis-

tração de palestras, desenvolvimento de soluções para escolas e profissionais,
realização de pesquisas, desenvolvimento de materiais didáticos acessíveis e
organização de eventos relacionados à área. É consultora no campo da inclusão
junto a associações de pais, escolas e outras instituições educacionais.

Atualmente é coordenadora no Instituto Mano Down, onde criou a metodologia
para desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual e Sindrome de
Down (T21) e conduz os trabalhos relacionados a essa metodologia nessa insti-
tuição.  CONTATOS: psicologia@manodown.com.br | lidia@manodown.com.br
e (31) 98735-8927
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ACOLHIMENTO 

O QUE É?
Respeito, inclusão e o desenvolvimento de potencialidades começa na
maternidade! Talvez essa seja a frase que expresse melhor o início da ca-
minhada dos profissionais do Instituto com as famílias que acabam de
descobrir que o ciclo de relações, agora, contará com uma pessoa com sín-
drome de Down. 

PARA QUEM?
A Desinformação e a ausência de referências, muitas vezes, são os maiores
empecilhos para as famílias, e estimuladores do preconceito e da exclusão
na sociedade. E é exatamente nesses pontos que o trabalho é realizado. O
"achismo" sai de cena, e as constatações científicas, os estudos, os exem-
plos ganham vez na realidade daquelas famílias. O apoio na hora de des-
vendar o novo se faz presente, e a Síndrome toma o espaço que lhe cabe:
o lugar da diversidade, e não da incapacidade. 

COMO FUNCIONA?
O projeto tem como objetivo acolher e orientar as famílias compostas
por pessoas com Síndrome de Down e demais deficiências intelectuais,
seja no momento da notícia da deficiência (no nascimento - maternidade
ou durante a gestação), bem como em todas as fases da vida. O acolhi-
mento é realizado por equipe multidisciplinar, que, com uma escuta
qualificada, atende as famílias e propicia um momento de orientação,
suporte e assessoria.
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INTERVENÇÃO PRECOCE – ATENDIMENTOS DE SAÚDE

O QUE É?
Chamamos de Intervenção Precoce os atendimentos de saúde oferecidos
para bebês e crianças com síndrome de down (T21), com o objetivo de pro-
porcionar as estimulações motora e cognitiva, necessárias para o desen-
volvimento nessa fase.

Dentre as atividades oferecidas hoje pelo Instituto Mano Down estão:

•Fisioterapia;
•Terapia Ocupacional 
• Fonoaudiologia;



A Intervenção Precoce é um dos projetos do nosso Programa de Desen-
volvimento Potencializado. De forma integrada, os profissionais especia-
lizados se dedicam a realizar os atendimentos para promover o bem-estar
e o desenvolvimento dos educandos.

PARA QUEM?
Nosso programa de saúde é focado na intervenção precoce, ou seja, bebês
e crianças de até 3 anos de idade. Outros casos (acima dessa idade) serão
avaliados individualmente por nossa equipe técnica e estratégica para
saber se temos condições para realizar tal atendimento. 

COMO PARTICIPAR: 
Para participar da Intervenção Precoce, temos alguns procedimentos, con-
forme descrição abaixo: 

1 – Acolhimento
Geralmente é o primeiro contato presencial com a instituição, a primeira visita
na casa modelo. Sugerimos que seja com horário agendado para que possamos
estar disponíveis para dar a atenção merecida. Um momento de escuta, aco-
lhimento a essa família. Um momento de conversa com o fundador (Léo Gon-
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tijo) ou com a coordenadora (Lídia Lopes) da Instituição. Essa reunião é agen-
dada pelo telefone (31) 3371-3739, falar com Gisele.

2 – Anamnese 
Uma entrevista com a assistente social ou com os responsáveis pelos pro-
gramas, para obtermos histórico de vida e informações sobre o educando
e sua família, informações que consideramos relevantes para nosso traba-
lho. 

3 –  Avaliação socioeconômica 
Entrevista com as assistentes sociais para informações do contexto socioe-
conômico em que o educando está inserido.

