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PLANO DE TRABALHO 2017 

1. Nome do Projeto: APAE – Pedreira “Todos os dias, nós acreditamos que 

podemos fazer sempre o melhor”  

2. Identificação:   

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pedreira –  

Mantenedor: da Escola de Educação Especial Para Girassóis.  

Endereço:- Rua Francisco Pintor Júnior, 487 – Parque Bela Vista – Cidade  - Pedreira - SP / 

CEP: 13.920-000. 

Email:- apaepedreira.adm@hotmail.com 

CNPJ: 46.410.080/0001-54 

Representante legal:-  

Presidente: Ancelmo José Cargano  

RG: 18.860.500-1 

Endereço: Rua Louis Pasteurs – 236 Bairro: Jardim Morumbi - Município: Pedreira – SP 

CEP: 13.920-000  

Telefone: (19) 3893 – 1096 

 E-mail: ancelmo_cargano@hotmail.com. 

Vice Presidente: Francisco Geraldo Bertevello 

Direção: Gleice Cristina Carbonato 
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Administrativo: Irene Ferrari 

Técnico Responsável: 

Nome: Amanda Silveira Lima  

RG: 28.706.753-1 

Endereço: Rua Romualdo Perón, nº 365 

Bairro: Alto Santana        Município: Pedreira – SP 

CEP: 13.920-000 

Telefone: (19) 3852:3479 

Email: apaeamanda@hotmail.com 

Cargo/função: Auxiliar Administrativo 

Técnico Responsável  

Nome: Rafaela Filadelpho de Almeida 

RG: 46.548.974-6 

Endereço: Rua Segundo Begalli, nº 135 

Bairro: Jardim Alzira            Município: Pedreira – SP 

CEP: 13.920-000 

Telefone: (19) 9 9823:9739 

Email: apae.tecnicape@gmail.com 

Cargo/função: Assistente social 

Tipo de Sede: ( X ) Própria.  
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3.Histórico:   

APAE de Pedreira foi fundada em 1973. É uma entidade beneficente, de excelência e 

referência no município, desenvolve um trabalho voltado à assistência, saúde e educação. É 

considerada instituição modelo na área de habilitação e reabilitação de pessoas com 

deficiência intelectual, física e múltiplas deficiências. 

A APAE é também mantenedora da Escola de Educação Especial Para Girassóis 

desde o ano de 1985, oferece atendimento pedagógico para pessoa com diagnóstico de 

paralisia cerebral, entre 06 a 15 anos. Proporciona ainda atendimento pedagógico 

especializado para usuários com outros diagnósticos, entre idade entre 06 a 16 anos em salas 

de alfabetização do Ensino Fundamental – Ciclo I. Oferece também atendimento de 

estimulação precoce, de 0 a 6 anos, que visa atender pessoas com deficiência que 

necessitam dos primeiros atendimentos, mas que necessitam de estimulação diariamente. É 

realizada uma estimulação global dos cinco sentidos (tato, paladar, olfato, visão e audição).  

Temos ainda, a oficina sócio-educacional, para alunos de 15 a 29 anos onde são realizadas a 

desempenho pedagógico e também atividades manuais, AVDs (Atividade de Vida Diária), 

higiene pessoal e culinária. Atividades estas que são acompanhadas pelo setor de Serviço 

Social. Também contamos com as salas de oficina sócio-ocupacional para pessoas com 

deficiência, maiores de 30 anos, que já completaram o ciclo de alfabetização. Essas oficinas 

têm como objetivo principal ensinar aos alunos trabalhos manuais para o desenvolvimento 

das habilidades física, intelectual e social.  

A função da APAE de Pedreira é assegurar a qualidade de vida da pessoa com 

deficiência, possibilitar sua independência e possível autonomia, resgatando assim sua 

cidadania, garantindo sua participação efetiva na comunidade em que está inserida, através 

de um processo sócio-educativo que se desenvolve desde o nascimento até a vida adulta.  

Para isso são realizadas atividades também fora da entidade, como passeios no dia das 

crianças, idas ao cinema, participação em eventos culturais, festival de atletismo, entre outros. 

