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PLANO DE TRABALHO – 2018
EI

– IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
1.1 ENTIDADE
1.2 CNPJ
1.3 Endereço Completo

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE PIRANGI
05.888.076/0001-19

1.5 Data da Fundação

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1797 – Centro
Pirangi- SP. CEP: 15820-000 Cx Postal – 17
(17) 3386-2438
E-mail: apaepirangi@outlook.com
21/10/2002

1.6 CMAS

Inscrição nº 009 desde 02/01/2013

1.7 CMDCA

Inscrição nº006 desde 25/09/2013

1.8 Utilidade Pública
1.9 CEBAS

Municipal – Lei nº1656 de 09 de Dezembro de 2003
Estadual - Lei nº16. 198 de 31 de Março de 2016
Protocolo nº 71000.112931/2015-92

1.10 Pro Social

SEDS/PS – 8079/2015

1.11 Presidente

1.14 Área de Atendimento

Nome: Temistro Antonio de Souza
Endereço: Rua Sebastião Garcia,15
Bairro Jd. Eldorado – Pirangi – SP.
E-mail: temistro@uol.com.br
Nome: Ednalva de Souza
Endereço: Rua Francisco Ferreira de Andrade,250
Bairro: Santa Terezinha – Bebedouro – SP.
E-mail: ednalvadesouza22@hotmail.com
De segunda à sexta-feira
Manhã: das 7:00 às 11h00
Tarde: das 12:00 às 17h00
Assistência Social

1.15 Segmento Atendido

Pessoas com Deficiência Intelectual e/ou Múltipla

1.4 Telefone/ E-mail

1.12 Responsável Técnico

1.13
Dia/Horário/Periodicidade

E
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1. 1 – Identificação do Objeto
Custear as necessidades básicas dos Serviços oferecidos, visando a Habilitação e
Reabilitação no segmento da Pessoa com Deficiência Intelectual e/ou Múltipla e
Transtornos Globais do desenvolvimento, visando à parceria com o Poder Público
Municipal de Pirangi.
1.2 Público Alvo
Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla em situação de vulnerabilidade
social de ambos os sexos, em seus diversos ciclos etários como crianças, adolescentes,
jovens, adultos e idosos, cuidadores e suas famílias.
1.3 Capacidade de atendimento
A entidade atualmente tem capacidade de atender 50 (cinquenta) usuários a partir
de zero ano de vida, adolescente, jovens, adultos, idosos e suas famílias.
1.4 Período de Execução: 02/01/2018 a 30/12/2018

II – INTRODUÇÃO
O município de Pirangi possui cerca de 11.323 habitantes, segundo estimativa do
IBGE de 2017, sendo que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirangi é
uma entidade privada sem fins lucrativos, fundada em 21/10/2002 que trabalha na
Habitação e Reabilitação de Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e tem por
MISSÃO: promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações,
prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da
pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade mais justa e solidária.
A área de atuação preponderante é a Assistência Social, com ações na Defesa e
Garantia de Direitos Sociais e na Prestação de Serviços socioassistenciais às Pessoas com
Deficiência e suas famílias sendo que as articulações são de interface Inter setorial através
de Políticas Públicas considerando que trabalhar a habilitação e reabilitação da pessoa
com deficiência exige ação e perspectiva interdisciplinar, com vistas à melhoria da
qualidade de vida, inclusão na vida comunitária, no trabalho, buscando a autonomia dos
usuários.
III – FINALIDADES ESTATUTÁRIAS
De acordo com previsão estatutária a APAE de Pirangi oferecem serviços às
pessoas com deficiência, numa interface com as principais políticas públicas e tem por
finalidade:
I – promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência,
preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em
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seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o
pleno exercício da cidadania;
II – prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido e a promoção
de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando
atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou
cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para
suas famílias;
III – prestar serviços de educação às pessoas com deficiência;
IV – oferecer serviços na área da saúde, através de articulações Inter setorial desde
a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com
deficiência.
IV – JUSTIFICATIVA
A relevância deste Plano de Trabalho está no Serviço de Média Complexidade de
acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Sócio assistenciais, além das ações de
Defesa e Garantia de Direitos de forma continuada e gratuita para a Pessoa com
Deficiência no município de Pirangi através de uma equipe multidisciplinar nas áreas da
Assistência Social, Saúde e Educação.
Sendo que na área da Assistência Social os atendimentos serão realizados durante
o ano de 2018 para até 50 (Cinquenta) usuários e consiste em apoiar e reduzir o impacto
da dependência, minimizar a sobrecarga da família ou do cuidador, buscando trabalhar
de forma articulada com a rede de serviços. Entre as ações de atenção à Saúde está
previsto o atendimento de Estimulação Precoce e Atendimento Ambulatorial
Especializado e orientação em grupo ou individual ao cuidador e as famílias. Na área da
Educação estão previstos as ações de reforço e encaminhamentos para a Rede de
Educação para a Inclusão da Pessoa com deficiência.
As programações de atividades a serem desenvolvidas pela APAE, tem como
finalidade oferecer ao Município de Pirangi não somente o recebimento de Prestação de
Serviços para a Pessoa com Deficiência, e sim agregar suas famílias com informações e
estratégias que minimizam as mazelas do convívio com a deficiência, oferecer ainda
parcerias junto aos profissionais públicos de diversos Setores em relação ao acolhimento,
atendimento e acompanhamento deste público e suas famílias.
V - OBJETIVO GERAL
Trabalhar na habilitação e reabilitação das Pessoas com Deficiências e suas
famílias, através de equipe multiprofissional, visando à promoção da autonomia, defesa
e garantia de direitos, inclusão social e melhoria da qualidade de vida dos usuários, em
consonância com as legislações que regem estas políticas e com a política de
atendimento à pessoa com deficiência.
3

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRANGI
APAE DE PIRANGI
CNPJ: 05.888.076/0001-19
Rua Marechal Floriano Peixoto, 1797 – Centro – Pirangi-SP - CEP 15820-000
Tel.: (17) 3386-2438 / E-mail: apaepirangi@outlook.com