4 – Avaliação clínica 
Uma avaliação para cada atendimento clínico que o educando tiver inte-
ressado. Avaliação realizada por nossas profissionais que atendem na in-
tervenção precoce: Fono, Fisio e Terapia Ocupacional

5 – Conversa com a coordenadora 
Uma conversa para ver as possibilidades de horários, de acordo com a
disponibilidade que o Instituto oferece e que encaixar melhor para a fa-
mília. Caso a família não tenha interesse em nenhum dos horários dis-
poníveis, o educando voltará para a fila de espera. Nessa conversa, a
família também terá a oportunidade de conhecer todas as formas para
contribuir com a manutenção e ampliação dos programas do Instituto
Mano Down.
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REGRAS DE FUNCIONAMENTO:

Regras de fila de espera
Em virtude da grande demanda para atendimentos, estabelecemos 3 cri-
térios para definir a priorização de agendamentos de novos educandos.
Os Critérios são:

• Situação clínica (necessidade técnica), situação socioeconômica e enga-
jamento.  Com base nesses critérios e disponibilidade de agendas dos pro-
fissionais de saúde é que serão definidos quais serão os atendimentos
oferecidos prioritariamente e, também, o número de sessões
semanais/mensais. É válido ressaltar que o número de atendimentos e de
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sessões, poderá ser alterado futuramente, considerando novas demandas,
sempre baseado nos critérios de priorização.

Regras de atendimento
O que é considerada falta justificada:

• São consideradas faltas justificadas somente aquelas que possibilitam
que o Instituto coloque outro atendimento no horário (mínimo de 24hs
de antecedência) ou faltas com atestado médico de urgência (consulta não
vale pois geralmente é marcada com antecedência).
• Para cancelamento de horários, favor entrar em contato prioritariamente
pelo telefone fixo ou WhatsApp do Instituto: (31) 98735-8926. 
ATENÇÃO: O número (31) 98835-6857 é para uso EXCLUSIVO do setor de
doações do Instituto, e não poderá ser usado para cancelamentos ou jus-
tificativas de faltas.

No caso de:
• 3 faltas consecutivas ou duas faltas em um período de 30 dias, não justifi-
cadas, a criança será desvinculada dos atendimentos e a vaga será destinada
a outra criança. Nestes casos o educando volta para a lista de espera.

No 1º atendimento da criança a presença dos pais é imprescindível, a partir
do 2° atendimento a permanência dos pais na sala apenas será permitida
caso necessário ou sob solicitação da terapeuta. A presença dos pais du-
rante os atendimentos compromete o envolvimento da criança nas ativi-
dades desenvolvidas.
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Para que não haja dúvidas quanto aos atendimentos do dia, serão apre-
sentados no painel de chamadas o nome da criança, o horário da terapia,
a especialidade e a sala.

ACOMPANHAMENTO PEDAGóGICO

Somos a favor da inclusão da criança com T21 (SD) na escola regular, porém
sabemos que nem sempre as escolas estão atentas às formas diferentes
de aprendizado que as crianças têm. Por isso, é necessário um acompa-
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nhamento extra sala para que possamos alcançar os objetivos da escolari-
zação. Assim, as atividades pedagógicas são conduzidas por pedagogas e
oferecidas para crianças e adolescentes em idade escolar. Acontecem in-
dividualmente ou em pequenos grupos, uma ou duas vezes por semana,
dependendo da demanda. 

QUEM PODE PARTICIPAR
Crianças e adolescentes em idade escolar

GESTORA: Luciana Andrade
A trajetória como pedagoga, com atuação em educação
inclusiva, começou há mais de 15 anos, quando pouco
se falava em inclusão. Iniciou o trabalho em uma escola
inclusiva, o que proporcionou muitas experiências e
aprendizados nessa área. Hoje oferece suporte pedagó-

gico no Instituto Mano Down,  desenvolvendo um trabalho voltado para
crianças e jovens, acolhendo e respeitando as diferenças, de maneira cru-
cial no ensino-aprendizagem. 
CONTATO: contato@manodown.com.br
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OFICINAS CULTURAIS E ESPORTIVAS

Dentro do programa de desenvolvimento potencializado oferecemos para
os jovens e adultos com SD e DI diversas oficinas de artes e esportes, que
buscam trabalhar as mais diversas capacidades e potencialidades. Cada
uma das oficinas oferecidas é pensada e planejada para trabalhar caracte-
rísticas gerais da T21 e individuais de cada educando. Com foco no desen-
volvimento de independência e autonomia trabalhamos diversas questões
de forma orientada e sistematizada. Acompanhamos todo esse desenvol-
vimento por meio de relatórios diários, entregues pelos responsáveis pelas
oficinas.  
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QUEM PODE PARTICIPAR

Jovens e adultos a partir de 15 anos de idade, com deficiência intelectual,
síndrome de Down ou qualquer outra pessoa interessada.

COMO PARTICIPAR: 

1 – Acolhimento
Geralmente é o primeiro contato presencial com a instituição, a primeira visita
na casa modelo. Sugerimos que seja com horário agendado para que possa-
mos estar disponíveis para dar a atenção merecida. Um momento de escuta,
acolhimento a essa família. Um momento de conversa com o fundador (Léo
Gontijo) ou com a coordenadora (Lídia Lopes) da Instituição.