A entidade oferece ainda, transporte gratuito e adaptado para os usuários virem até a escola, 

assim como para os eventos realizados fora da entidade. 
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Os recursos financeiros para custeio de nossos trabalhos são através do Poder Público 

Municipal, Poder Público Estadual, e Federal, Secretaria Estadual da Educação, Fundo 

Nacional da Educação – FNDE, doações de colaboradores e campanhas, e eventos sociais 

realizados durante o ano. Toda nossa renda é destinada ao atendimento das pessoas com 

deficiência que freqüentam esta entidade, para o pagamento dos profissionais envolvidos na 

área pedagógica, saúde e assistência social, administrativo, transporte, funcionários, 

alimentação e despesas gerais 

Missão da Instituição: 

  A Associação denomina-se em Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Pedreira, de sociedade civil de caráter assistencial, sem fim lucrativo. 

 Com a implantação do ISO 9001 nesta entidade, os seguintes fins são: 

 Envolvimento, cumplicidade e participação de todos para alcançar a 

satisfação total dos serviços prestados à sociedade; 

 Atendimento potencializado a pessoa com Deficiência Mental e ou Múltipla  

na prevenção, educação e terapias, respeitando as necessidades e 

possibilidades de cada um;  

 Capacitação constante da equipe, aprimorando os conhecimentos e 

alcançando o máximo aproveitamento; 

 Melhoria na qualidade de vida e inclusão social, estimulando a realização 

pessoal e profissional; 

 Garantir excelente ambiente de trabalho, crescimento e sustentabilidade da 

instituição através da melhoria contínua e atendendo as normas da gestão 

da qualidade. 

 

4. Justificativa 
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Filosofia 

Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, prestação de serviços 

apoio á família direcionados a melhoria da qualidade de vida da pessoa portadora de 

necessidade especial.  

 

Visão 

Ser excelência e referência na defesa de direitos e prestação de serviços atuando 

sempre como movimento de pais e amigos de pessoas com deficiência. 

 

Valores 

Pessoas com deficiência são a razão de ser desta Instituição, sendo prioridade nas 

decisões; inovação, motivação, planejamento e educação continuada da equipe são 

indispensáveis para o progresso continuo de desenvolvimento e crescimento da APAE. 

 

           5 . Público Alvo: 

Pessoas com deficiência, de 0 a 60 anos, que estejam matriculadas e freqüentando a 

APAE de Pedreira. Contamos também neste aspecto, com os profissionais que atuam nas 

mais diversas áreas como pedagógica, equipe terapêutica, administrativo, auxiliares de 

limpeza, motoristas e auxiliar de cozinha, para que possam prestar atendimento de forma 

eficaz ao público alvo em pauta. 

 

       6. Objetivos Geral: 

 Oferecer as pessoas com deficiência condições adequadas para o desenvolvimento do 

seu potencial proporcionando sua inclusão no meio social. 
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 Oferecer programas educacionais e terapêuticos adequados, respeitando as 

necessidades e possibilidades de cada um, visando maior participação e realização 

pessoal. 

 Capacitação constante da equipe multidisciplinar, visando ampliar seus conhecimentos 

para obter o máximo de aproveitamento do usuário. 

 Proporcionar apoio e orientação familiar e comunitária, de modo a gerar ambiente 

adequado ao usuário atendido. 

       7. Objetivos Específicos: 

 Promover o bem – estar, a proteção e o ajustamento em geral das pessoas com 

deficiência, residente no município;  

 Promover a melhoria na qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual, 

múltipla e severa e assegurar - lhe o pleno exercício da cidadania; 

 Atuar na definição da política municipal de atendimento a pessoa com deficiência, em 

consonância com a política adotada pela Federação Nacional e da Federação Estadual 

das Apaes do Estado de São Paulo, coordenando e fiscalizando sua  execução; 

 Divulgar informações sobre assuntos referentes á pessoa com deficiência intelectual, 

múltipla e severa incentivando a publicação de trabalhos e de obras especializadas; 

 Promover e/ou estimular a realização de programas de atendimento á pessoa com 

deficiência intelectual, múltipla e severa desde a prevenção até os de amparo ao idoso; 

 Prestar serviços gratuitos e sem qualquer discriminação quanto á raça, cor, condição 

social, sexo, credo político ou religioso, desde que tenha programas, meios e vagas; 

 Continuar as parcerias com os Conselhos municipais, rede e assistência social do 

município, visando a melhor qualidade de vida dos usuários; 
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 Buscar parcerias com empresas do município através de projetos com intuito de 

angariar fundos para melhoria da instituição.  