EVI - OBJETIVO ESPECÍFICO
 Trabalhar na Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência e suas
famílias, através da Defesa e Garantia de Direitos e da prestação de Serviços de
Proteção Social, visando à proteção, a situação de vulnerabilidade, risco social e
pessoal, promovendo a autonomia, garantia de direitos, inclusão social e melhoria
da qualidade de vida dos usuários, em consonância com a legislação que rege a
política de assistência social e a política de atendimento à pessoa com deficiência;
 Promover a inclusão social através da integração ao mundo do trabalho da pessoa
com deficiência;
 Garantir o atendimento educacional às pessoas com deficiência intelectual e
múltipla, que não puderem se beneficiar com a inclusão em classes comuns do
ensino regular;
 Garantir o atendimento especializado, por equipe multiprofissional e articulação
Inter setorial à pessoa com deficiência, visando sua habilitação e reabilitação
clinica funcional, melhoria da qualidade de vida, ampliação de potencialidades
laborais, independência nas atividades de vida diária e prevenção aos agravos que
contribuem para a ocorrência de deficiências.
II – METODOLOGIA
A entidade APAE recebe os encaminhamentos dos Serviços Públicos Municipais
e Estaduais. O processo de acolhida ocorrerá por meio de anamnese e avaliação. Depois
da acolhida será elaborado o PIA- Planejamento Terapêutico Individual com a
participação dos técnicos, direcionando as Ações, Serviços e Atividades.
Os usuários de zero a seis anos serão encaminhados para o Serviço de Estimulação
Precoce que passarão com a equipe de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapeuta
Ocupacional sendo de uma a duas vezes na semana por trinta minutos a sessão. Sendo
que as famílias participarão de atendimento psicossocial através de abordagem em grupo
para orientação e fortalecimento de vínculos.
Os usuários de sete a quatorze anos serão encaminhados para a equipe técnica caso
verificados a necessidade através da Anamnese e assim, direcionados para as Ações
Socioeducativas sendo duas vezes por semana com reforço escolar, uma vez com
atividade esportiva e recreativa e duas vezes com atendimento especializado de acordo
com o diagnostico apresentado.
Os usuários acima de quinze participarão do Serviço de inserção e apoio ao
mercado de trabalho que será realizado de segunda, quarta e sexta-feira, pela equipe
composta por psicóloga, assistente social, terapeuta ocupacional e coordenadora da área
através de orientações referente à documentação do trabalhador, realização de oficinas,
sondagem de aptidão e contatos com empresas locais. A entidade manterá parceria com
o SENAC Catanduva, para a realização do Projeto PET – Trampolim, destinado a pessoas
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com deficiência intelectual visando à preparação para o mercado de trabalho com foco na
formação profissional básica. A APAE fará acompanhamento sistemático dos usuários,
visando dar suporte para o jovem aprendiz frequentar o curso, bem como utilizar o
transporte coletivo com segurança.
Os usuários acima de sessenta anos participarão de ações especificas com oficinas
de artesanato
IVIII – ORIGEM DOS RECURSOS
Os recursos financeiros a serem utilizados na execução dos serviços durante o ano
de 2018 serão oriundos de convênio e captação junto à sociedade civil através de
realizações de eventos.
Os atendimentos aos usuários serão realizados por uma equipe de profissionais
especializados com atendimento multidisciplinar que proporcionam atendimento
especifico sem qualquer custo ou despesa aos usuários.
Assim mediante necessidade da continuidade desse atendimento é necessário
captações de recursos junto ao Governo Municipal, Estadual e Federal para que a entidade
crie autonomia e progressão com seus atendimentos.
IX – INFRAESTRUTURA
A entidade conta com uma estrutura de 400 m² de área construída com capacidade
de ampliação de mais 492,27 m², contendo:
 01 refeitório;
 01 sala de aula;
 01 sala atendimento social;
 01 sala de fisioterapia;
 01 sala de fonoaudiologia;
 01 sala de psicologia;
 01 sala de espera;
 01 biblioteca;
 01 escritório;
 01 cozinha;
 01 dispensa;
 06 banheiros.
O local é de fácil acesso, pavimentação, iluminação pública, água tratada e potável
e possui coleta de lixo.
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X- RECURSOS HUMANOS EXISTENTE
PROFISSIONAL

Nº

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

REGIME

Assistente Social

01

30 horas

Coordenadora Geral

01

40 horas

Enfermeira Padrão

01

20 horas

Fisioterapeuta

01

10 horas

Fonoaudióloga

01

20 horas

Contratada pela APAE Pirangi
Prestação de Serviços
Cedida pela Prefeitura Municipal

Instrutora de Ed.
Física
Motorista

01

10horas

Contratada pela APAE Pirangi - CLT

01

40 horas

Cedida pela Prefeitura Municipal

Pedagoga

01

25 horas

Cedida pela Prefeitura Municipal

Psicóloga

01

20 horas

Contratada pela APAE Pirangi
Prestação de Serviços

Serviços Gerais

01

40 horas

Contratada pela APAE Pirangi - CLT

Terapeuta
Ocupacional

01

20 horas

Contratada pela APAE Pirangi

Contratada pela APAE Pirangi
Prestação de Serviços
Cedida pela Prefeitura Municipal de
Pirangi
Contratada pela APAE Pirangi- CLT