2 – Anamnese 
Uma entrevista comas assistentes sociais ou com os responsáveis pelos progra-
mas para obtermos informações pertinentes para o nosso trabalho, tais como
histórico de vida do educando e da família.
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3-  Avaliação socioeconômica 
Entrevista com as assistentes sociais para informações sobre o contexto
socioeconômico em que o educando está inserido.

4 –  Aula experimental
Sugerimos uma semana de aulas experimentais para que possa conhecer
todas e decidir quais escolherá fazer. 

5 – Conversa com a coordenadora 
Depois de realizada uma aula experimental de cada oficina agendaremos
uma nova conversa com coordenadora para definir dias que participará e
outros detalhes da participação.

Nessa conversa, a família também terá a oportunidade de conhecer todas
as formas para contribuir com a manutenção e ampliação dos programas
do Instituto Mano Down.

RODA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTOS E 
ORIENTAÇõES PARA PAIS E FAMILIARES 
Uma das grandes preocupações do Mano Down é informar! Informação
combate preconceito. Informar a família em primeiro lugar pois assim
acreditamos que esse conhecimento será multiplicado e terá interferência
direta no desenvolvimento dos nossos educandos. 

Frequentemente oferecemos a oportunidade de as famílias e interessados
terem contato com profissionais que são referência da área para sanar dú-
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vidas e terem acesso à informação correta sobre vários aspectos da vida
das pessoas com T21. 

RELATóRIOS E REUNIõES
Os relatórios do PDP são enviados até todo dia 10 de cada mês para os res-
ponsáveis. Os relatórios são individuais e abordam sobre cada educando e o
que foi trabalhado com ele a cada mês. Para receber os relatórios o educando
deve estar matriculado em no mínimo 12h de atividades no instituto (oficinas)
e ter frequência de 85% naquele mês. Os relatórios serão enviados por e-mail
para os responsáveis no e-mail fornecido no momento do cadastro. 

CONTATOS
(31) 3371-3739 e (31) 98735-8927

REGRAS E FUNCIONAMENTO – DO INSTITUTO 

Procedimentos internos
Horários de funcionamento geral

• O instituto funciona de segunda a sexta de 8h as 17h
• A principal forma de contato é o telefone fixo – (31) 3371-3739.
• Pedimos atenção para pontualidade. É de extrema importância para o
nosso trabalho. As oficinas dos jovens e adultos terminam as 16h45, o ins-
tituto fecha as 17h depois desse horário não nos responsabilizaremos por
nenhum educando.
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VESTUáRIO 
Temos camisetas do instituto – mas NÃO É OBRIGATóRIO o uso dela nos
dias de aula, a não ser que seja solicitado previamente. 

Nos dias de aula de capoeira, é indicado o uso da calça de capoeira – nosso
professor vende o material dele, mas gostaríamos de deixar claro que o
material vendido por ele não é uniforme oficial do instituto. Nós temos o
nosso uniforme, caso seja de interesse, deve ser encomendado pela famí-
lia, não temos a pronta entrega.

Sugerimos sempre roupas confortáveis para as oficinas, evitar jeans ou
roupas que atrapalhem o movimento e flexibilidade, roupas pesadas e
muito quentes.  
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sERVIÇo soCIaL

O QUE É?
É o setor em que o Assistente Social busca compreender os problemas e
as relações sociais, o contexto político e socioeconômico do cotidiano das
famílias desenvolvendo ações de fortalecimento de vínculos familiares,
de forma continuada e permanente, além de, colaborar para o desenvol-
vimento de outros setores.
Todos os atendidos e suas famílias podem utilizar o setor para opinar sobre
os serviços oferecidos, propor sugestões de melhorias, apresentar críticas,
ou mesmo colaborar para a manutenção e qualidade dos atendimentos
desenvolvidos.

PARA QUEM?
O Serviço Social do Instituto Mano Down realiza o acompanhamento das
famílias dos educandos atendidos, buscando formular ações que pro-
movam a autonomia, protagonismo, educação, geração de renda, defesa
e garantia dos direitos da pessoa com deficiência.



Realização de atendimento
das famílias através de 

agendamento ou demanda
espontânea

Avaliação 
Socioeconômica

Orientações e 
encaminhamentos

Interação com a 
as famílias através 

dos grupos

Interlocução com a 
rede socioassistencial

COMO FUNCIONA?
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Como participar?
Para atendimento no setor de serviço social entre em contato conosco e
agende seu horário. 
CONTATO: servicosocial@manodown.com.br e (31) 3371-3739

GESTORA: Virgínia Borges
Graduação completa – Bacharel em Serviço Social pela
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.Pós-gra-
duada em Gestão de Projetos Sociais. Experiência no
setor jurídico, público, empresarial e pesquisa, através do
acompanhamento e assessoria nas questões relaciona-

das ao Serviço Social e na defesa dos direitos dos cidadãos.