Serviços Especializados: 

Dentro dos programas de atendimentos, as atividades realizadas na entidade são: 

 Estimulação Precoce: Programa com atendimento semanal, realizado pela equipe 

técnica (psicóloga, fisioterapeuta e fonoaudióloga), com crianças que são inseridas na 

entidade a partir de um ano, assim que a deficiência é diagnosticada. São realizados a 

partir de então trabalhos específicos para o desenvolvimento e estimulação de cada 

usuário; 

 Classe Fase I – Escolarização inicial: Dentro da Educação básica, temos o Programa 

de Educação Infantil, onde se inicia o processo para a pré-alfabetização. O Programa 

de Pré Alfabetização, é onde são realizadas desde as atividades iniciais da 

alfabetização, como trabalho de higiene pessoal, AVDs (Atividades de Vida Diárias), 

entre outras. Este Programa tem o intuito da alfabetização dos usuários, trabalhando a 

escrita, leitura, cálculos, e demais aprendizados inerentes á formação humana. 

 Classe Fase II - Sócioeducacional: São realizadas atividades manuais, AVDs 

(Atividade de Vida Diária), higiene pessoal, culinária, prepara os usuários para uma  

possível inclusão no mercado de trabalho; 

 Centro de Convivência: Por terem completado 30 anos, ou mais, com terminalidade 

escolar, deixaram de freqüentar a APAE, na modalidade escolar. Para garantir outras 

formar de aprendizado, de convívio social, foi instituído este projeto.  Tendo como 

objetivo propiciar a pessoa com deficiência o desenvolvimento de suas 

potencialidades, para que, tendo   consciência de si mesmo e de sua cidadania, atue e 

interaja no contexto em que vive,   promovendo   a conquista das transformações 

sociais e a melhoria de sua qualidade de vida. Oferecer aos usuários a prática de 

atividades que possibilite fortalecer a sua participação social e política, assumirem 

conscientemente o seu processo de envelhecimento e gozar de pleno exercício da 
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cidadania. Oportunizar as pessoas com deficiência o reingresso num processo de 

formação continuada, através de atividades educacionais, culturais, sociais, físicas e 

recreativas. Possibilitar a integração saudável e a permanente convivência 

das diferentes gerações. Criar condições para o resgate da autoconfiança e da auto-

estima. Proporcionar oportunidade de ocupação do tempo disponível, freqüente entre    

pessoas com deficiência, com atividades que causem prazer. Estimular o desenvolver 

habilidades básicas funcionais para o convívio social e nas atividades de vida prática 

diária. Manter contato permanente com as famílias, orientando-as, apoiando-as, 

garantindo os seus direitos sociais e esclarecendo sobre o trabalho desenvolvido, 

procurando envolvê-las no processo educativo do Centro de Convivência. Melhorar as 

condições de saúde física e mental através de atividades que previnam e propiciem 

melhor qualidade de vida. Desenvolver atividades físicas, recreativas, culturais e 

terapêuticas; 

 Projeto Atletismo: As aulas são ministradas fora do horário de aula, ou seja, no 

período da manhã. Os usuários através das aulas de Educação Física participam com 

grande freqüência de gincanas, campeonatos, entre outros que envolvam a área 

esportiva;  

 Projeto Fanfarra:  

O projeto fanfarra, constitui-se em um trabalho que não tem como objetivo principal formar 

artistas, mas propiciar aos alunos conhecimentos que irão ajudá-los na vida cotidiana. 

A proposta, de desenvolver a pratica instrumental, contribui para que os alunos 

desenvolvam a coordenação viso-motor, atenção, percepção, memorização e raciocínio 

além também de beneficiá-los com estímulos que podem ser utilizados como dança, 

educação física. 