RECURSOS HUMANOS A CONTRATAR
PROFISSIONAL

Nº

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

REGIME

Pedagoga

01

15 horas

Contrato Prestação de Serviços

Professora Artes

01

40 horas

Contrato Prestação de Serviços

Neurologista

01

05 horas

Contrato Prestação de Serviços

XI - ABRANGENCIA TERRITORIAL
O acesso aos serviços na entidade é através de encaminhamentos da rede
Municipal e Estadual, abrangendo todo o Setor Norte, Sul, Leste e Oeste do município.
Os usuários atendidos são oriundos do município de Pirangi do setor rural e
urbano que necessitam de atendimento especializado.
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XII- METAS
Usuários de 0 a 06 anos
 Ofertar atendimento com as famílias em formato de grupo, elaborado e executado
pela equipe psicossocial da APAE, para o fortalecimento de vínculos e orientação,
além dos atendimentos individuais;
 Acompanhar famílias e encaminhar para recebimento de Benefício de Prestação
Continuada do INSS, de acordo com a realidade de cada núcleo familiar e seu
perfil;
 Garantir e acompanhar os serviços de Estimulação Precoce para crianças de 0
(zero) à 06 (seis) anos através dos atendimentos dos profissionais de Fisioterapia,
Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional;
 Contribuir com o Projeto “Primeiros Passos” que será desenvolvido com crianças
de 03 à 06 anos através de atendimentos em grupo com os profissionais de Serviço
Social, Psicóloga, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, com a
finalidade de socialização e desenvolvimento das habilidades motoras e sensorial;
 Campanha “Vacina em Dia”, através da equipe Psicossocial e enfermagem da
entidade, com parceria com o Departamento Municipal de Saúde, realizará
reuniões e ações com objetivo de orientação aos grupos de famílias, sobre a
importância da vacinação;
 Participar no ano de 2018 nos Eventos:
- “Semana Estadual de Prevenção à Deficiência”;
- “Setembro Verde”;
Usuários de 07 a 14 anos
 Garantir e encaminhar para Serviços Pedagógicos para usuários de 07 a 14 anos
no sentido de identificar usuários com potencial para serem incluídos na rede
regular de ensino.
 Ofertar Oficina “Aprendendo Brincando” para usuários de 07 à 14 anos da APAE
de Pirangi, com a finalidade de socialização e proporcionar atividades
pedagógicas para desenvolver habilidades de criação e percepção, com intuito de
superação e convivência em vários seguimentos da sociedade.
 Desenvolver ações socioeducativas no ano de 2018 com atividades esportivas,
recreativas, culturais e de lazer;
 Oferecer em 2018 o Programa de Auto defensoria aos usuários, proporcionando
o empoderamento individual e estímulos para atuar efetivamente na sua família e
na comunidade.
 Garantir a inclusão dos usuários na ofertar Serviços Especializados na Área da
Saúde com uma equipe especializada em habilitação e reabilitação da entidade
APAE;
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Campanha “Vacina em Dia”, através da equipe Psicossocial e enfermagem da
entidade, com parceria com o Departamento Municipal de Saúde, realizará
reuniões e ações com objetivo de orientação aos grupos de famílias, sobre a
importância da vacinação;
Participar no ano de 2018 nos Eventos:
- “Semana Estadual de Prevenção à Deficiência”;
- “Setembro Verde”;
Ofertar atendimento com as famílias em formato de grupo, elaborado e executado
pela equipe psicossocial da APAE, para o fortalecimento de vínculos e orientação,
além dos atendimentos individuais;

Usuários acima de 15 anos
 Promover a continuidade da parceria com o SENAC de Catanduva
proporcionando Bolsas de Estudo para o Ano de 2018 para os usuários da APAE
Pirangi acima de 15 anos com o objetivo de Inserção no Mercado de Trabalho;
 Ofertar “Oficina de Fabricação de Saco de Lixo” para usuários acima de 15 anos
da APAE de Pirangi no ano de 2018 com o objetivo de profissionalização;
 Ofertar cursos para a Promoção de Inserção no Mercado de Trabalho para jovens
acima de 15 anos;
 Desenvolver ações socioeducativas no ano de 2018 com atividades esportivas,
recreativas, culturais e de lazer.
 Oferecer em 2018 o Programa de Auto defensoria aos usuários proporcionando
o empoderamento individual e estímulos para atuar efetivamente na sua família
e na comunidade.
 Garantir a inclusão dos usuários na ofertar Serviços Especializados na Área da
Saúde com uma equipe especializada em habilitação e reabilitação da entidade
APAE;
 Campanha “Vacina em Dia”, através da equipe Psicossocial e enfermagem da
entidade, com parceria com o Departamento Municipal de Saúde, realizará
reuniões e ações com objetivo de orientação aos grupos de famílias, sobre a
importância da vacinação;
 Participar no ano de 2018 nos Eventos:
- “Semana Estadual de Prevenção à Deficiência”;
- “Setembro Verde”;
 Ofertar atendimento com as famílias em formato de grupo, elaborado e executado
pela equipe psicossocial da APAE, para o fortalecimento de vínculos e orientação,
além dos atendimentos individuais;
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Usuários acima de 60 anos (idosos)
 Campanha “Vacina em Dia”, através da equipe Psicossocial e enfermagem da
entidade, com parceria com o Departamento Municipal de Saúde, realizará
reuniões e ações com objetivo de orientação aos grupos de famílias, sobre a
importância da vacinação;
 Garantir a inclusão dos usuários na ofertar Serviços Especializados na Área da
Saúde com uma equipe especializada em habilitação e reabilitação da entidade
APAE;
 Ofertar em 2018 Oficinas de Culinária, Artesanato e Jardinagem para idosos;
 Ofertar o serviço de AVD - Atividades de Vida Diária;
 Desenvolver ações socioeducativas no ano de 2018 idosos com atividades
esportivas, recreativas, culturais e de lazer.
 Participar no ano de 2018 nos Eventos:
- “Semana Estadual de Prevenção à Deficiência” e - “Setembro Verde”;
Profissionais da entidade
 Ofertar cursos e capacitações no decorrer do ano 2018;
 Participar no ano de 2018 nos Eventos:
- “Semana Estadual de Prevenção à Deficiência” e “Setembro Verde”
XIII- DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS


ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: Consiste no trabalho social de caráter continuado para os usuários e suas
famílias de forma integrada as Políticas Públicas visando o enfrentamento da pobreza,
garantia dos mínimos sociais, universalização de direitos, articulando com setores
públicos e privados visando o alcance da cidadania e o fortalecimento do vínculo familiar
e comunitário.
Objetivo: Prevenir situações de risco social, buscando fortalecer as famílias para o
exercício de suas funções de atenção básica, autovalorização, conquista de autonomia e
construção de novos conhecimentos proporcionando desenvolvimento integral dos
usuários, buscando a inserção social e comunitária.
Público Alvo: Todos os usuários, cuidadores e seus familiares da APAE.
Período de realização: Os atendimentos serão realizados sempre que se fizer necessário
por meio de visita domiciliar, reuniões, palestras, orientação individual às famílias e aos
usuários. Referente à comunidade ocorrerá por meio de articulação com os serviços de
outras políticas públicas setoriais; articulações Inter setoriais com os demais órgãos do
sistema de garantia de direitos.
Resultados esperados: Visando um trabalho destinado aos usuários e suas famílias, as
ações sócio assistenciais acontecerão por meio do acolhimento, orientação, visitas
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domiciliares e encaminhamento à rede de serviços. De modo paralelo também visarão à
promoção da autonomia e a melhoria da qualidade de vida. Na área de assistência social
procurarão a garantia dos direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade social, seja
no nível constitucional e sócio assistencial, além de promover a inclusão social da pessoa
com deficiência.
Nº total de beneficiários a serem atendidos: Todos os usuários devidamente
matriculados e suas famílias.


SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

Descrição: O Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas
famílias, a serem desenvolvidos pela APAE de Pirangi, foram planejados conforme
Tipificação Nacional de Serviços Soco assistenciais, que prevê a oferta de atendimento
especializado a famílias com Pessoas com Deficiência com algum grau de dependência,
que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos.
Objetivo: Desenvolver ações especializadas para a superação das situações de
vulnerabilidade e de violação de direitos que contribuem para a intensificação da
dependência de Pessoas com Deficiências inseridas nos programas e serviços de
atendimento da APAE de Pirangi.
Objetivos Específicos: promover a inserção no mercado de trabalho no campo da
assistência social;
 Habilitar e reabilitar a Pessoa com Deficiência e a prover sua autonomia;
 Acompanhar, encaminhar e monitorar os atendimentos referenciando o usuário e
sua família;
 Potencializar a família e o cuidador na aceitação e valorização da diversidade da
Pessoa com Deficiência;
 Realizar ações de Proteção Social que viabilizem a promoção do protagonismo e
a participação comunitária.
Público Alvo: Todos os usuários devidamente matriculados e seus familiares.
Período de realização: Os atendimentos serão realizados sempre que se fizer necessário
por meio de visita domiciliar, reuniões, palestras, orientação individual às famílias e aos
usuários. Referente à comunidade ocorrerá por meio de articulação com os serviços de
outras políticas públicas setoriais; articulações Inter setoriais com os demais órgãos do
sistema de garantia de direitos.
Resultados Esperados: Promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da
qualidade de vida dos participantes, independente da periodicidade de suas necessidades
de cuidado, agindo no reconhecimento do potencial da família e do cuidador, na aceitação
e valorização da diversidade e na redução da sobrecarga do cuidador, decorrente da
prestação de cuidados diários prolongados.
Nº total de beneficiários a serem atendidos: Todos os usuários
10

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRANGI
APAE DE PIRANGI
CNPJ: 05.888.076/0001-19
Rua Marechal Floriano Peixoto, 1797 – Centro – Pirangi-SP - CEP 15820-000
Tel.: (17) 3386-2438 / E-mail: apaepirangi@outlook.com



PROGRAMA DE AUTOGESTÃO E AUTODEFENSORIA

Descrição: O Programa de Autogestão e Auto defensoria está no Estatuto Padrão da
APAE tendo como finalidade contribuir para o desenvolvimento da autonomia da Pessoa
com Deficiência Intelectual e Múltipla frente a sua realidade, dando estímulo para tornarse auto defensora: e neste papel ampliar sua possibilidade de atuar efetivamente,
influenciando o cotidiano da sua família, da comunidade onde vive, da sociedade em
geral. Tornando-se um agente político comprometido com o bem comum.
Objetivo: Promover o fortalecimento do vínculo familiar através do Programa de
Autogestão e Auto defensoria.
Objetivos Específicos: Executar ações permanentes envolvendo a participação de
familiares nas atividades desenvolvidas na APAE Pirangi;
 Oferecer ambiente adequado e estimulador ao desenvolvimento da Pessoa com
Deficiência Intelectual e Múltipla;
 Articular ações entre as redes sócio assistenciais, visando o estreitamento das
ações do Programa de Auto defensoria.
Público Alvo: Todos os usuários e seus familiares da APAE.
Período de realização: Os atendimentos serão realizados duas vezes por semana durante
50 minutos.
Resultados esperados: Valorização da pessoa com deficiência intelectual e múltipla e
visando potencializar sua autonomia criando vinculo familiar e comunitário.
Nº total de beneficiários a serem atendidos: Todos os usuários devidamente
matriculados.


PROJETO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

Descrição: O projeto visa habilitar e reabilitar as pessoas com deficiência e promover a
sua inclusão na vida comunitária.
Objetivo: Estimular e potencializar as pessoas com deficiência, suas famílias e a
comunidade no processo de habilitação, reabilitação e inclusão social.
Objetivos específicos:
 Estimular e potencializar as famílias e comunidade no processo de proteção social
às pessoas com deficiência;
 Identificar situações de dependência;
 Prevenir a institucionalização e a segregação das pessoas com deficiência,
assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;
 Promover acessos a benefícios e serviços sócio assistenciais;
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Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação,
saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território e no município, contribuindo
para o usufruto dos usuários aos demais direitos;
 Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã,
estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários;
 Contribuir na garantia da acessibilidade e tecnologias assistias para a Pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida, viabilizando a condição de seu alcance
para utilização com segurança e autonomia dos espaços, mobiliários, tecnologias,
sistemas e meios de comunicação, conforme o conceito do desenho universal e as
normas da ABNT;
 Fornecer suporte aos equipamentos da política de assistência social e de outras
políticas setoriais na perspectiva do enfrentamento e superação das barreiras
sociais, culturais, econômicas, arquitetônicas e tecnológicas, contribuindo para
autonomia e protagonismo das pessoas com deficiência;
 Propiciar orientações aos equipamentos sócio assistenciais, Inter setoriais e
demais órgãos, quanto aos direitos e necessidades das pessoas com deficiência,
buscando a desconstrução de mitos e preconceitos e possibilitando a inclusão
social.
Público Alvo: Todos os usuários, cuidadores e seus familiares da APAE.
Período de realização: Os atendimentos serão de segunda à sexta feira através de
encaminhamentos da Área da Saúde, Assistência Social, Judiciário e Educação.
Resultados esperados: A habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência é um
processo que envolve um conjunto articulado de ações de diversas políticas no
enfrentamento das barreiras implicadas pela deficiência e pelo meio, cabendo o projeto
de assistência social promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários,
assim como a autonomia, a independência, a segurança, o acesso aos direitos, à
participação plena e efetiva na sociedade, e a prevenção de situações de risco social. O
projeto trabalhará em articulação com outras políticas setoriais na perspectiva do
enfrentamento e superação das barreiras sociais, culturais, econômicas, arquitetônicas e
tecnológicas, contribuindo para autonomia e protagonismo das pessoas com deficiência,
colaborando com a promoção do acesso das pessoas com deficiência a rede sócio
assistencial, aos serviços de outras políticas públicas entre elas educação, trabalho, saúde,
transporte especial, serviços setoriais e de defesa de direitos.
Nº total de beneficiários a serem atendidos: Todos os usuários devidamente
matriculados e suas famílias.


INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO
PROGRAMA TRAMPOLIM – EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO
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Descrição: Consiste na inserção da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla em
atividade profissional, condizendo sempre com o potencial e as aspirações desta pessoa e
também com as disponibilidades existentes no mercado de trabalho.
Objetivo: Promover parceria com o SENAC de Catanduva através do Programa
Trampolim - Educação para o Trabalho para agregar conhecimentos e oportunizar
vivências no âmbito pessoal e profissional visando à maturidade psicossocial dos
usuários.
Objetivo Específico: Inserir a Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla no mercado
de trabalho, visando alternativas para sua qualificação, conscientizando o empregador e
sociedade sobre os direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla no exercício
da cidadania e alcance de autoestima, autonomia e socialização;
 Assegurar acolhimento dos usuários na inserção profissional em condições dignas
disponibilizando os recursos necessários para o desenvolvimento em seu trabalho;
 Atender os usuários, cuidadores e familiares em suas especificidades;
 Ampliar conhecimentos e habilidades da equipe técnicos, pedagogas e
funcionários de formação contínua;
 Envolver e responsabilizar a família durante todo processo de inserção e
permanência da pessoa com deficiência intelectual e ou múltipla no mercado de
trabalho.
 Implementar ações voltadas às famílias com vulnerabilidade e risco social,
assegurando o acesso a serviços sócio assistenciais e das demais políticas públicas
setoriais.
 Desenvolver programas e ações que incentivem a participação da família na
APAE e na comunidade, fortalecendo o vínculo familiar e comunitário;
 Participar ativamente de Conselhos de Direitos, Fóruns e Conferências de Defesa
e Garantia dos Direitos das Pessoas com Deficiência e seus familiares nas
Políticas Públicas.
Público Alvo: Usuários acima de 15 anos de idade devidamente matriculados.
Período de realização: Os atendimentos serão realizados de segunda à sextas-feiras das
08:30 às 12:30 horas na cidade de Catanduva.
Resultados esperados: Promover, qualificar e inserir os usuários no mercado de
trabalho.
Nº total de beneficiários a serem atendidos: Usuários devidamente matriculados que
possuem perfil para o programa.


OFICINA DE FABRICAÇÃO DE SACO DE LIXO

Descrição: Consiste na qualificação da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla em
atividade profissional.
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Objetivo: Promover conhecimentos e oportunizar vivências no âmbito social e
profissional da Pessoa com Deficiência.
Público Alvo: Usuários acima de 15 anos de idade.
Período de realização: Os atendimentos serão semanais com duração de cinquenta
minutos em grupo.
Resultados esperados: Promover, qualificar e inserir os usuários no mercado de
trabalho.
Nº total de beneficiários a serem atendidos: Usuários devidamente matriculados que
possuem perfil para o programa.



PRIMEIROS PASSOS

Descrição: O Projeto visa o atendimento em grupo com a equipe da área Social, Saúde e
Pedagógica com crianças de três a seis anos de idade com Deficiência Intelectual e
Múltipla promovendo melhor interação e socialização.
Objetivo: Promover a socialização e o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários e sua autonomia.
Público Alvo: Crianças de três a seis anos de idade.
Período de realização: Uma veze por semana durante 30 minutos em grupo.
Resultados esperados: Interação social e com o ambiente visando principalmente a
comunicação e a socialização.
Número total de beneficiados a serem atendidos: 15 vagas.


APRENDENDO BRINCANDO

Descrição: O Projeto visa atividades em grupo com a equipe da área Pedagógica com
crianças e adolescentes com Deficiência Intelectual e Múltipla promovendo habilidades,
interação e socialização.
Objetivo: Promover atividades pedagógicas visando à socialização, o fortalecimento de
vínculos e a autonomia.
Público Alvo: Crianças e adolescentes de 07 a 14 anos com deficiência intelectual e
múltipla.
Período de realização: Uma vez por semana durante 50 minutos em grupo.
Resultados esperados: Interação com o ambiente, visando principalmente a
comunicação e a socialização.
Número total de beneficiados a serem atendidos: 10 vagas.
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ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE PARA IDOSOS

Descrição: É o trabalho voltado para a capacidade de orientar e locomover, dentro das
limitações e potencialidades individuais, com segurança e eficiência, em diversos lugares
e ambientes, utilizando técnicas específicas.
Objetivo: Habilitar e reabilitar os usuários, através dos seus sentidos remanescentes, a
um novo conhecimento de si e de tudo que está ao seu redor, permitindo-lhes maior
eficiência e autonomia, proporcionando-lhes maior independência na sociedade.
Público Alvo: Idosos com deficiência intelectual e múltipla que necessitem do
atendimento.
Realização: Duas vezes por semana durante 50 minutos.
Resultados esperados: Desenvolvimento das habilidades e capacidades físicas e
perceptivas, como também a aquisição de conceitos básicos, e conceitos espaciais
promovendo autonomia em sua locomoção, tendo uma melhora em seu âmbito social e
na interação com o ambiente.
Número total de beneficiados a serem atendidos: 10 vagas.