PRoGRaMa DE EVEntos

Tem como foco a estruturação e organização de eventos que buscam
promover a conscientização, a troca de informações, conhecimentos e
experiências, entre educandos, familiares, profissionais, instituições e
sociedade.

Em nosso calendário anual constam como eventos principais:
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GESTORA: Márcia Batista 
Profissional graduada em Turismo e pós-graduada em
Gestão Estratégica em Marketing e Docência do Ensino
Superior pela Newton Paiva. Carreira desenvolvida na
área hoteleira, com mais de vinte anos com sólido conhe-
cimento no planejamento, organização e operacionaliza-

ção de eventos de pequeno, médio e grande porte. Responsável pela
implantação do setor de eventos em grandes redes hoteleiras . 
CONTATO: eventos@manodown.com.br
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PRoGRaMa 
taLEnto aPoIaDo
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Das Disposições Gerais

1 - O Programa Talento Apoiado - PTA - tem como objetivo permitir a con-
tinuidade do percurso da pessoa com deficiência intelectual, auxiliar, for-
mar e desenvolver estas pessoas, para sua inserção social através da
inclusão no mercado de trabalho, e consequentemente a evolução de suas
habilidades laborais, comportamentais, sociais, promovendo seu desen-
volvimento global.

2 -  O PTA tem como parâmetro e será executado utilizando-se da metodo-
logia do Emprego Apoiado, que possui um planejamento individualizado
e centrado na pessoa – no indivíduo – possibilitando uma visão mais ampla
das suas habilidades, identificando suas potencialidades, na busca de
apoios ou tecnologias para tornar as pessoas com deficiência mais inde-
pendentes.

3 - O PTA abrange um conjunto de serviços e ações denominados “apoios”,
mas não se caracteriza pelo assistencialismo; ou seja, o empregador deve
estar satisfeito com a qualidade, produtividade e performance da função
desempenhada pela PCDi, assim como a PCDi deve estar satisfeita com a
função exercida e as condições de trabalho, devendo ocupar situação de
igualdade em relação aos demais trabalhadores.

4 - O Emprego Apoiado se fundamenta em princípios e valores que in-
cluem a presunção da empregabilidade, a importância dos apoios, a cen-
tralidade nas habilidades e capacidades dos usuários, a individualidade,



a necessidade de inserção da pessoa com deficiência intelectual no mercado de
trabalho de acordo com a sua vontade e interesses, com condições de trabalho
iguais às dos outros empregados

5 -  Para participar deste Programa o jovem adulto deve ter:

a - Idade mínima igual ou superior a 18 anos
i -  Considerando que todas as inclusões nas empresas são com base na CLT, a
idade mínima exigida e permitida legalmente é 18 anos;
ii - O PTA não possui homologação dos órgãos regulamentadores para trabalhar
com programas de aprendizagem;

b -  Relativa autonomia nas atividades de vida diária (AVD) e prática (AVP);

c. - Condições de compreender e atender ordens simples;

6 - O encaminhamento ao PTA será feito após acolhimento familiar e avaliação do
perfil profissiográfico do jovem adulto;

a - o acolhimento e anamnese entrevista com a família do jovem adulto, será rea-
lizada pelos psicólogos e/ou assistentes sociais, para obter dados referentes ao
núcleo familiar e expectativas em relação à inclusão profissional;

b -  avaliação técnica para identificar as habilidades gerais e específicas do edu-
cando para o trabalho nas oficinas.
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c - Além dos métodos e ferramentas habitualmente utilizados nas avalia-
ções do jovem adulto com deficiência intelectual, sua funcionalidade será
a base para o seu processo de avaliação

7 - O PTA oferece 01 (uma) oficina de Formação e Desenvolvimento de
Habilidades para o Trabalho, específica para os jovens adultos voltados
para a inclusão no mercado de trabalho;

a - São desenvolvidas e trabalhadas as habilidades práticas no trabalho
que compreendem a competência e conhecimentos específicos acerca de
processos, métodos, técnicas, normas, regulamentações, etc. e as habili-
dades sociais que englobam competências e conhecimentos relativos às
atividades de gestão, autogestão, melhoria da qualidade de vida, produ-
tividade e geração de renda, relacionamento interpessoal, responsabili-
dade, autoestima, credulidade e ingenuidade excessivas, observância de
regras e leis, evitando-se a vitimização;

b - Esta oficina é conduzida por um dos psicólogos do Instituto Mano
Down - Bruno Mendes;

c - A participação e/ou presença do jovem adulto nesta oficina é obrigatória.