A educação musical humaniza os alunos, desenvolvendo neles a possibilidade de 

perceberem-se como agentes de transformação de sua realidade e propiciando 

experiências de vida, possibilitar o exercício de suas responsabilidades, da pratica da 

cidadania e o posicionamento critico diante das questões sociais e culturais. 
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Em contato com os instrumentos, os alunos podem exercitar suas capacidades cognitivas, 

sensitivas, afetivas, imaginativas organizadas em torno da aprendizagem artística, além de 

desenvolverem atividades em que as relações interpessoais perpassam o convívio social. 

Sendo assim, a fanfarra além de contribuir na elevação da auto-setima provoca a 

sensação de prazer, proporciona satisfação e bem-estar na interação grupal 

demonstrando as suas capacidades, talentos e habilidades individuais. 

 A fanfarra além de proporcionar aos educando as primeiras noções do contexto musical, 

tem a função muito mais importante á comunidade escolar, a de proporcionar o senso de 

cooperação, o respeito e a disciplina. 

Objetivo: 

Oportunizar aos alunos da Associação de Pais e Amigos de Pedreira, o desenvolvimento 

de suas habilidades. 

Proporcionar a reintegração social por meio de batidas rítmicas que são produzidas pelos 

alunos após um longo trabalho de ensaio, desenvolvendo a atenção, a concentração, 

auto-estima e disciplina, noções de tempo e espaço, e conseqüentemente a superação do 

limite, o respeito, a amizade, o espírito cooperativo e por fim a socialização com a 

comunidade em geral, valorizando, também, a cultura nacional e exaltando os valores da 

Pátria. 

Ofertar para os alunos com necessidades intelectuais, físicas e múltiplas a possibilidade 

de desenvolver suas potencialidades através de noções e tempo, trabalhando ritmo, 

coordenação e expressão nas aulas de musica. A musica é uma linguagem que se traduz 

em formas e expressão nas aulas de musica. A música é uma linguagem que se traduz 

em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e 

pensamento. 

A formação de uma fanfarra, no ambiente escolar no contra turno, possibilita aos alunos a 

superação de suas dificuldades através da música.  

Para viabilizar a proposta necessitamos de 1 profissional com conhecimentos de música, 

um monitor e os instrumentos musicais e sonoros.  
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Projeto Hidroterapia: O projeto de hidroterapia atende 72 usuários, de ambos os 

sexos. O horário de atendimento ocorre no período da manhã e 1 vez na semana, 

fornecendo alimentação aos usuários matriculados. A fisioterapia aquática, que é  

realizada na piscina terapêutica, tem valor efetivo na reabilitação dos alunos por 

proporcionar-lhes numerosos benefícios, sendo um deles a flutuação, que facilita a 

pessoa com deficiência física manter-se em ortostatismo (em pé) sem o uso de 

órteses. Os benefícios psicológicos também estão presentes através da sensação de 

maior liberdade proporcionada pela possibilidade de atividades motoras não realizáveis 

em solo. A sustentação do corpo imerso facilita o manuseio do terapeuta, como 

também proporciona ao aluno habilidades para realizar atividades de maior grau de 

dificuldade. Isso inclui motivação e autoconfiança no usuário, como pessoa, e 

conseqüentemente, agrega-se no tratamento em geral. A pressão hidrostática e a 

viscosidade proporcionam suporte, auxilia no desenvolvimento da coordenação dos 

movimentos e facilita as reações de equilíbrio e proteção quando associadas com 

técnicas apropriadas e manuseio adequado. Em sumo, também se justifica pelos 

benefícios fisiológicos (maior resistência a mudanças de temperatura), sobre os 

sistemas cardiovasculares (aumento do metabolismo e melhoria no sistema 

circulatório), respiratórios (com o fortalecimento dos músculos respiratórios, aumento 

do volume máximo respiratório e conseqüentemente melhoria, também na elasticidade 

da caixa torácica), locomotores (reeducação motora, proporcionando-lhes maior 

segurança na execução dos movimentos), psicossociais (interação em atividades de 

grupo, melhoria do humor, motivação, alívio de tensões psíquicas, relaxamento), 

cognitivos (aprendizagem cognitiva, seqüência, contagem, repetição e poder de 

concentração).  