GRUPO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIOFAMILIAR

Descrição: O Serviço será desenvolvido de forma continuada e planejada para as famílias
que tem uma pessoa com deficiência que necessita de orientação e amparo por parte de
profissionais especializados. Algumas famílias não conseguem lidar com essa nova
situação, onde toda a dinâmica familiar é alterada, desenvolvendo conflitos e sofrimento
psicológicos. Deste modo, a realização de intervenções sobre as formas de enfrentamento
de problemas nas relações familiares, colaborará para o desenvolvimento das
potencialidades de cada família. Considerando que a Proteção Social Especial visa a
proteção às famílias e indivíduos no enfretamento das situações de violação de direitos, este
serviço propiciará o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
Objetivo: Promover o desenvolvimento das potencialidades da pessoa com deficiência e
sua família facilitando a sua interação com a sociedade.
Público Alvo: Cuidadores e familiares dos usuários da APAE.
Período de realização: Os atendimentos serão semanais com duração de trinta minutos em
grupo.
Resultados esperados: Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de
potencialidades e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
Nº total de beneficiários a serem atendidos: Famílias que possuem usuários da ação
que desenvolve Estimulação Precoce.
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PSICOLOGIA

Descrição: Consiste no trabalho psicológico de caráter continuado para os usuários e suas
famílias.
Objetivo: Promover o desenvolvimento das potencialidades da pessoa com deficiência e
sua família facilitando a sua interação com a sociedade.
Público Alvo: Todos os usuários devidamente matriculados e seus familiares da APAE.
Período de realização: Os atendimentos serão semanais com duração de trinta minutos
podendo ser individual ou em grupo e avaliação psicológica de 01 (uma) hora. Podendo
chegar a 20 (vinte) minutos por atendimento, conforme preconiza a legislação do SUS –
Sistema Único de Saúde.
Resultados esperados: Visando uma maior compreensão de suas formas de se expressar
obtendo um crescimento do seu bem estar, aceitação de si mesmo, autoestima que são
fatores fundamentais para o crescimento do indivíduo.
Nº total de beneficiários a serem atendidos: 50 vagas.


FISIOTERAPIA

Descrição: A fisioterapia contribuirá para a reabilitação psicomotora e a manutenção da
coordenação motora. A proposta terapêutica será prescrita de forma individualizada; nas
terapias de Estimulação Precoce será estimulada a fase do desenvolvimento motor e as
prevenções de deformidades. Nos adultos será trabalhada amplitude de movimento, força
muscular, equilíbrio e marcha.
Objetivo: Propiciar a reabilitação física através de exercícios específicos, estimulando
funções cognitivas, motoras e sociais proporcionando equilíbrio do próprio corpo.
Público Alvo: Na Estimulação Precoce – crianças de 0 à 06 anos de idade; Adultos e
Idosos com necessidades derivadas de síndromes genéticas neuro-motoras, patológicas
ortopédicas e disfunções sensório motoras diversas.
Período de realização: 1 (uma) vez por semana durante 30 minutos.
Resultados esperados: Proporcionar bem estar físico e melhora na qualidade de vida.
Número total de beneficiados a serem atendidos: 20 vagas.


FONOAUDIOLOGIA

Descrição: A fonoaudiologia atua em prevenção, avaliação e terapias nas áreas de
comunicação oral e escrita, voz e audição. Além de tratar os distúrbios da comunicação
humana. Busca aperfeiçoar os padrões da fala e voz.
Objetivo: Desenvolver um Plano de Trabalho com o objetivo de reeducar o usuário
quanto às alterações encontradas na avaliação fonoaudiológica, sendo que sempre haverá
uma estimulação global. Assim, através das atividades proporcionará ao usuário contato
com a linguagem visando a comunicação e vida social.
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Público Alvo: Usuários de qualquer faixa etária, que apresentem alterações na
comunicação oral e escrita, nas funções neurovegetativas e nos órgãos fonoarticulatórios.
Período de realização: 1 (uma) vez por semana durante 30 minutos.
Resultados esperados: Através das atividades proporcionou aos usuários um contato
com a linguagem para seu desenvolvimento, para que o mesmo possa comunicar-se com
a sociedade e no meio que vive.
Número total de beneficiados a serem atendidos: 20 vagas.


TERAPIA OCUPACIONAL

Descrição: Identificar as dificuldades e elaborar um plano terapêutico a fim de suprir ou
amenizar as necessidades de cada usuário, buscando a independência, autonomia e
qualidade de vida. Para tanto, o (a) terapeuta ocupacional, utiliza-se da atividade como
meio de intervenção do processo terapêutico.
Objetivo: Promover a independência funcional atuando em áreas diferentes, buscando o
desenvolvimento da autoconfiança para inserção ou reinserção à sociedade. Para tal,
pode-se atuar com alterações físicas, mentais, sociais, educacionais, laborais e de lazer,
mantendo e adquirindo habilidades para determinadas ocupações.
Público Alvo: As Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla, podendo estar
associada a alguma patologia ou não, que apresentem disfunções sensoriais, funcionais,
físicas, cognitivas, sociais, entre outras.
Resultados esperados: O atendimento terapêutico ocupacional ocorrerá de forma
sistemática alcançando os objetivos traçados, dependendo do ritmo que o usuário
apresentará, sendo flexível, mudando sempre que necessário às estratégias, para as quais
foram utilizados como recursos materiais de múltipla estimulação para integração dos
sentidos e recursos funcionais para estímulos nas Atividades de Vida Diária (AVD) de
forma semi-dependentes e conscientização de cada ação. Todos os materiais necessários
serão disponibilizados pela instituição, no qual contribuirá para o andamento do processo
terapêutico.
Número total de beneficiados a serem atendidos: 50 vagas.