d - Sobre as oficinas do PTA
• Haverá uma tolerância de no máximo 10 (dez) minutos de atraso na chegada;
• O educando deverá apresentar frequência anual mínima de 85% (oi-
tenta e cinco por cento).
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• Aquele que apresentar frequência anual inferior a 85% perderá sua vaga.
• Cabe a Gestora do PTA, quando da realização acolhimento, orientar os
pais/responsáveis a respeito das consequências da baixa frequência.
• Caberá aos pais/responsáveis comunicar a ausência do educando  às ati-
vidades do PTA. Se a ausência ocorrer por motivo de doença, os pais/res-
ponsáveis deverão apresentar o atestado médico, no primeiro dia de sua
volta à oficina. Nos demais casos, deverão ser apresentadas justificativas
por escrito, em igual prazo
• O educando que contar com 03 (três) faltas consecutivas ou 05 (cinco)
faltas alternadas num mesmo mês, sem justificativa, receberá uma adver-
tência por escrito. O pai/responsável será chamado a comparecer na Ge-
rência do PTA para prestar as justificativas
• O pai/responsável que não atender ao chamado para justificar as ausên-
cias de seu filho/tutelado/curatelado perderá a vaga de seu filho.
• O educando que apresentar atitudes e comportamentos inadequados
será advertido e/ou suspenso pelo período de 01 (um) a 03 (três), con-
forme a gravidade do ato, e seus pais/responsável serão informados e de-
verão assinar o recebimento das duas vias do comunicado.
• O retorno do mesmo só se dará e/ou fará, mediante avaliação e aprova-
ção prévia por parte da Gestora do PTA;
8 - Os educandos jovens adultos serão incluídos no mercado de trabalho
de acordo com as demandas das empresas parceiras que buscarem o Pro-
grama com este objetivo;

a - O tempo de participação e/ou frequência do educando jovem adulto
no PTA não implica ou garante a sua inclusão no mercado de trabalho;
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b - A inclusão será mediante avaliação e comparação das habilidades re-
queridas pela empresa contratante e apresentadas pelos educandos;

c - É de única e total responsabilidade dos familiares / responsáveis dos
educandos, o seu deslocamento até o local de trabalho, após inclusão do
mesmo na empresa contratante;

9 - Efetivada a inclusão do educando com deficiência intelectual em de-
terminada empresa, o PTA oferecerá um acompanhamento mais efetivo,
que poderá ser semestral ou anual, sendo definido de acordo com o con-
trato firmado com a empresa.

a - O PTA emitirá um relatório descritivo, com gráfico de performance do
profissional incluído após cada reunião de acompanhamento;

b - Este relatório é enviado para empresa e familiar de forma garantir o
envolvimento e interação do tripé : empresa & profissional & família.

10 - Após este período, encerrar-se-ão as atividades do PTA no processo.
Assim, a família dessa pessoa e o setor de recursos humanos da empresa
que o contratou, passam a se responsabilizar integralmente pela perma-
nência ou não deste treinando no referido emprego.
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GESTORA: Darlene Lobo
Profissional graduada em Psicologia, pós-graduada em
Gestão de Recursos Humanos e MBA em Gestão de Ne-
gócios e Administração. Grande expertise no gerencia-
mento global dos diversos subsistemas de recursos
humanos e nas relações de desenvolvimento humano e

organizacional. Ocupou cargos gerenciais / diretoria e atuou como consul-
tora organizacional em empresas nacionais e multinacionais de grande
porte e projetos de startups. Responsável pela implantação, definição, ge-
renciamento, planejamento, desenvolvimento e controle dos processos,
políticas, diretrizes e atividades de todos os subsistemas de recursos hu-
manos. Ampla e reconhecida atuação- desde 1998 - na implantação e ges-
tão de programas de inclusão, diversidade e responsabilidade social em
organizações.

Responsável por projetos de inclusão social de pessoas com deficiência in-
telectual - Síndrome de Down no mercado de trabalho.  

Possui certificação na metodologia do Emprego Apoiado e pelo Instituto
INICO – Salamanca/Espanha -  para utilização e gestão das ferramentas de
avaliação e performance na inclusão de pessoas com deficiência no mer-
cado de trabalho.

CONTATOS darlene@manodown.com.br
querotrabalhar@manodown.com.br
(31) 3371-3739 e (31) 98735-8925
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MoBILIZaÇÃo 
DE RECuRsos

O Programa de Mobilização de  Recursos viabiliza financeiramente a rea-
lização de todos os projetos do Instituto Mano Down. Através dele, as
pessoas e empresas passam a ter a oportunidade de contribuir com o
desenvolvimento das pessoas com Síndrome de Down e deficiência in-
telectual.  

Toda a arrecadação é destinada ao pagamento dos atendimentos ofere-
cidos e à manutenção da Casa Modelo.   



