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RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  22001100  

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 MANTENEDORA Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca 

1.2 CNPJ N.º 45.316.338/0001-95 

1.3 Endereço completo 
Av. Dom Pedro I, 1871 –Jardim Petráglia 

Franca – S.P               CEP: 14.409-170 

1.4 Telefone / Fax / E-mail 
Tel: (16) 3712-9700 / Fax: (16) 3712-9726 

E-mail: apae@apaefranca.org.br Site: www.apaefranca.org.br 

1.5 Data da Fundação 20/01/70 

1.6 Registros 

C.N.A.S – N.º 240.003/74 

Certificado de Fins Filantrópicos – Protocolo de Renovação 

 71010004154/2006-01 

1.7 Utilidade Pública 

Municipal – N.º 1.985 de 30/06/71 

Estadual – N.º 2.403 de 08/08/80 

Federal – N.º 95.244 de 16/11/87 

1.8 Presidente 
Nome: Jorge Flávio Sandrin 

Endereço: Rua Franklin Martins, 1684 – Vila  Champagnat 

1.9 Turno de 

Funcionamento 

Manhã: das 7h30 às 11h30 

Tarde: das 13h00 às 17h00 

1.10 Área de atendimento Assistência Social, saúde, educação, esporte, cultura e lazer. 

1.11 Segmento Atendido 
Pessoas com Deficiência Intelectual, associada ou não a outra 

deficiência. 

1.12 Coordenadores dos 

Trabalhos 

Ada Maria Liboni Soares 

Denise Santiago de Sousa Ramos 

Kaylla Aparecida Benedito 

Marta Maria Campos Cardoso 

Rita Maria Gimenes Malaquias  

Ernestina Mª Assunção Cintra 

Niura Aparecida Costa Agostine 

mailto:apaefran@francanet.com.br
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II. INTRODUÇÃO  

 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca é uma entidade de direito 

privado, sem fins lucrativos, com sede e foro no Município de Franca – SP, à Av. D. Pedro I, 1871 – 

Jd. Petraglia, inscrita no Ministério da Fazenda, CNPJ sob o nº 45.316.338/0001-95. Foi fundada em 

24 de janeiro de 1970, dado a necessidade de atendimento as pessoas com deficiência intelectual 

na Cidade de Franca. 

Inicialmente eram oferecidos atendimentos de saúde e assistência social aos usuários. 

Alguns anos depois, dado a necessidade de atendimento educacional das pessoas com deficiência, 

a entidade buscou a regulamentação da Escola de Educação Especial.     

A partir de então a APAE de Franca passou a atuar nas áreas da Educação, Saúde e 

Assistência social, oferecendo atendimento multiprofissional, numa perspectiva interdisciplinar, o que 

beneficia amplamente a pessoa com deficiência. 

A entidade tem como missão a “Melhoria da qualidade de vida das pessoas com 

deficiência, através da promoção e articulação de ações de defesa de direitos, prevenção as 

deficiências, prestação de serviços e apoio à família” 

Na busca de sua missão, articula ações intersetoriais com as principais políticas públicas,  

em prol da pessoa com deficiência intelectual ou múltipla e respectivas famílias.  

Sua área de atuação abrange Franca e outros 10 municípios da região, uma vez que é a 

única entidade que oferece atendimento especializado, de ação continuada à pessoa com 

deficiência. 

Faz parte deste relatório os serviços desenvolvidos nas áreas de assistência social, 

saúde e educação, dado a atuação da entidade em mais de uma área, e a necessidade de manter a 

escrituração contábil segregada por área de atuação, apresentaremos as atividades, bem como as 

receitas auferidas separadas por área e por esfera de governo.  

 

 

III. JUSTIFICATIVA 

 

O Movimento Apaeano existe no Brasil a mais de cinco décadas, e surgiu da necessidade 

de atendimento especializado às pessoas com deficiência. Atualmente se constitui em um dos 

maiores movimentos sociais de prestação de serviços e defesa de direitos do país, e visa 

proporcionar qualidade de vida, promoção e inclusão social das pessoas com deficiência. 
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A iniciativa de criação do movimento foi liderada por uma mãe que, como outras famílias, 

vivia o drama de não encontrar atendimento para seu filho, especialmente o atendimento 

educacional, surge então, na década de 50 e 60 as primeiras APAEs do País. 

A partir de então, se inicia uma luta incansável pelo atendimento e pela garantia e defesa 

de direitos das pessoas com deficiência, em um movimento que é composto por pais e amigos das 

pessoas com deficiência. 

O trabalho desenvolvido pelas APAEs está fundamentado legalmente em: 

 Artigos 5º, 6º, 23, 24, 196, 199, 203, 205, 208, 209, 227, e 244 - Constituição 

Federal que dispõe sobre os direitos sociais, a seguridade social, a educação a cultura e o desporto. 

São ações que visam promover a assistência social para quem dela necessitar, a defesa de direitos 

da pessoa com deficiência, a habilitação e a reabilitação, a educação e a inclusão social e escolar.  

 Decreto legislativo nº 186, de 09 de julho de 2008 - que ratifica a Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência; 

 Lei 7.853 de 24 de outubro de 1989 – que dispõe sobre o apoio às pessoas 

portadora de deficiência, sua integração social e sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE e suas alterações; 

 Lei 8.069 de 16 de julho de 1990 – dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente; 

 Artigo 2º e 3º da Lei 8.742 de 07/12//93 Lei Orgânica da Assistência Social – 

LOAS a qual prevê como um dos objetivos da Assistência Social a habilitação e a reabilitação da 

pessoa portadora de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária e caracteriza 

entidades e organizações de assistência social; 

 Lei 8.213 de 24 de julho de 1991 que dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social e dá outras providências e suas alterações; 

 Lei 8.859 de 23/03/94 que modifica dispositivos da Lei 6.494 de 7/12/77 estendendo 

aos alunos de ensino especial o direito à participação em atividades de estágio; 

 Artigos 58, 59 e 60 da Lei 9.394 20/12/96 Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

que dispõe sobre a educação especial; 

 Resolução nº 02, de 11 de setembro de 2001, que institui Diretrizes Nacionais para 

a Educação Especial na Educação Básica; 

 Decreto nº 5.296 de 02/12/04 que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência 
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IV. FINALIDADE 

 

A entidade de acordo com sua finalidade estatutária, desenvolve serviços de caráter 

assistencial, educacional, e de saúde, com preponderância na área da assistência social e está 

previsto:  

 Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, buscando 

assegurar-lhes o pleno exercício de sua cidadania; 

 Articular ações de defesa e garantia de direitos, numa interlocução com a rede de 

serviços e com o sistema de garantia de direitos;  

 Prestar serviços à pessoa com deficiência, através de atendimento interdisciplinar nas 

áreas da assistência, saúde e educação, buscando seu desenvolvimento biopsicosocial, 

aprimorando suas potencialidades e habilidades; 

 Desenvolver um trabalho em parceria com a rede de atendimento, articulado as 

principais políticas públicas de forma a promover a inclusão social da pessoa com deficiência. 