ATIVIDADE DE VIDA DIÁRIA(AVDs)

Descrição: A Atividade de Vida Diária visa à aquisição de hábitos salutares na
alimentação, higiene bucal, saúde, vestuário e orientações quanto a posturas, gestos,
comunicação, adequação social, boas maneiras no trato diário, em restaurantes, festas,
eventos públicos visando à segurança e independência dos usuários.
Objetivo: Proporcionar a Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, condições para
que alcance o nível máximo de independência tanto nas atividades relacionadas aos
cuidados pessoais, como também em sua vida doméstica e social, englobando a
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habilitação ou reabilitação de pessoas com necessidades especiais na realização de
atividades diárias.
Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual e múltipla de todas as idades.
Realização: Uma vez por semana durante 50 minutos.
Resultados esperados: O atendimento de Terapia Ocupacional terá como objetivo
estimular, orientar e ensinar as Atividades de Vida Diária (AVDs) proporcionando uma
autonomia e Independência.
Número total de beneficiados a serem atendidos: 20 vagas.


ESTIMULAÇÃO PRECOCE

Descrição: O Serviço de estimulação precoce trabalha com a Equipe de Fisioterapia,
Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional atendendo crianças de zero a seis anos de idade,
com deficiência intelectual e múltipla. Este serviço busca desenvolver habilidades de
percepção e sensorial de forma que promova maior independência, conscientização
corporal, exploração do ambiente e o desenvolvimento infantil. Todo trabalho é
desenvolvido em parceria com a família, promovendo melhor interação mãe e filho e
buscando facilitar o aprendizado.
Objetivo: Promover o desenvolvimento global da criança, enfatizando os sentidos
remanescentes, ou seja, as percepções auditivas, táteis, olfativas e gustativas, além da
estimulação favorecendo assim o desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo.
Público Alvo: Crianças de zero a seis anos de idade, por meio de atendimentos
individualizados.
Período de realização: Uma ou duas vezes por semana durante 30 minutos.
Resultados esperados: Estimulação para melhor interação com o outro e com o
ambiente, visando, principalmente a comunicação e a possibilidade de compreensão do
que se é comunicado.
Número total de beneficiados a serem atendidos: 20 vagas.


ENFERMAGEM

Descrição: A Enfermagem desenvolve um serviço relevante no atendimento da Pessoa
com Deficiência abordando os cuidados, a prevenção e a qualidade de vida.
Objetivo: Promover a Prevenção e a Recuperação da Saúde da Pessoa com Deficiência.
Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual e múltipla de todas as idades.
Período de realização: De segunda à sexta-feira no período da manhã e tarde.
Resultados esperados: Prevenção e orientação de acordo com cada patologia.
Número total de beneficiados a serem atendidos: 50 vagas.
18

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRANGI
APAE DE PIRANGI
CNPJ: 05.888.076/0001-19
Rua Marechal Floriano Peixoto, 1797 – Centro – Pirangi-SP - CEP 15820-000
Tel.: (17) 3386-2438 / E-mail: apaepirangi@outlook.com



EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

] Descrição: A Educação Complementar engloba diversas ações para complementar e/ou
suplementar a formação do usuário, visando a sua autonomia no ambiente escolar e fora
dele. São utilizadas diferentes linguagens, tais como verbal, matemática, escrita, gráfica
e alternativa, como meio de transmitir e facilitar ao usuário a expressão e a comunicação
de conteúdos aprendidos e em processo de aprendizagem. Neste atendimento também é
considerada a necessidade do usuário de ser alfabetizado e/ou reabilitado.
Objetivos: Promover melhorias no processo de aprendizagem, fazendo uso de diferentes
linguagens como meio do usuário se expressar e se comunicar. Além do uso de atividades
e recursos pedagógicos adequados à necessidade do usuário.
Público Alvo: Usuários de 7 a 14 de idade com deficiência.
Realização: Atendimentos de Segunda à Sexta feira no período da tarde.
Resultados esperados: Os resultados esperados serão de intervenção, estimulação
através do desenvolvimento pedagógico mediando planejamentos realizados,
estimulando recursos favoráveis para que os atendidos possam ser utilizá-los em seu
cotidiano, como também, a cada novidade sugerida nos atendimentos.
Número total de beneficiados a serem atendidos: 10 vagas.


EDUCAÇÃO FÍSICA

Descrição: É o trabalho direcionado às modalidades esportivas, planejadas e organizadas
de forma a contribuir com atividades que enfatizem potencialidades, tomada de decisão,
equilíbrio, deslocamento e espaço temporal.
Objetivo: Habilitar e reabilitar os usuários através de atividades físicas minimizando
impactos causados pela deficiência proporcionando-lhes maior independência na
sociedade.
Público Alvo: Usuários da APAE.
Realização: Duas vezes por semana durante 50 minutos.
Resultados esperados: As aulas de Educação Física serão coletivas objetivando o
desenvolvimento das capacidades físicas e perceptivas a fim de que os usuários tenham
maior autonomia em sua locomoção, tendo uma melhora em seu âmbito social e na
interação com o ambiente.
Número total de beneficiados a serem atendidos: 50 vagas.


DANÇA

Descrição: A dança tem como propósito estimular o desenvolvimento da pessoa com
deficiência trabalhando o ritmo, a coordenação motora, desenvolvendo o equilíbrio e
estimulando a criatividade.
Objetivos: Apresentar diferentes ritmos, proporcionando estímulo sensorial e diferentes
experiências emocionais. Além de estimular a expressão corporal, melhor a coordenação
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motora e o desenvolvimento da capacidade de diferenciar ritmos e explorá-los através do
movimento.
Público Alvo: Usuários da APAE.
Realização: Duas vezes por semana durante 50 minutos.
Resultados esperados: No ano de 2018, será dada ênfase nas comemorações no mês de
Abril (Pascoa) Maio (dia das Mães), Junho (Festa Junina), Agosto (dia dos Pais) e
dezembro (Natal), com isso será possível obtiver uma grande integração e trabalho
interdisciplinar entre os usuários. Será aprofundado o conhecimento, estimulando a
criatividade, a expressão e o trabalho em grupo através exercícios de expressão corporal,
de produção artística, reflexão teórica e recepção teatral. Tendo como resultado final a
realização da peça teatral onde os principais atores serão os usuários.
Número total de beneficiados a serem atendidos: 50 vagas.