Ao contribuir com o Instituto e apoiar as nossas ações e programas, você
se torna um agente de mudanças e nos ajuda  a promover o desenvol-
vimento de bebês, crianças, jovens e adultos, dando a eles oportuni-
dades para que sejam atendidos, não fiquem nas filas de esperas e cada
vez mais sejam independentes e incluídos de forma positiva na socie-
dade. 

Entenda como você pode ajudar a transformar e melhorar a vida de pes-
soas com deficiência intelectual.  
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DOAÇÃO LEGADO 21  

Com (a partir de ) R$ 21,00 mensais você contribui para a manutenção
e ampliação das ações e programas do Instituto Mano Down, voltados
para o desenvolvimento de bebês, crianças, jovens e adultos com sín-
drome de Down e outras deficiências intelectuais.  

Ao aderir ao Programa Legado 21, além de ajudar a nossa causa, você
passa a fazer parte de um Clube de Benefícios, com descontos online em
centenas de estabelecimentos comerciais.  

QUEM PODE PARTICIPAR:   

Todas as pessoas podem participar do sócio Legado 21, os familiares
podem convidar os amigos e conhecidos para apoiar o projeto e gerar
oportunidades para mais pessoas.  

Empresas podem oferecer aos seus funcionários o clube de benefícios,
onde o funcionário passa a ter acesso aos descontos oferecidos e ainda
apoiam um projeto social.  

 COMO PARTICIPAR:   

O cadastro pode ser realizado através do link: 
https://legado21.colabore.org/doacao   



42

Ou através dos contatos: (31) 98835-6857 | legado21@manodown.com.br  

DOAÇÃO PONTUAL / ANUAL  
 
Você também pode fazer uma contribuição pontual ou doação anual – va-
lores de R$ 500,00, R$ 1.000,00 ou R$ 2.000,00.  

As doações pontuais e anuais nos ajudam a oferecer gratuitamente os
atendimentos de saúde (fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiolo-
gia) para bebês e crianças com síndrome de Down.  

Esses atendimentos, que denominamos Intervenção Precoce, são extre-
mamente importantes para desenvolvimento cognitivo e motor dos bebês
e crianças com Down.  

Ao realizar uma Doação Anual, você também poderá participar de um Pro-
grama de Benefícios do Mano Down, em que poderá usufruir* de serviços
e apresentações culturais realizados pelo Instituto.  

*Conforme Pacote do Programa  

O cadastro pode ser realizado através do link:
https://legado21.colabore.org/doacaounica   

Ou através dos contatos: 
(31) 98835-6857 | legado21@manodown.com.br  
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APADRINHAMENTO  
 
Você também poderá se tornar o “padrinho” de um dos nossos educandos
e acompanhar de perto o seu desenvolvimento aqui no Instituto.  

Para se tornar um “padrinho”, você deverá realizar doações mensais – valor
mínimo de R$ 100,00.  A sua contribuição será revertida para o atendi-
mento de um educando.  

E periodicamente você receberá informativos sobre o educando: atividades
que participou, como está o seu desenvolvimento a partir do atendimento
que está recebendo no Instituto Mano Down.  

O cadastro pode ser realizado através do link:
https://legado21.colabore.org/apadrinhamento  

Ou através dos contatos: (31) 98835-6857 | legado21@manodown.com.br
e suportelegado21@manodown.com.br  

PATROCÍNIO PARA EVENTOS  

Todos os eventos do Instituto possuem cotas para patrocínio, que viabili-
zam a realização dos mesmos e geram contra-partidas para as empresas
ou pessoas que patrocinam.  
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Mais informações através dos contatos:   
Raphaela Moura - (31) 98835-6857 | legado21@manodown.com.br  

LEIS DE INCENTIVO

Temos projetos aprovados na Lei de Incentivo municipal, estadual e fede-
ral. Para mais informações, procurar Leonardo Gontijo:
leonardo@manodown.com.br e (31) 99613-9566

GESTORA: Raphaela Moura 
Graduanda em Comunicação Social, com habilitação em
Publicidade e Propaganda. Capacitação em Negociação.
Experiência de mais de 10 anos na área Comercial e Ad-
ministrativa, com atuação em e-commerce.
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O QUE É?
A área de Comunicação e Marketing do Instituto Mano Down tem como
propósito “dar vez e voz para as pessoas com deficiência intelectual”. Para
isso, a nossa atuação busca levar informações corretas, para quebrar
mitos e preconceitos, e tornar pública as causas da inclusão e do desen-
volvimento potencializado.

O nosso trabalho procura ouvir e entender cada um de nossos públicos
e, partir daí, buscar as melhores formas de nos comunicar e nos conectar
com as pessoas.