Na execução de sua finalidade a APAE – Franca propõe: 

 Gestão democrática com participação ativa da Diretoria, conselhos diretores, 

funcionários, voluntários e demais colaboradores comprometidos com a missão institucional; 

 Desenvolver um trabalho pautado em princípios éticos, junto aos usuários, 

funcionários, comunidade e poder público;  

 Promover a sustentabilidade de suas ações, com transparência e responsabilidade, 

realizando anualmente prestação de contas pública com participação da comunidade e poder 

público; 

 Humanização no atendimento e excelência na prestação de serviços, para quem dele 

necessitar, gratuitos, sem preconceito e/ou discriminação de qualquer natureza; 

 Desenvolver um trabalho de acordo com a missão da APAE – Franca, em consonância 

com a filosofia e política do movimento Apaeano; 

 

V. OBJETIVOS 

 

5.1 GERAL 

 

Oferecer atendimento interdisciplinar nas áreas da assistência, saúde e educação, à 

pessoa com deficiência intelectual e múltipla, e respectivas famílias, visando seu desenvolvimento 

biopsicossocial, aprimorando suas habilidades e potencialidades. 



 

5 
 

5.2 ESPECÍFICOS 

 

 Desenvolver serviços de proteção social de média complexidade às pessoas com 

deficiências e suas famílias em consonância com a Política Nacional de Assistência Social, Lei 

Orgânica da Assistência Social, Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e demais 

legislação da assistência, numa interface com as outras áreas de atuação; 

 Promover ações de defesa de direitos das pessoas com deficiência, que tiveram seus 

direitos violados, junto ao Sistema de Garantia de Direitos e outros; 

 Prestar atendimento educacional especializado à pessoa com deficiência intelectual e 

múltipla, bem como àqueles com transtornos globais do desenvolvimento, que necessitem de apoio 

pervasivo, oriundos de Escolas de Educação Especial e/ou encaminhados pela Rede comum de 

Ensino, em consonância com a Lei de Diretrizes e Base da Educação e demais legislação que rege 

a educação; 

 Oferecer serviços de atenção integrada à saúde à pessoa com deficiência, visando 

sua habilitação, reabilitação, proteção e prevenção aos agravos que contribuem para a ocorrência 

deficiências nos termos do Sistema Único de Saúde e demais legislação aplicáveis.     

 

 

VI. FONTE DE FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços oferecidos pela APAE de Franca demandam altos investimentos dado a 

complexidade do atendimento à pessoa com deficiência, que necessita de serviços simultâneos das 

três áreas de atuação. 

Na manutenção dos serviços oferecidos, a entidade buscou co-financiamento junto ao 

poder público, em âmbito municipal, estadual e federal, viabilizando o atendimento de um segmento 

que não raramente, vive em situação de vulnerabilidade social e econômica. 

No setor privado, buscamos apoio das empresas locais e da sociedade civil que 

contribuiu significativamente, via contribuição para o telemarketing, participação em eventos da 

entidade e outras doações.  

 No município, contamos com convênios e/ou subvenção da Secretaria Municipal de 

Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Ação Social. No âmbito 

estadual, possuímos convênio com a Secretaria Estadual de Educação, convênio com a Secretaria 

de Desenvolvimento Social (por ocasião da destinação de emenda parlamentar) e Secretaria 

Estadual de Saúde (complemento anual). Da união, temos Convênio com Fundo Nacional de 
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Assistência Social, que é repassado pelo município, e na saúde, o convênio com a Secretaria 

Municipal de Saúde, financiados com recursos do SUS – Sistema Único de Saúde – Ministério da 

Saúde. Ainda recebemos recursos da união, quando é destinado via emendas parlamentares. 

 

 

VII. INFRAESTRUTURA 

 
O imóvel onde funciona a entidade é próprio, possui uma área total de 29.840,00m²  com 

3.753,53m² de área construída, está divido em blocos de atendimento  de acordo com as áreas de 

atuação.  

O espaço físico está dividido em salas de aula, sala de recursos pedagógicos, conjunto 

de sanitários adaptados em cada bloco de atendimento, administração, salas de coordenadores, 

consultórios médicos, consultório odontológico, salas para atendimentos terapêuticos, salas para 

atendimentos socioassistenciais, lavanderia, cozinha industrial, refeitório, almoxarifado geral e de 

alimentos, parque infantil, quadra coberta, sala de música, de informática e outros. 

Referente a infraestrutura predial, existe a necessidade de efetuar algumas reformas que 

ainda não foram executadas, como a ampliação da área administrativa, construção da sala de 

reuniões, melhoria na área destinada as atividades esportivas e outras. Estas execuções fazem 

parte do projeto melhorias, porém ainda não existe previsão orçamentária, uma vez que a prioridade 

da Diretoria é a manutenção dos serviços oferecidos aos usuários.   

Visando a conservação do prédio, é necessária manutenção periódica das instalações 

físicas, dado ao desgaste natural com o tempo de uso. Para o ano de 2011, está previsto o término 

da reforma e ampliação do espaço de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência, do 

almoxarifado geral, a ampliação da piscina de hidroterapia, dentre outras ações de melhorias e 

conservação. 

Outra prioridade também é a manutenção dos equipamentos em pleno e regular 

funcionamento. Nesta perspectiva fazemos a manutenções periódicas dos equipamentos e em 

alguns casos é necessária a substituição. 

Os veículos para transporte dos usuários, não atende toda a demanda, dado ao número 

de usuários, atualmente conseguimos transportar 44,39%. Na realização do transporte, contamos 

com convênio do município que disponibiliza 02 ônibus e 01 veículo tipo van para os dois períodos 

de funcionamento. A entidade possui 2 veículos tipo van, sendo 1 próprio e outro cedido para o 

transporte de usuários. 
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A manutenção de recursos humanos é prioridade da entidade, nesta perspectiva, 

contamos com equipe multiprofissional especializada nas três áreas de atuação, dado a 

complexidade dos serviços oferecidos e as necessidades de nosso publico alvo. 