           Também contamos na APAE de Pedreira com atendimentos individuais aos usuários 

          nas áreas de:    
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 Psicologia: é a ciência que estuda os processos mentais (pensar, planejar, tirar 

conclusões, fantasiar e sonhar) e o comportamento, uma vez que corpo e mente não 

são separados, havendo estudos que comprovam a influência de um sobre o outro. O 

foco da psicologia é o individuo. O método de trabalho do psicólogo na APAE baseia-se 

nos estudos dos transtornos mentais, característicos do público atendido e na psico-

higiene, que se dá a partir de um método clínico, que observa os acontecimentos que se 

dão na instituição, compreendendo o relacionamento entre eles e sua interação, visando 

uma ação e julgamentos mais efetivos por parte do psicólogo institucional. Um dos 

objetivos é desenvolver métodos para promover a saúde e atividades da população 

sadia. Também deve considerar não só um enfoque nos problemas individuais, mas 

analisar os fenômenos sociais que provocam cada problema a ser resolvido, é por isso 

que os atendimentos psicológicos abrangem não só os grupos formados pelos alunos, 

mas também um grupo formado pelos pais dos mesmos, bem como atendimentos 

individuais, quando necessário. 

 

 

 Fonoaudiologia: atua na assistência a pacientes com comprometimentos neurológicos, 

psíquicos e cognitivos, tendo como áreas de competência: desenvolver trabalho de 

prevenção, diagnóstico e terapia fonoaudiológica (individual, duplas ou pequenos 

grupos), em linguagem (oral e escrita), motricidade oral, voz e audição, realizar o 

aperfeiçoamento dos padrões de gestos articulatórios, oferecer orientações ás famílias, 

colaborarem em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras ciências, bem como, 

participar da orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos ligados a assuntos 

fonoaudiológicos. 
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 Fisioterapia: ter como objetivo o tratamento de pacientes por diferentes meios físicos, 

como o objetivo de restaurar, ao máximo, a sua capacidade funcional e independência 

para o trabalho, lar e sociedade. Ela inclui a avaliação, diagnóstico e prognóstico como 

parte essencial de um programa terapêutico, que alcance o nível de auxílio para 

subsistência e reemprego. O processo terapêutico se dá por meios físicos, ou seja, por 

exercícios ativos, mobilização passiva de estruturas articulares, por meios manuais e 

mecânicos, massagens, estimulação elétrica de tecido neuromuscular, hidroterapia, 

reeducação da função cardiorrespiratória e estimulação térmica. 

 Nutricionista: O setor de nutrição tem como um de seus objetivos proceder à avaliação 

nutricional dos usuários e fazer orientações alimentar/higiênica. Elaborar dietas 

individualizadas para os usuários que apresentarem diagnósticos nutricionais de 

obesidade. Também é papel do profissional, orientar as famílias sobre os cuidados com 

os usuários com problemas de saúde ligado à alimentação. Realizar orientação 

nutricional verbal aos usuários sempre que estiver presente no momento da distribuição 

das refeições. Elaborar cardápios semanais unificados para todos os usuários, 

supervisionar cozinhas e preparação de alimentos e participar do processo de triagem 

dos candidatos interessados a ingressar na instituição, com teste antropométrico 

e anamnese alimentar, entre outros. 

Proteção Social: 

 
Segundo Di Giovanni (1998:10), entende-se por Proteção Social as formas 

“institucionalizadas que as sociedades constituem para proteger parte ou o conjunto de seus 

membros. Tais sistemas decorrem de certas vicissitudes da vida natural ou social, tais como a 

velhice, a doença, o infortúnio, as privações. (...) Neste conceito, também, tanto as formas 

seletivas de distribuição e redistribuição de bens materiais (como a comida e o dinheiro), 

quanto os bens culturais (como os saberes), que permitirão a sobrevivência e a integração, 

sob várias formas na vida social. Ainda, os princípios reguladores e as normas que, com 

intuito de proteção, fazem parte da vida das coletividades”.  
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Desse modo, a assistência social configura-se como possibilidade de reconhecimento 

público da legitimidade das demandas de seus usuários e espaço de ampliação de seu 

protagonismo. 