PARA QUEM?
O nosso trabalho é voltado para nossos educandos, familiares, parceiros,
doadores, comunidade, imprensa, sociedade, empresas, organizações e
instituições, órgãos públicos, e toda e qualquer pessoa que esteja en-
volvida ou interessada, direta ou indiretamente, com a nossa causa da
inclusão.

COMO FUNCIONA?
A área está estruturada com profissionais e fornecedores que atuam com:
comunicação interna e externa, marketing digital (site, blog, redes so-
ciais, Google e Inbound Marketing), publicidade e propaganda e asses-
soria de imprensa. 

CoMunICaÇÃo E
MaRKEtInG



Com essa estrutura trabalhamos para : 
• Buscar canais, tecnologias e processos que proporcionem a comunicação
cada vez mais assertiva; 
• Manter a transparência e alinhamento com os seus públicos sobre pro-
pósitos e metas. 
• Zelar pela marca do Instituto e pela disseminação de informações corretas.

GESTORA: Bruna Moreira Faria 
Jornalista, especializada em Comunicação Empresa-
rial, MBA em Gestão de Negócios,  MBA em Gestão Es-
tratégica de Pessoas e Professional Coach.  Qualificação
em Marketing de Conteúdo, Inbound Marketing e Mí-
dias Sociais. Experiência de mais de 10 anos como Ges-

tora de Comunicação e RH de um grupo empresarial. Sócia da empresa
Bakanas Digital.

Rabisco Comunicação – agência de publicidade
Outono Comunicação – assessoria de imprensa
Interclip – agência de clipping
Bakanas Digital - Marketing Digital

CONTATOS: comunicacao@manodown.com.br
bruna@manodown.com.br
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WHATSAPP
Para que possamos ter uma conversa mais alinhada e as informações não
se percam, criamos grupos de WhatsApp segmentados:

• Família MD – jovens e adultos: apenas famílias de jovens e adultos que
frequentam e participam ativamente do Instituto.

Nesse grupo vamos compartilhar informações importantes sobre as roti-
nas, projetos, ações e eventos e passeios do Instituto Mano Down, além
de conteúdos orientativos, relacionados aos jovens e adultos.

Conforme solicitado pelas famílias, solicitamos que nesse grupo não sejam
compartilhadas mensagens motivacionais e fotos pessoais, para que as in-
formações importantes não fiquem perdidas.

• Família MD – bebês e crianças: Somente famílias de jovens e adultos que
frequentam e participam ativamente do Instituto.

Nesse grupo vamos compartilhar informações importantes sobre as rotinas,
projetos, ações e eventos e passeios do Instituto Mano Down, além de con-
teúdos orientativos, relacionados aos bebês e crianças.

Conforme solicitado pelas famílias, solicitamos que nesse grupo não sejam
compartilhadas mensagens motivacionais e fotos pessoais, para que as in-
formações importantes não fiquem perdidas.

CoMunICaÇÃo CoM 
as FaMÍLIas
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• INSTITUTO MANO DOWN: para todas as pessoas que tenham interesse
sobre o Instituto e sobre deficiência intelectual. Nesse grupo vamos com-
partilhar informações gerais, tais como eventos abertos ao público, vagas
disponíveis e conteúdos publicados em nosso site e redes sociais.

Nesse grupo está liberado o compartilhamento de mensagens motiva-
cionais e fotos pessoais.

IMPORTANTE: é válido lembrar que a participação em qualquer grupo
de WhatsApp é opcional. Caso não queira participar, a família poderá se
manifestar para que façamos o repasse da informação por outro meio.

OUVIDORIA MANO DOWN

Canal de Ouvidoria, que é um espaço para que todos os públicos do
Instituto Mano Down possam se manifestar: propor melhorias, fazer
sugestões e críticas construtivas ou deixar elogios.

Para participar, clique no link: http://bit.ly/OUVIDORIA_MANODOWN

A participação de todos é muito importante para que possamos ajustar
o que for necessário para melhorar continuamente. Vale lembrar que
todo o processo é pautado em confidencialidade e credibilidade. Isso
quer dizer que, caso não queira se expor, há a opção no formulário ele-
trônico para que os dados da pessoa não sejam preenchidos.  Assim,
todos podem ficar à vontade para contribuir com o processo.
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PARA PARTICIPAR:

1 - Acesse o formulário eletrônico: http://bit.ly/OUVIDORIA_MANODOWN
2 - Preencha o formulário com as suas contribuições
3 - Clique em ENVIAR

Todas as contribuições recebidas serão analisadas e poderão ser imple-
mentadas, considerando: prioridade, viabilidade, alinhamento ao plane-
jamento estratégico e aos valores do Instituto Mano Down.