 

 

VIII.  DADOS QUANTITATIVOS E ÀREAS DE ATENDIMENTO 

 

A procura por atendimento ao longo do ano de 2010 foi por encaminhamento da rede de 

serviços socioassistenciais, das políticas de saúde, educação e pelo Sistema de Garantia de 

Direitos. 

Encerramos o ano de 2010 com 995 usuários atendidos nas áreas de educação, saúde e 

assistência social, o número de atendidos superou ao previsto para o ano. 

Finalizamos o ano com uma demanda reprimida de 13 solicitações de vaga, que não 

foram avaliadas, mas serão no início de 2011. 

A prioridade de atendimento foram para os bebês, dado aos benefícios da estimulação 

precoce para as crianças que apresentam algum atraso no desenvolvimento. 

As solicitações de atendimento foram avaliadas por uma equipe multiprofissional, que fez 

a avaliação admissional, identificando se o caso encaminhado era de competência da entidade 

atender, e em qual programa seria inserido. 

Em 2010 a equipe de avaliação atendeu 31 solicitações de vaga, 30 usuários foram 

admitidos e 1 não era caso para atendimento na APAE, como mostra o quadro a seguir: 

PROGRAMAS Nº. ALUNOS PERCENTUAL 

Estimulação precoce 11 35,49% 

Educação Infantil 03 9,68% 

Ensino Fundamental 2 6,45% 

Ensino Fundamental adaptado 09 29,03% 

Educação Especial para o Trabalho 3 9,68% 

Ambulatório  02 6,45% 

Casos avaliados, que não são p/a APAE 01 3,22% 

TOTAL DE AVALIAÇÕES 31 100% 
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As admissões na área educacional, somente foram realizadas com o encaminhamento da 

Secretaria Municipal de Educação ou da Diretoria de Ensino local, depois de esgotadas as 

possibilidades dos usuários serem atendidos na rede regular de ensino. 

 

8.1 Áreas de atendimento e número de usuários: 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO / PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Nº. TOTAL DE 

USUÁRIOS POR AREA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL:   

Serviços oferecidos: 
Serviço de orientação e apoio sóciofamiliar – Abrangente a todos os 
usuários e suas famílias. 
Atendimento psicossocial  
Despertando talentos – Família na APAE  
Promoção da autonomia e independência dos usuários – Atividades de 
vida diária  e educação alimentar 
Oficina de artesanato com retalhos de couro  
Inserção no mercado de trabalho 
Apoio a permanência no mercado de trabalho  
Ações sócio-educativas – atividades esportivas, culturais e de lazer 
Inclusão digital  
Grupo de convivência  
Serviço de alimentação  
Prevenção às deficiências e defesa de direitos – Abrangente a todos os 
usuários e suas famílias. 
Obs: Todos os usuários da instituição e respectivas famílias estão 
inseridos nos serviços socioassistencias, de acordo com a 
necessidade, além dos serviços de educação e/ou saúde que recebem. 

995 

EDUCAÇÃO:  

Serviços oferecidos e número de usuários atendidos: 
Educação infantil  
Ensino Fundamental 
Ensino Fundamental adaptado 
Educação Especial para o Trabalho 

602 

SAÚDE:   

Serviços oferecidos e número de usuários atendidos: 
Estimulação Precoce 
Atendimento ambulatorial interno e externo 
Fisioterapia itinerante 

 
995 
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IX. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E AREAS DE ATUAÇÃO 

 

 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS 

FAMÍLIAS 

 

Finalidade: promoção da autonomia, inclusão social e melhoria da qualidade de vida das pessoas 

com deficiência - Resolução CNAS - 109/2009. 

Na área da assistência social, a entidade ofereceu serviços de proteção social especial 

de média complexidade destinada às pessoas com deficiência e suas famílias. A atividade principal 

foi a prestação de serviços e a defesa e garantia de direitos. 

Os serviços socioassistenciais desenvolvidos foram norteados pela Política Nacional de 

Assistência Social, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Tipificação dos Serviços 

Sócioassistenciais e demais legislações que regem a assistência enquanto política pública de direito.  

De acordo com o plano de trabalho proposto para o ano de 2010, os serviços oferecidos 

tiveram por objetivo: 

 Oferecer serviços de acolhida e apoio à pessoa com deficiência, promovendo sua 

convivência familiar, comunitária e inserção no mundo do trabalho, bem como desenvolver ações 

visando a promoção e autonomia das famílias dos usuários, em consonância com a Política Nacional 

de Assistência Social, numa interface com as áreas de saúde e educação; 

 Desenvolver ações sócio-educativas, oferecendo atividades esportivas, culturais e de 

lazer, visando a melhoria da qualidade de vida, auto-estima, proteção e promoção da inclusão social 

da pessoa com deficiência; 

 Trabalhar a prevenção às deficiências, bem como articular ações de defesa de direitos 

da pessoa com deficiência. 

O serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência teve por objetivo a 

promoção da autonomia e melhoria da qualidade de vida, superação de situações violadoras de 

direitos, prevenção ao abrigamento com apoio as famílias na tarefa de cuidar, assegurando a 

convivência familiar e comunitária.  

Publico alvo: Pessoa com deficiência intelectual associada ou não a outra deficiência, de ambos os 

sexos, e respectivas famílias, em situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal. 

Capacidade de Atendimento: Encerramos o ano de 2010 com 995 usuários e respectivas famílias 

cadastradas nos serviços socioassistenciais oferecidos pela APAE de Franca.   



 

10 
 

9.1 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS: 

 
9.1.1 Serviços de apoio e orientação sociofamiliar: 

 

Este serviço ofereceu apoio ao usuário e respectivas famílias através de acolhida, 

orientação sociofamiliar, encaminhamento para a rede de serviços do município e/ou estado, 

articulação com o sistema de garantia de direitos e outros. 

Esta ação foi abrangente a todos os usuários da entidade e respectivas famílias, através 

do acolhimento dos casos novos e do acompanhamento daqueles que já são usuários dos serviços.   