ARTE

Descrição: Arte visa criar e desenvolver oportunidades para que seus usuários possam
desenvolver suas competências estéticas e artísticas nas diversas modalidades da área de
Arte (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro) estabelecendo vínculos profundos entre o
real, o percebido e o imaginário, alimentando o atendido em busca de uma representação
de mundo através de signos visuais, de maneira pessoal e criativa.
Objetivo: Estimular a prática da leitura, da convivência com imagens, da capacidade de
observar, especular, examinar, considerar, reter, lembrar, escolher, guardar, conter uma
informação, imaginar e projetar.
Público Alvo: Usuários da APAE.
Realização: Duas vezes por semana durante 50 minutos.
Resultados esperados: As aulas de Arte serão coletivas objetivando a criatividade e o
desenvolvimento social.
Número total de beneficiados a serem atendidos: 50 vagas.
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XIV – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
DESCRIÇÃO

ATIVIDADES
Atendimento individualizado
com as famílias dos usuários
Atendimento individualizado
ou em grupos para usuários
Atendimento de Habilitação e
Reabilitação
Visitas domiciliares

MESES

1
X

2
X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

10
X

11 12
X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X X
X X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X X
X X
X X

X
X
X

Parcerias com o SENAC de
Catanduva para obtenção de
Bolsas de Estudos
Ampliar conhecimentos para
Equipe Técnicos através de
formação continuada
Palestras Socioeducativas

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X X
X X

X
X

X

X
X

X
X

X

X X
X X

X

Campanhas
Grupos de atendimento
voltados para atividades de
vida diária (AVD)

Oficina Fabricação de Saco
de Lixo
Projeto Primeiros Passos
Projeto Aprendendo
Brincando
Projeto Vacina em Dia
Programa
de
Autodefensoria
Avaliação

X

X

X
X

X

X

X

XV – PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRIMEIRO SEMESTRE 2018
Descrição
Recursos Humanos – CLT

Janeiro à Junho/2018
36.000,00

Recursos Humanos – Contratado P.J.

40.000,00

Imposto –FGTS-GPS-DARF

15.000,00

Material Escritório

2.200,00

Material Pedagógico

2.500,00

Material de Consumo

3.400,00
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Despesas Operacionais (Telefone, energia, escritório)

5.600,00

Total

104.700,00

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS


RECURSOS CMDCA/I.R. – R$ 39.000,00

Natureza da Despesa
Recursos humanos - CLT

Total
36.000,00

Concedente
15.445,00

Contrapartida
20.555,00

Recursos humanos –
Contratados P.J.
Imposto –GPS/FGTS/DARF

40.000,00

17.655,00

22.345,00

15.000,00

5.900,00

9.100,00

TOTAL

91.000,00

39.000,00

52.000,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONCEDENTE (CMDCA/IR)
PARCELA ÚNICA – R$ 39.000,00 – Março/2018



RECURSOS PRÓPRIOS – R$ 52.000,00

Os recursos próprios são de origem de doações e eventos realizados pela entidade
durante o primeiro semestre de 2018.

XIII - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
O monitoramento e avaliação no período de 2018 dos serviços na área de
Assistência Social, Saúde e Educação serão realizados a cada três meses.
XIV – PARCERIAS
ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS
CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
CME – CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CMS – CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE
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CRAJ – CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO JUVENIL
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CONSELHO TUTELAR
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

INSS

XV – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os atendimentos ofertados pela APAE DE PIRANGI buscam a interface das
Políticas de Assistência Social, Educação e Saúde.
Os pontos negativos a serem elencados no período de 2017 foi o não atendimento
dos usuários que ainda frequentam a APAE de Catanduva que são os autistas, porém a
Diretoria articulará com o Governo Municipal, Estadual e Federal recursos no ano de
2018 para construção de salas e materiais específicos para este público.
Os pontos positivos a serem elencados no período de 2017:
 Curso de Capacitação e Aprimoramento para os profissionais na Cidade de
Catanduva e São Jose do Rio Preto;
 Curso de Classificação Internacional de Funcionalidade – CIF na cidade de
Olímpia para a Equipe de Saúde;
 Participação da Diretoria nos Eventos e reuniões da FENAPAES.
 Visita da Equipe de Qualidade da FEAPAES na entidade, assessorando os
profissionais da equipe da Assistência Social, Saúde, Educação e a Diretoria;
 A participação dos profissionais nas Reuniões da Regional de Catanduva;
 A participação dos profissionais nos Conselhos Municipais;
 Evento- Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual. “Tema “Pessoas
com Deficiência: direitos, necessidades e realizações” com realização do “I
Encontro com a Rede de Atendimento à Pessoa com Deficiência de Pirangi;
 Conclusão do Curso oferecido pelo SENAC de Catanduva através do Programa
Trampolim - Educação para o Trabalho para os usuários da entidade em 2017;
 A participação dos usuários em atividades fora do município proporcionando
cidadania e possibilitando conhecimentos culturais e de lazer;
 Articulação com o Departamento de Saúde na Campanha da Gripe;
 Decreto Lei da Campanha Setembro Verde no município de Pirangi; a
participação da Usina Nardini. Atividade proposta pela FENAPAES da “Empresa
Amiga”; participação da Escola Sampaio Vidal nas atividades “Visita Instituição
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e Escola” e a participação da mídia local e do comercio aderindo a campanha, a
comunidade e todos os Departamentos municipais e entidades;
Realização de Trinta e seis Reuniões de Equipe no período de 2016;
Participação das famílias no Grupo “Amor Especial” na entidade as

O Plano de Ação de 2018 proposto tem o ideal além dos atendimentos especializados,
oferecer Projetos por faixa etária:
 De 0 à 06 anos;
 De 07 à 14 anos;
 Acima de 15 anos;
 Idosos;
 Cuidadores e familiares da Pessoa com deficiência.
Assim as pessoas com deficiência e suas famílias estarão sendo atendidas em 2018 com
um serviço de Excelência, aprovado através do cerificado da FEAPAES, sendo um
reconhecimento e um ganho para o município, ter em sua rede uma entidade como APAE,
prestadora de serviços de Habilitação e Reabilitação neste porte na cidade.
Pirangi, 30 de Outubro de 2017

Temistro Antônio de Souza
Presidente da APAE
Gestão 2016 – 2019
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