Os retornos serão dados a partir de nossas ferramentas de comunicação
interna e externa

APLICATIVO UPNOTE

Aplicativo em que a família pode acompanhar o dia-a-dia do educando -
atividades realizadas, frequência, registros. Através do aplicativo a família
também poderá verificar os Comunicados e conferir as datas e horários de
eventos internos e externos.

OUTROS CANAIS
Telefone:(31) 3371-3739
Email geral: contato@manodown.com.br
Site: manodown.com.br
Facebook: @manodown
Instagram: @insitutomanodow
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PRoGRaMa DE 
VoLuntaRIaDo

O QUE É?
O Programa busca agregar profissionais que estejam interessados e dis-
postos a participar e contribuir voluntariamente com os projetos, atividades
e ações  do Instituto Mano Down, visando à inclusão e desenvolvimento
potencializado das pessoas com deficiência intelectual.

PARA QUEM?
O programa é voltado para toda e qualquer pessoa que esteja disponível
e interessada em contribuir com o Instituto. 

A atuação do voluntário poderá se dar nas atividades de rotina, eventos,
campanhas/ações, programas e em  novos projetos, de acordo com as ne-
cessidades do Instituto e condições do candidato.

COMO FUNCIONA? 
Para participar, basta preencher o cadastro, informando o interesse do can-
didato, habilidades e experiências, além da disponibilidade de tempo.
As inscrições serão avaliadas pela equipe do Mano Down,  buscando aliar
os interesses e disponibilidade dos candidatos, com as demandas do pro-
jeto Mano Down.

CADASTRO: http://bit.ly/voluntariado_manodown
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CaFÉ Do Mano
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O QUE É?
O Café do Mano é uma iniciativa do Instituto Mano Down para promover
a inclusão através da gastronomia, em um ambiente aconchegante, com
um atendimento personalizado e carinhoso feito por nossos educandos.

PARA QUEM?
O Café do Mano é um espaço de convivência e de integração, aberto ao
público. Ele é voltado para os nossos educandos, os seus familiares, ami-
gos, parceiros, comunidade, visitantes, profissionais do Instituto Mano
Down e demais interessados.

COMO FUNCIONA?
Em nosso cardápio contamos com opções de café expresso, cafezinho
coado na hora, suco natural, pães de queijo, quiches, salgados, bolos,
brownies e muito mais. Oferecemos opções de pagamento em dinheiro
e cartão (débito).

Para os educandos ainda há a opção de pacotes mensais de lanches, para
serem servidos no intervalo das oficinas.
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GESTORA: Renata Andrade
Sou pedagoga e minha trajetória profissional sempre foi
voltada para a inclusão. Atualmente, atendo crianças, jo-
vens e adultos no Instituto Mano Down dando a eles um
suporte pedagógico. Atuo nas turmas de culinária e Mo-
bilização para autonomia. Administro, também, o Café

do Mano, onde todos têm a oportunidade de serem atendidos por nossos
educandos.

CONTATO: (31) 3371-3739
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CÓDIGo DE ÉtICa 
E ConDuta

Atuamos com honestidade e integridade, evitando todo e qualquer con-
flito de interesse.

Não admitimos condutas que estimulem qualquer forma de discriminação,
seja por raça, sexo, idade, nacionalidade, religião, condições físicas/mentais
ou convicções pessoais.

Não admitimos comportamentos que sejam de intimidação ou ofensivos.

Queremos estabelecer um ambiente saudável e seguro, onde as pessoas
e os seus valores são respeitados.

Não admitimos condutas que possam lesar ou comprometer a honesti-
dade, imparcialidade ou reputação do Instituto.

Não permitimos comportamentos, linguagens, gestos e contato físico, que
sejam ofensivos, coercitivos, ameaçadores ou abusivos.

Não aceitamos qualquer tipo de corrupção relacionada a colaboradores
ou pessoas que agem em nome do Instituto, seja com parceiros, empresas
e/ou funcionários públicos, qualquer parte ligada aos agentes públicos ou
privados, entre outros.

Não nos envolvemos, apoiamos e admitimos qualquer atividade relacionada
a aceitação ou contratação de forma ilícita, recebimento de recursos de origens
ilegais e advindos de atividades criminosas, falsificação.
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Exigimos a máxima confidencialidade no uso das informações, que não
sejam de domínio público e venham a ser conhecidas por força do cargo
exercido no Instituto, evitando toda a utilização de tais informações
para ter vantagem pessoal e para vantagem de terceiros.

Não admitimos a divulgação de informações, imagens ou recursos au-
diovisuais de profissionais, educandos, pais/familiares do Instituto, em
qualquer meio – impresso, rádio, TV, internet, redes sociais; sem a prévia
autorização dos mesmos.