A demanda por atendimento e orientação foi grande uma vez que a assistência social 

perpassa todos os programas oferecidos, seja de saúde e/ou de educação. Elencamos como 

resultado do trabalho desenvolvido maior participação das famílias na vida da entidade e melhoria na 

capacidade de iniciativa em relação aos problemas vivenciados no cotidiano. Encerramos o ano de 

2010 com 995 usuários atendidos neste serviço. 

 

 

9.1.2 Atendimento psicossocial 

 

Os grupos psicossociais foram realizados no decorrer do ano, com objetivo de 

fortalecimento das relações interpessoais e dos vínculos afetivos.  

Algumas inovações referentes aos participantes foram realizadas no segundo semestre. 

Percebemos que no primeiro semestre a maioria das participantes foram mães, porém a equipe 

sentiu a necessidade de trazer outros membros da família para os grupos. 

Nesta perspectiva realizamos no segundo semestre, dois novos encontros, um com os 

irmãos, cujo tema foi: “Tenho um irmão diferente – vamos falar sobre isso”, e outro com os pais, este 

foi realizado em horário diferenciado, com a reflexão do papel do pai na educação dos filhos. A 

experiência do encontro dois irmãos e dos pais foi positiva, 

todos os participantes tiveram boa aceitação e manifestaram o 

desejo de outros encontros.  

Trabalhamos temas como direitos sociais, 

cidadania e auto-estima. O trabalho com a auto-estima foi 

encerrado com o “Dia da beleza”, cujas mães relataram que a 

transformação não foi só externa, houve mudanças internas, 

pois se sentiram mais seguras e confiantes.  

No decorrer do ano, contamos com 249 participantes nestes grupos. 
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9.1.3 Família na APAE – despertando talentos: 

 

Uma das alternativas encontradas para incentivar a participação das famílias na entidade, 

e criar alternativas de renda, foi a realização de cursos de geração de renda em parceria com o 

Fundo Social de Solidariedade, SESI e SENAI. 

Estes cursos tiveram por objetivo preparar as participantes para desenvolverem 

atividades em seu domicilio, e com isto obterem renda com a venda dos produtos. Os cursos tiveram 

grande aceitação pelas famílias, foram momentos de aprendizado, troca de experiência e de 

descontração das participantes. 

Cursos realizados no ano: bolo de festas e confeitarias, comida italiana, salgadinhos de 

festa, panificação, biscuit, boneca de pano, sopas e caldos, carne desossada, informática, modelista 

de roupas, corte e costura, somando um número de 365 participantes, com grupos nos dois 

períodos.  

Nas avaliações verificou-se o interesse das participantes pelos cursos oferecidos.  Mães 

do curso de corte e costura relataram que já estão confeccionando roupas para vender, conseguindo 

um complemento na renda familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.4 Promoção da autonomia e independência dos usuários - Atividades 

de vida diária. 

 

As ações de promoção da autonomia e 

independência da pessoa com deficiência tiveram como 

objetivo, trabalhar as AVDs (atividades de vida diária), 

comportamento, aumento da auto-estima, aquisição de 

hábitos positivos, iniciativa e compromisso.  

Dentro das AVDs foi trabalhado noções de higiene 



 

12 
 

corporal (banho no geral), higiene e saúde bucal, vestuário com independência ou com o mínimo de 

auxílio, cuidados com a aparência (corpo e vestuário), manuseio de talheres, sentar corretamente à 

mesa, uso correto do vaso sanitário e outros.  

Este trabalho foi desenvolvido pelo terapeuta ocupacional com o apoio da equipe de 

cuidadores, que são responsáveis pelos usuários com mobilidade reduzida e que necessitam de 

cuidados especiais. 

No ano de 2010 participaram deste projeto 219 usuários. 

 

 

9.1.5 Educação alimentar 

 

Com vistas a promoção da autonomia, 

trabalhamos também,  com os usuários acima de 14 anos, 

uma vez por semana o manuseio seguro de alimentos, 

sua importância e maior independência no preparo dos 

mesmos.  

Envolvemos sistematicamente as famílias, pois 

são as grandes responsáveis pelo desenvolvimento dos 

filhos. São orientadas a estimular os filhos em seu dia a 

dia. 

O resultado deste trabalho é avaliado através de um demonstrativo individual, que permite 

identificar os avanços dos usuários no decorrer do ano e o que precisa continuar sendo estimulado 

no trabalho proposto.  

No ano de 2010 participaram deste projeto 54 usuários. 

 

9.1.6 Artesanato com retalhos de couro 

 

Através de parceria com a UNI-FACEF, 

realizamos o 1º curso de artesanato com retalhos de 

couro. 

Numa interface com a educação especial para 

o trabalho, este curso possibilitou trabalhar a importância 

do aproveitamento dos retalhos de couro e a criação de 

diversas peças produzidas artesanalmente. O curso teve 
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inicio no primeiro semestre sendo concluído no segundo.  

Foram confeccionadas peças como chaveiros, porta lixo para carro, porta tesouras, 

bolsas, porta moedas e outros. 

Foi realizada na entidade, uma exposição com as peças produzidas pelos usuários.  O 

curso foi dividido em 2 turmas com 15 usuários cada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.7 Inserção no Mercado de trabalho 

 

A busca pela inserção da pessoa com deficiência no mundo do trabalho tem exigido um 

esforço permanente junto às empresas locais.  

Vários contatos e visitas foram feitos com objetivo de conscientizar o empresariado de 

que a pessoa com deficiência intelectual tem potencial para ser inserida no mercado de trabalho.  

Outro desafio da entidade é preparar a pessoa com deficiência para o mercado de 

trabalho, trabalhar o desenvolvimento de habilidades e capacidades necessárias ao desempenho 

pessoal e profissional, este trabalho é realizado numa interface com a educação especial para o 

trabalho. 

No decorrer do ano foram inseridos 09 direto no trabalho e 03 em estágio. 
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9.1.8 Apoio ao trabalho 

 

A inserção da pessoa com deficiência no mundo do trabalho não é uma tarefa fácil, e a 

manutenção deste jovem no trabalho exige um acompanhamento sistemático junto ao mesmo e as 

empresas.  

Os jovens inseridos no mercado de trabalho participaram de encontros semanais na 

entidade após o expediente, com o objetivo de conversar sobre as dificuldades encontradas nas 

relações de trabalho e discutir temas de interesse comum dos mesmos. 

O apoio da entidade é estendido às empresas, visando dar suporte as dificuldades 

encontradas pelos supervisores se necessário.  

