
SALA SENSORIAL:
DESCOBRINDO SENTIDOS

social 
rodada



Crianças de 0 a 10 anos e adolescentes e jovens de 11 anos a 
17 anos de classe social C, D, E, com Síndrome de Down, da 
Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Garantir desenvolvimento e inclusão a crianças e jovens com síndrome de down por meio de descobertas através de múltiplos 
sentidos.

AMBIÇÃO

CONTEXTO E PÚBLICO

ENTREGAS

RAZÕES PARA APOIAR

SALA SENSORIAL: DESCOBRINDO SENTIDOS I CEESD

30 Crianças e 20 Jovens frequentando 
semanalmente a sala a partir de janeiro 
2018.

Esse projeto contribui com os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

    Boa Saúde e Bem Estar Educação de qualidade
             

Comprar os equipamentos

Instalar os Equipamentos

A sala vai atender com 4 profissionais 
(Fonoaudióloga, Terapeuta Operacional, Fisioterapia, Psicologia)

Atendimento de 4 crianças/jovens por vez

50 atendimentos por semana 200 por mês, e 2400 por ano

SOLUÇÃO



PROPONENTE

O CEESD – Centro de Educação Especial Síndrome de Down – foi fundado no dia 2 de julho de 
1981 por Benedito Vieira e Zuleika Santos Vieira, ambos pais de pessoas com a Síndrome.

A instituição vem crescendo a cada ano e busca se superar para fazer a diferença na vida dos 
educandos e suas famílias.

O foco do CEESD sempre foi o desenvolvimento global da pessoa com síndrome de Down 
através da inclusão social, oferecendo suporte e estímulos necessários para inseri-los na 
sociedade, no ambiente escolar e no mercado de trabalho. 

O CEESD se posiciona como um apoio complementar com atendimentos terapêuticos, visando 
assim a inclusão das pessoas com síndrome de Down nas escolas e a inserção no mercado de 
trabalho. 

Elaboramos e oferecemos diversos programas e projetos para atender a todas as necessidades dos 
alunos, inclusive o círculo familiar dos educandos, e desenvolvemos um trabalho específico que 
contemple a singularidade de cada caso.

INVESTIMENTO

SALA SENSORIAL: DESCOBRINDO SENTIDOS I CEESD



CONTATOS

www.ceesd.org.br

ceesdcampinas

(19) 3772-9699
ceesddirecao@gmail.com

CONTRAPARTIDA

SALA SENSORIAL: DESCOBRINDO SENTIDOS I CEESD

MAIS FORMAS DE APOIAR E PARTICIPAR

Espaço físico para instalação da sala sensorial;
 RH;
 Água parceria com Sanasa;
 Luz.

Doe seu cupom fiscal via aplicativo no celular
Você encontra todas as dicas aqui: www.ceesd.org.br/como-ajudar/

Faça a destinação do seu imposto de renda (pessoa física e jurídica). 
Acesse a nossa cartilha - http://www.ceesd.org.br/doacao-imposto-de-renda/

https://www.facebook.com/ceesdcampinas/
https://www.facebook.com/ceesdcampinas/
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