A proteção social deve garantir as seguintes seguranças: segurança de sobrevivência 

(de rendimento e de autonomia); de acolhida; de convívio ou vivência familiar. 

 

Proteção Social Especial: 

Além de privações e diferenciais de acesso a bens e serviços, a pobreza associada à 

desigualdade social e a perversa concentração de renda, revela-se numa dimensão mais 

complexa: a exclusão social. O termo exclusão social confunde-se, comumente, com 

desigualdade, miséria, indigência, pobreza (relativa ou absoluta), apartação social, dentre 

outras. Naturalmente existem diferenças e semelhanças entre alguns desses conceitos, 

embora não exista consenso entre os diversos autores que se dedicam ao tema. Entretanto, 

diferentemente de pobreza, miséria, desigualdade e indigência, que são situações, a exclusão 

social é um processo que pode levar ao acirramento da desigualdade e da pobreza e, 

enquanto tal apresenta-se heterogênea no tempo e no espaço. 

A realidade brasileira nos mostra que existem famílias com as mais diversas situações 

socioeconômicas que induzem à violação dos direitos de seus membros, em especial, de 

suas crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas com deficiência, além da geração de 

outros fenômenos como, por exemplo, pessoas em situação de rua, migrantes, idosos 

abandonados que estão nesta condição não pela ausência de renda, mas por outras variáveis 

da exclusão social. Percebe-se que estas situações se agravam justamente nas parcelas da 

população onde há maiores índices de desemprego e de baixa renda dos adultos. 

Assim, as linhas de atuação com as famílias em situação de risco devem abranger desde o 

provimento de seu acesso a serviços de apoio e sobrevivência, até sua inclusão em redes 

sociais de atendimento e de solidariedade. 

A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial destinada a 

famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência 

de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias 
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psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação de trabalho 

infantil, entre outras. 

São serviços que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas 

soluções protetivas. Da mesma forma, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e 

processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção 

almejada. 

Proteção Social Especial de Média Complexidade: 

A proteção social especial de média complexidade se dirige aos cidadãos e às famílias 

que vivem situações de negligência, abandono, ameaça, maus tratos, violações 

físicas/psíquicas, discriminações sociais e transgressão aos direitos humanos e sociais. 

Opera com serviços continuados para acolhida, apoio e acompanhamento profissional de 

pessoas vítimas de agressões, violências, abusos e de situações de contingências (por 

deficiência, por estar em medida socioeducativa, por vivência de rua), para o 

restabelecimento de vínculos familiares e sociais e oferta de condições para o alcance de 

autonomia e independência, com freqüência em período integral ou parcial. 

Desta forma, seguindo a Tipificação Nacional de Assistência Social – PNAS, nota-se 

que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, inclui-se na Proteção Social 

Especial de Média Complexidade. 

Atuações do Serviço Social na APAE:  

O setor de Serviço Social tem como foco o atendimento e apoio às famílias. O Serviço 

Social atua na implementação do processo de humanização do atendimento.  

Trabalha ainda no acolhimento das pessoas que procuram a instituição informando 

sobre o processo de triagem, avaliação, encaminhamento, esclarecendo dúvidas e orientando 

sobre direitos da pessoa com deficiência. 

E acompanha todo o processo de reabilitação apoiando o usuário e a família, 

interpretando as necessidades sociais de forma particular, clara, crítica e participativa, 
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oportunizando a emancipação da família, informando e orientando sobre recursos da 

instituição, bens e serviços da comunidade e sobre direitos de assistência e proteção social. 

Tudo isso considerando a realidade social, política, econômica e cultural, que é caracterizado 

por famílias com pessoas com deficiência, vulneráveis, não só pela questão econômica e 

social, mas também pela questão da deficiência e exclusão. 

Além disso, atende pessoas que procuram a Instituição avaliando o processo do 

diagnóstico social do usuário a ser atendido e da família que o acompanha. 