Atualmente estão participando do grupo de apoio ao trabalho, 12 jovens, uma vez que, 

não existe a obrigatoriedade de participação, pois aqueles que se sentem mais seguros no mercado 

de trabalho, não participam mais dos encontros. 

 

9.1.9 Ações socioeducativas – atividades esportivas, culturais e de lazer 

 

As atividades esportivas, culturais e de lazer se 

configuram em um meio de inclusão da pessoa com 

deficiência. São atividades prazerosas, as quais os 

usuários participam de forma descontraída e lúdica, com 

resultados significativos na auto-estima, socialização e 

qualidade de vida dos participantes.  

As atividades socioeducativas foram desenvolvidas 

de acordo com o interesse dos usuários, no contra-turno, duas 

vezes por semana. 

Nas atividades esportivas, foram trabalhadas 

diversas modalidades de esportes como tênis de mesa, 

basquete, futsal, atletismo, jogo de dama e outros. O 

resultado deste trabalho foi visto nos diversos campeonatos 

internos e externos nos quais os usuários tiveram excelente 

participação.  

Nas atividades culturais, desenvolvemos várias 

coreografias de danças, com movimentos corporais, 
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possibilitando aos participantes o conhecimento de diferentes ritmos, o desenvolvimento de atitudes 

de cooperação e de trabalho em equipe. As danças foram apresentadas em eventos internos da 

entidade e apresentações na comunidade. 

Outra atividade desenvolvida junto aos usuários, foi a musicalização, onde trabalhamos 

com a fanfarra e com o conjunto musical.  As atividades musicais encantam os participantes que 

realizaram ensaios sistemáticos no decorrer do ano, com apresentações em eventos da entidade e 

do município.  

O resultado deste trabalho exige um esforço permanente da equipe de profissionais, que 

incentivam os participantes na superação de seus limites, contribuindo assim para a qualidade de 

vida e autonomia dos mesmos. 

No ano de 2010, participou deste projeto 59 usuários que permaneceram na entidade no 

contra-turno para as atividades propostas. 

 

 

9.1.10 Inclusão digital 

 

As aulas de informática foram disponibilizadas aos usuários que poderiam se beneficiar 

das mesmas. O interesse dos mesmos pelos 

programas e softwares é visível, uma vez que os 

conteúdos são lúdicos e adequados à necessidade 

individual do usuário, trazendo benefício psicomotor 

e sócio cognitivo.  

O professor de informática trabalhou em 

período integral, e cada aula teve duração de 50’, 

uma vez por semana. Em 2010 503 usuários foram 

beneficiados com este serviço. 

 

9.1.11 Grupo de Convivência 

 

O grupo de convivência se configurou em uma estratégia de atendimento àqueles 

usuários que estão em situação de vulnerabilidade social e/ou risco pessoal e que necessitou 

permanecer na entidade o dia todo. 
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Temos também alguns casos que estão na idade adulta, e que permaneceram em 

período integral, uma vez que os familiares estão impossibilitados de exercer os cuidados diários, 

seja pela morte dos genitores e/ou outros fatores. 

Acolhemos 16 usuários que permaneceram na entidade em período integral, e 

participaram de atividades ocupacionais, atividades esportivas, culturais e de lazer. 

 

9.1.12 Serviço de alimentação 

 

Este serviço teve por objetivo promover o acesso a uma alimentação saudável, visando a 

qualidade de vida das pessoas com deficiência atendidas, e também trabalhar a independência dos 

usuários nas refeições diárias. 

O atendimento foi viabilizado pela área da assistência social, numa interface com a 

educação, dado a necessidade de oferecer uma alimentação de acordo com as necessidades 

nutricionais dos usuários.  

A execução deste serviço ficou na responsabilidade da nutricionista, que desenvolveu os 

seguintes serviços: 

 Elaboração de cardápio, de acordo com as necessidades nutricionais dos usuários; 

 Requisição e acompanhamento da compra de 

gêneros alimentícios; 

 Acompanhamento da produção das refeições e 

supervisão dos funcionários do refeitório;  

 Palestras sobre alimentação saudável, para 

famílias dos usuários; 

 Orientação às famílias quanto à utilização correta 

dos diferentes tipos de dieta enteral; 

 Acompanhamento nutricional dos usuários com 

obesidade e patologias que necessitem de dietas especiais; 

 Coordenação de eventos, bem como orientação 

aos coordenadores das barracas por ocasião da Festa Di San 

Gennaro. 

No ano de 2010, foram  beneficiados com os serviços de alimentação, uma média de 580 

usuários diariamente.  
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9.1.13 Prevenção e defesa de direitos 

 

As ações de defesa de direitos foram efetivadas através da interlocução com os órgãos 

do sistema de garantia de direitos e com a rede de serviços do município. 

No acompanhamento diário aos usuários e famílias, não raramente nos deparamos com 

situações de violação de direitos. Ações de encaminhamentos e orientações se efetivaram de acordo 

com a situação apresentada. 

Os principais encaminhamentos feitos foram para: Conselho tutelar, assistência judiciária, 

INSS, CREAS, CRAS e outros. 

Outras formas de garantia de direitos ocorreram quando disponibilizamos os profissionais 

para a participação nos principais conselhos municipais, de audiências públicas em defesa da 

pessoa com deficiência, e outros.  

Na área de prevenção disponibilizamos no 1º semestre, nossos profissionais para 

orientações e palestras em grupos de gestantes, municípios vizinhos e outros. No 2º semestre, este 

serviço ficou prejudicado, devido à reestruturação interna dos serviços, em decorrência da redução 

da carga horária das assistentes sociais.  

Serviço abrangente aos usuários e suas famílias. 

 

 

 SAÚDE 

 

Os serviços de atenção a saúde proporcionou à 

pessoa com deficiência intelectual associada ou não a outra 

deficiência, atendimento de saúde especializado por equipe 

multiprofissional e multidisciplinar, visando a reabilitação 

clinico funcional, melhoria na condição de vida e 

independência nas atividades de vida diária, contribuindo 

para a inclusão 

social, bem como na prevenção às deficiências. 

Os atendimentos de saúde foram 

fundamentais na habilitação e reabilitação da pessoa 

com deficiência, e se caracterizam por ser de ação 

continuada, dado as necessidades de nosso público 

alvo. 
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Estes atendimentos foram viabilizados através de Convênio com o Município, a fim de 

fortalecer as ações de atenção a saúde da pessoa com deficiência, financiado pelo SUS -  Sistema 

Único de Saúde.  

No ano de 2010 realizamos 82.105 procedimentos de média complexidade, que exigiu 

equipe qualificada a fim de oferecer serviços 

especializados e por vezes personalizados, dado a 

complexidade dos casos atendidos. 

Nestes atendimentos contamos com médicos, 

dentistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 

fonoaudiólogos, nutricionista, psicólogos e assistentes 

sociais, num trabalho interdisciplinar com a assistência e 

educação. 

 

Publico alvo: Pessoas com deficiência intelectual associado ou não a outra deficiência, de ambos 

os sexos, que necessitam dos atendimentos na área da saúde. 

 

Capacidade de atendimento: No ano de 2010 atendemos 995 usuários na área da saúde. 

 

 
9.2 PROJETOS E SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE: 

 

 ESTIMULAÇÃO PRECOCE 

O atendimento foi realizado a 74 crianças, com equipe multiprofissional numa perspectiva 

interdisciplinar, visando sua estimulação o mais precoce possível, evitando assim que a deficiência 

se instale ou minimizando as deficiências já instaladas.   Foram atendidas neste projeto crianças de 

0 a 3 anos de idade de acordo com sua necessidade. As famílias também foram orientadas a 

estimular seus filhos em seu domicílio, procedimento este essencial para o desenvolvimento dos 

mesmos.  

 

 ATENDIMENTO AMBULATORIAL 

Nos serviços ambulatoriais foram atendidos 897 usuários que apresentaram necessidade 

de atendimento de saúde, visando minimizar e /ou prevenir deficiências adicionais. Os usuários são 

avaliados por equipe multidisciplinar, sendo indicada a terapia mais adequada à sua necessidade, a 

saber: 
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 Atendimento médico especializado 

Disponibilizamos atendimento médico especializado, sendo este um diferencial que 

beneficia amplamente a pessoa com deficiência, pois, conseguimos agilidade nos atendimentos, 

maior interlocução com o médico e acompanhamento sistemático da eficácia da medicação no 

cotidiano dos usuários. 

Fez parte do atendimento da APAE médicos especializados em neurologia, pediatria, 

dermatologia, ortopedia, endocrinologia e psiquiatria. Outras necessidades relacionadas à saúde dos 

usuários, que não foi possível atender na entidade, foram encaminhados para a rede de atendimento 

do Município e/ou ainda para médicos voluntários que disponibilizam consultas em seus consultórios. 

 

 Odontologia 

O atendimento odontológico realizou procedimentos na área preventiva e restauradora, 

com objetivo de cuidar da saúde bucal dos usuários contribuindo para a qualidade de vida das 

pessoas com deficiência. 

O atendimento odontológico foi realizado em período integral, possibilitando assim 

beneficiar um maior número de usuários. 

 

 Fonoaudiologia 

O trabalho da fonoaudiologia teve por objetivo proporcionar aos usuários qualidade de 

vida, bem estar físico e emocional. Atuaram no processo de orientação familiar, habilitação e 

reabilitação com relação às funções neurovegetativas (que são vitais a boa saúde), adequação de 

tônus, mobilidade e motricidade de órgãos fonoarticulatórios (OFA) e estimulação da aquisição do 

desenvolvimento da fala e linguagem. 

Visando a atenção à saúde auditiva, a prevenção e a identificação de deficiências 

auditivas, realizamos também exames de audiologia, como a audiometria, imitânciometria e outros.  

 

 Fisioterapia 

O atendimento fisioterápico foi realizado com o objetivo de preservar, manter (forma 

preventiva), desenvolver (habilitar) e/ou restaurar (reabilitação) a integridade de órgãos, sistema ou 

função dos pacientes atendidos.  

Orientou às famílias na continuidade dos exercícios, alongamentos e posicionamentos 

adequados em seus domicílios, dado aos benefícios da estimulação nas atividades diárias para a 

pessoa com deficiência.  
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Realizou prescrição de cadeiras adaptadas, órteses e outros, bem como 

encaminhamentos para a rede de atendimento do município quando necessário. 

 

 Fisioterapia respiratória 

O trabalho realizado pela fisioterapia respiratória, teve por finalidade prevenir 

complicações pulmonares para os casos que apresentavam bronquite, asma, pneumonia de 

repetição e outros.  

Este trabalho foi desenvolvido com foco na prevenção, uma vez que as pessoas com 

deficiência estão sujeitas a ter mais problemas respiratórios. 

 

 Equoterapia 

 A equoterapia é um método terapêutico em que o cavalo foi utilizado como instrumento 

de trabalho. Esta terapia foi indicada após avaliação individualiza de cada criança. 

 O cavalo é um agente promotor de ganhos físicos e psicológicos. Contribui para o 

desenvolvimento de força muscular, estimulação das etapas do desenvolvimento neuropsicomotor, 

relaxamento, conscientização do próprio corpo e aperfeiçoamento da coordenação e do equilíbrio.  

A interação com o animal também proporcionou benefícios aos usuários, que desenvolve 

novas formas de socialização, confiança em si e auto-estima. 

 

 Terapia ocupacional 

A terapia ocupacional atuou de forma interdisciplinar com as áreas da educação e 

assistência social. É um campo de intervenção que utiliza meios próprios visando à autonomia, 

independência dos indivíduos que apresentam problemas relacionados ao físico, sensorial, 

intelectual e social, seja este temporário ou definitivo.  

As intervenções foram baseadas em atividades previamente estudadas e adaptadas a 

cada pessoa, sendo esta o instrumento do terapeuta ocupacional. Também foi realizado orientação 

as famílias nas atividades de vida diária, adaptação dos mobiliários em seus domicílios, adaptação 

de cadeiras, órteses, próteses, comunicação alternativa e tecnologia assistiva. 

 

 Psicologia 

A psicologia atuou de forma interdisciplinar com as áreas da educação e assistência 

social.  O trabalho desenvolvido teve por objetivo apoiar e orientar as famílias para estabelecimento 

de metas de aquisição e aprimoramento de habilidades sociais, afetivas e comportamentais mais 



 

21 
 

adequados à realidade de cada contexto sociofamiliar, visando o pleno desenvolvimento da pessoa 

com deficiência e sua inclusão na sociedade. 