Oferece as famílias em situação de vulnerabilidade social, assistência emergencial com 

objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida e a emancipação familiar. 

Mobiliza ás famílias visando um vinculo maior desta com a unidade escolar, buscando 

melhorar a qualidade de vida dos membros no meio familiar e esclarecer questões referentes 

à pessoa com deficiência e sua influência no convívio familiar. 

Visitas freqüentes aos pais com o objetivo de apoiar, orientar e motivar e diminuir as 

dificuldades encontradas isso inclui:- orientação psicológica á família, orientações com 

respeito a atividades diárias da vida como limpeza e higiene a além de orientações com 

respeito à saúde e responsabilidade sociais da vida diária desta família.  

Suas intervenções estão relacionadas ao acolhimento das famílias que buscam a 

instituição informando sobre o processo de triagem, avaliação, encaminhamentos, 

esclarecendo dúvidas e orientando sobre direitos da pessoa com deficiência. 

Acompanha todo o processo de reabilitação apoiando o usuário e a família, 

interpretando as necessidades sociais de forma particular, crítica e participativa, 

oportunizando a emancipação da família, informando e orientando sobre recursos da 

Instituição. Tudo isso considerando a realidade social, políticas, econômicas e culturais, que é 

caracterizado por famílias com pessoas com deficiência, vulneráveis, não só pela questão 

econômica e social, mas também pela questão da deficiência e exclusão. 
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O Serviço Social também tem um papel fundamental de apoio a APAE no exercício em 

cumprimento de sua missão, nas lutas e reivindicações em busca da afetivação de direitos e 

de qualidade do atendimento; 

O assistente social tem como frente de trabalho anamneses, orientação familiar, 

acompanhamento clínico, encaminhamentos para rede pública, visita domiciliar, 

encaminhamento a possível inserção da pessoa com deficiência em Programas do Governo, 

tais como Beneficio de Prestação Continuada – BPC, Bolsa Família, etc. Elaboração de 

projetos sociais e atendimento individual. 

Educação: Escola de Educação Especial para Girassóis 

É autorizada desde 1985, a ministrar cursos na modalidade de Educação Especial nos 

níveis de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Fase I Escolarização Inicial Fase II 

Socioeducacional.  

Atende pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do 

desenvolvimento (desde que associado a deficiência intelectual).  A estratégia de trabalho 

integra as áreas de educação, saúde e assistência social. 

Oferece programas educacionais especializados com currículos adaptados, educação 

física, respeitando a idade, os diversos tipos de deficiência e problemas de saúde, 

promovendo o desenvolvimento integral dos alunos nos aspectos intelectual, físico, 

psicológico e social completando a ação da família e da comunidade, favorecendo a 

independência e a inclusão social. 

O processo de avaliação verifica potencial e individualidades para a definição de 

estratégias de trabalho diferenciadas visando o alcance completo das metas. 

 O sistema de trabalho envolve, além do Currículo Funcional e Natural, integração 

sensorial, comunicação alternativa, projetos, atividades para o desenvolvimento de 

habilidades sociais, adaptativas e atividades de vida diária e prática, com o objetivo de 

melhorar qualidade de vida promover a autonomia e a independência das pessoas com 

deficiência.  As atenções também estão voltadas para atender as necessidades de tecnologia 
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assertivas, desde a adaptação e modificação no ambiente da escola. Na busca de 

ferramentas e instrumentos, a APAE também se adapta e cria diferentes ambientes para 

explorar ao máximo o atendimento e oferecer as pessoas com deficiência oportunidade real e 

eficaz para alcançar e desenvolver suas potencialidades.         

8. Metodologia: 

1- Momento:- Oferecer atendimento socioassistencial/educacional especializado, oferecer 

atendimentos técnicos na área da saúde a todos os usuários matriculados. Continuar 

orientando os pais/responsáveis através de visitas domiciliares, intervenções sociais e 

acolhimentos, auxiliando a minimizar as vulnerabilidades e oferecer apoio e orientações 

quanto às necessidades da pessoa com deficiência. 

2- Momento:- Buscar através de projetos junto aos órgãos públicos e privados melhorias para 

a instituição nos atendimentos oferecidos aos nossos a alunos. 