 

 Serviço Social 

O serviço social trabalhou numa perspectiva interdisciplinar com os profissionais da 

educação e assistência, realizou todo o processo de orientação e encaminhamento das famílias, de 

acordo com as necessidades apresentadas. Trabalhou na perspectiva de emancipação dos usuários 

e respectivas famílias, visando o enfrentamento e superação das vulnerabilidades individuais e 

sociais. 

 

 FISIOTERAPIA ITINERANTE 

Este programa foi desenvolvido no domicilio do usuário, que não freqüenta diariamente a 

entidade, porém, ainda demanda atendimento de equipe multidisciplinar. 

O fisioterapeuta, profissional responsável direto pelo serviço, realizou atendimentos 

semanalmente, quinzenalmente e/ou mensalmente, dependendo da necessidade do usuário.  Foram 

atendidos também, àqueles casos graves que estão impossibilitados de comparecer na entidade 

para as terapias. Os demais profissionais atuaram juntamente com a fisioterapeuta e discutiram os 

casos interdisciplinarmente. 

Os atendimentos no domicilio, possibilitaram a orientação da família e comunidade 

visando a capacitação para os exercícios e cuidados diários, mantendo assim a qualidade de vida 

dos pacientes. Encerramos o ano com 24 usuários atendidos neste programa. 

 

 

 

  EDUCAÇÃO 

 

O Plano de Trabalho para o ano letivo de 2010 foi construído a partir de um contexto de 

mudanças que estão ocorrendo no mundo, devido aos novos paradigmas sobre a inclusão da 

pessoa com deficiência. 

Busca-se acessibilidade, reestruturação de modelos e a Escola de Educação Especial 

precisa envolver-se cada vez mais, atuando para que a inclusão escolar ocorra de direito e de fato, 

onde o aluno com deficiência seja participante, atue e produza conhecimento tão necessário ao 

mundo globalizado em que vive. 
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Para que a Escola de Educação Especial efetive seu papel neste contexto, no ano de 

2010 os projetos e conteúdos envolveram temas sociais, necessários para que o aluno pudesse 

compreender a importância de desenvolver seu papel social, modificando e atuando em seu meio, 

buscando seus direitos e sendo cumpridor de seus deveres. 

Os trabalhos desenvolvidos na Escola de Educação Especial da APAE de Franca têm 

por finalidade o atendimento educacional gratuito e especializado aos educandos com graves 

deficiências, que não puderem se beneficiar com a inclusão em classes comuns do ensino regular e 

está pautado na Lei nº 9.394 de 20.12.1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação e demais 

legislações aplicáveis. 

 

Publico alvo: Pessoa com deficiência intelectual associado ou não a outra deficiência, de ambos os 

sexos, que necessita de atendimento educacional especializado. 

 

Capacidade de atendimento: Encerramos o ano de 2010 com 602 alunos matriculados na Escola 

de Educação especial “João Maria Vianney”. 

Os programas educacionais desenvolvidos no decorrer de 2010, estiveram compostos 

por Educação infantil, Ensino fundamental e Educação Especial para o Trabalho. 

 

 

9.3 DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

  

9.3.1 EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

O trabalho desenvolvido na Educação ofereceu às crianças condições de usufruírem 

plenamente suas possibilidades de apropriação e de produção de significados no mundo da natureza 

e da cultura, no sentido de que sua sobrevivência esteja garantida, seu crescimento e 

desenvolvimento sejam favorecidos e o cuidar/educar sejam efetivados. Para tanto, as crianças 

foram incentivadas e apoiadas em suas iniciativas espontâneas a:  

 Brincar; 

 Movimentar-se em espaços amplos e ao ar livre; 

 Expressar sentimentos e pensamentos; 

 Desenvolver a imaginação, a curiosidade e a capacidade de expressão; 
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 Ampliar permanentemente conhecimentos a respeito do mundo da natureza e da 

cultura, apoiadas por estratégias pedagógicas apropriadas; diversificar atividades, escolhas e 

companheiros de interação. 

 Enfatizar o fazer e compreender as ações das crianças, através das explicações que 

elas oferecem nas situações que vivem dentro e fora da escola, compartilhando boas situações de 

aprendizagem; 

 Proporcionar condições para aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras e também 

em situações pedagógicas planejadas. 

A equipe de trabalho foi formada pela coordenadora pedagógica, professores, educador 

físico, auxiliares de sala, numa interface com os profissionais da área da saúde  e assistência social. 

 

 PROJETOS DESENVOLVIDOS: 

 

 Identidade: possibilitar a 

construção da identidade da criança a partir das 

relações sócio-histórico culturais, de forma 

autêntica, consciente e contextualizada;  

 Animais: definir os diversos 

animais e suas principais características, 

conhecer seus hábitos: locais onde vivem, sua 

alimentação, seus hábitos e outras peculiaridades 

relativas a cada espécie; 

 Aprender brincando – Jogos e Brincadeiras: reconhecer o valor do brinquedo no 

mundo da criança, identificar diferentes tipos de brincadeiras, desenvolver a consciência na criança 

sobre a importância do brincar, identificar diferenças e semelhanças entre as brincadeiras, 

desenvolver a criatividade, saber identificar alguns tipos de 

brinquedos. 

 O mundo encantado dos contos de fada: 

desenvolver a autonomia, a afetividade e a criatividade, conhecer 

diferentes contos e alguns personagens, desenvolver a 

imaginação e a fantasia, resgatar valores de moral, ética e 

cidadania, intensificar a afinidade entre contadores e ouvintes, 

utilizando a expressão corporal. 
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GRUPOS DE FORMAÇÃO: Os grupos de formação foram desenvolvidos numa interface 

com as áreas da saúde e assistência social visando à capacitação de professores, equipe técnica e 

pais sobre a importância do brincar, aspectos do desenvolvimento 

infantil e relações intra-familiares. 

 

 Projeto brincar é coisa séria: capacitar 

professores, técnicos e outros funcionários sobre a importância do 

brincar na Educação Infantil, uma vez por mês. 

 

 

 

 Projeto conhecer – ciclo de palestras e oficinas aos pais, com os seguintes 

temas desenvolvidos nos bimestres: 

- 1º Bimestre 

 O desenvolvimento infantil I – Fonoaudiologia e Fisioterapia; 

 O desenvolvimento infantil II – Saúde; 

- 2º Bimestre – A importância do Brincar; 

- 3º Bimestre – Tenho um irmão diferente – uma experiência de vida; 

- 4º Bimestre – O papel da família na educação e desenvolvimento da criança. 