9. Recursos Humanos 

Anexo I  

Função  Qtde. Formação  

Jornada  

Semanal  

Vencimento 

Individual R$(Jan Dez + 

13º salário + férias 

2016)  

Vencimento 

Total R$ 

Administradora  1 Superior Completo  40 horas/semanais   1.516,00 21.224,00 

Assistente Administrativo  1 Ensino Médio Completo  40horas/semanais   2.710,00 37.940,00 

Auxiliar de Escritório  1 Ensino Médio Completo  40 horas/semanais   1.302,00 18.228,00 

Psicóloga  1 Psicologia  20 horas/semanais   2.300,00 32.200,00 

Fisioterapeuta  1 Fisioterapeuta  horas/semanais   1.043,00 14.602,00 
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Fisioterapeuta  1 Fisioterapeuta  horas/semanais   2.100,00 29.400,00 

Fonoaudióloga  1 Fonoaudióloga  20 horas/semanais   1.870,00 26.180,00 

Assistente Social 1 Serviço Social  20 horas/semanais   2.270,00 31.780,00 

Nutricionista  1 Nutrição  20 horas/semanais   2.075,00 29.050,00 

Motorista 2 Ensino Fundamental  40 horas/semanais   3.352,00 46.928,00 

Motorista 1 Ensino Fundamental  993,00 13.902,00 

Faxineira  2 Ensino Fundamental  40 horas/semanais   2.594,00 36.316,00 

Servente 1 Ensino Fundamental  40 horas/semanais   1.716,00             24.024,00 

Cozinheira 2 Ensino Fundamental  40 horas/semanais   2.594,00 36.316,00 

Monitoras  4 

Ensino Fundamental e 

Médio Completo  40 horas/semanais   5.188,00 72.632,00 

Técnico da Qualidade 1 Superior Completo  32 horas/semanais 2.041,00 28.574,00 

Total       35.664,00 499.296,00 
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10. Recursos Materiais  

Anexo II  

Despesa Valor Mensal  Valor Total (R$)  

Material de Consumo  1.500,00 18.000,00 

Material de limpeza 900,00 10.800,00 

Alimentação  3.600,00 43.200,00 

Gás  500,00 6.000,00 

Transporte 4.200,00 50.400,00 

Serviços pequenos consertos 900,00 10.800,00 

Colaboradores Salários 12 meses de 
salário, férias e 13º salário  35.664,00 499,296,00 

Encargos Sociais  7170,00 86.040,00 

TOTAL  724.536,00 
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 11. Dotação Orçamentária e Origem dos Recursos 

  Anexo III – Plano Global de execução Financeira  

   Nome da Entidade: APAE – Pedreira  

  Projeto: APAE – Pedreira “Todos os dias, nós acreditamos que podemos fazer 

sempre o melhor”  

  Período: janeiro a dezembro de 2017.  

Despesas Recurso Municipal  
Recurso 
Estadual 

Recurso 
Federal  

Recurso 
Próprio  

Total 
Despesas   

Colaboradores Salários  390.000,00 
 

  109.296,00 
 

Encargos Sociais  15.040,00 
 

  71.000,00 
 

Material de Consumo  3.360,00 
 

1.190,33 13.449,67 
 

Material de limpeza 3.000,00 
 

1.468,72 6.331,28 
 

Alimentação  13.200,00 
  

30.000,00 
 

Gás 2.000,00 
 

  4.000,00 
 

Transporte 17.400,00 
 

  33.000,00 
 

Serviços pequenos 
consertos 6.000,00 

 
425,87 4.374,13 

 

Total  450.000,00 
 

3.084,92 271.451,08 
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12.Avaliação 
  

O Projeto será monitorado freqüentemente para ser avaliado e direcionado, para isso 

continuará sendo feito um acompanhamento na integração dos responsáveis com  a APAE,ou 

seja um acompanhamento global. 

 

 

 

Pedreira, outubro de 2016. 

 

 

 

 

 

    ________________________________ 

         Ancelmo José Cargano             

         Presidente APAE – Pedreira     