 

 Reuniões de pais 

Foram realizadas quatro (4) reuniões de pais durante o ano letivo, participando famílias, 

coordenação e professoras, buscando estreitar laços desta relação, pois acreditamos que isso 

resultará diretamente no sucesso do progresso da criança. 

O programa de Educação Infantil encerrou o ano de 2010 com 114 alunos matriculados.  

 

 

9.3.2 ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS: 

 

O ensino fundamental compreende a segunda etapa da educação Básica e foi realizado 

por meio de conteúdos curriculares que integram conhecimentos úteis ao exercício da cidadania, 

incorporados a valores éticos que contemplaram a auto-estima do aluno e atitudes adequadas ao 

convívio social. 
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A base de funcionamento deste programa fundamentou-se no socioconstrutivismo, o que 

significa a interação do educando com o meio, participando, interagindo, modificando e realizando 

modificações tendo como objetivos: 

 Compreender a cidadania como exercício de direitos políticos, civis e sociais; 

 Posicionar-se de maneira critica, responsável e construtiva nas diversas situações 

sociais; 

 Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente; 

 Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sócio-cultural brasileiro; 

 Aprender a utilizar as diferentes linguagens: verbal, matemática, corporal e não verbal; 

 Saber solucionar situações-problema;  

A equipe de trabalho foi formada pela coordenadora pedagógica, professores, educador 

físico, auxiliares de sala, numa interface com os profissionais da área da saúde e assistência social. 

 PROJETOS DESENVOLVIDOS: 

 

 Leitura: adquirir competência em relação à 

linguagem, proporcionando ao aluno a resolução de 

problemas da vida cotidiana, comunicando-se de forma a ser 

compreendido, utilizando estratégias diversas, adquirindo uma 

leitura de mundo. 

 Água, Fonte de Vida: reconhecer a água como 

fonte indispensável para a vida, adquirir consciência da 

necessidade de preservação, economia, uso racional por ser 

um recurso natural esgotável e sua importância para a saúde e para a higiene. 

 Meio-Ambiente: conhecer o meio em que se vive, a natureza a sua volta, os recursos 

naturais (água, plantas, ar, solo), seu uso racional e preservação. 

 Profissões: conhecer as diferentes profissões, 

valorizar cada uma delas, refletir acerca de seu futuro e 

compreender a importância na inserção no mercado de 

trabalho. 

 Esquema Corporal e Órgãos dos Sentidos: 

estimular as crianças a rolar, sentar, engatinhar, andar em um 

pé só, andar sobre linhas, utilizando brincadeiras, músicas e 

expressão corporal. 
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 Aprendendo Brincando: favorecer, através de brincadeiras e jogos, o aprendizado 

das capacidades intelectuais de cada aluno. 

 Quem Sou Eu?: fazer com que o aluno conheça sua história, para que possa 

construir uma imagem positiva de si mesmo, realizado em parceria com a família. 

 Portinari: proporcionar ao aluno momentos de 

contato a apreciação de diversas expressões artísticas e 

culturais, através de visitas a exposições de artes, vídeos, obras 

de artes(telas/esculturas/músicas). 

 Eleições 2010: desenvolver a consciência de seu 

papel como cidadão e da importância de suas escolhas. 

 

 

 

 REUNIÕES DE PAIS  

 

No decorrer do ano letivo foram realizadas quatro reuniões com os pais dos alunos, a 

cada final de bimestre, onde foram tratados temas pertinentes ao desenvolvimento do aluno e 

implementação de parcerias produtivas entre famílias e escola. Foram realizadas ainda, reuniões 

individuais da coordenação/professor com os pais para orientações/discussões sobre o 

desenvolvimento escolar do aluno. 

O Programa do Ensino Fundamental encerrou o ano com 107 alunos matriculados. 

 

 

9.3.3 ENSINO FUNDAMENTAL ADAPTADO – CICLO I e CICLO II 

 

A Educação é um processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral 

da vida do ser humano,  em geral visando sua integração individual e social. 

O Ensino Fundamental Adaptado trabalhou alunos com Deficiências Múltiplas, autismo, 

TID (Transtornos Invasivos do Desenvolvimento) e outras sindromes. Proporcionou atendimento 

específico nas áreas deficitárias do aluno, visando maior independência e melhoria na qualidade de 

vida pessoal e familiar.  

Utilizamos como ferramenta principal, a estimulação e a adaptação de métodos e 

materiais de acordo com as necessidades do educando.  
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Através da interação com o meio físico e social, o aluno foi estimulado na construção do 

saber e da sociabilidade. 

O trabalho desenvolvido neste programa teve por objetivo: 

 Oferecer ensino acadêmico com adaptações significativas no currículo, de acordo com 

os interesses e as potencialidades de cada aluno; 

 Avaliar interdisciplinarmente o aluno recém chegado no programa; 

 Proporcionar ao aluno o desenvolvimento de habilidades nas áreas de funcionalidade 

acadêmica, comunicação, auto-cuidado, vida familiar, vida social, autonomia, independência, saúde, 

segurança e lazer; 

 Realizar atividades recreativas, lúdicas e culturais extra-classe, semanalmente, 

visando o desenvolvimento de habilidades sociais; 

 Desenvolver atividades que complementem a aprendizagem através das diferentes 

formas da comunicação; 

 Viabilizar a inclusão digital com o desenvolvimento de atividades que complementem a 

aprendizagem e a comunicação do aluno; 

 Orientar os pais e/ou responsáveis, nas áreas relacionadas à saúde e à assistência 

social sempre que necessário; 

 Realizar devolutivas pedagógicas com os pais, semestralmente; 

 Reunir a equipe técnica especializada, da área de saúde e educação, semanalmente, 

para discutir situações de cada sala em específico com orientações e/ou encaminhamentos 

necessários; 

 Reunir em H.T.P.C., semanalmente, com a participação da coordenação do programa, 

professores, serviço social e psicologia buscando a capacitação, reflexão, avaliação e planejamento;  

 Realizar reuniões sistêmicas com toda equipe técnica, respectivo professor e 

coordenação, semestralmente. 

Ainda no ensino fundamental adaptado, desenvolvemos projetos que contaram com a 

participação da equipe técnica, a saber: 

 

 PROJETOS DESENVOLVIDOS: 

 

 Aprendendo Brincando: brincar faz parte do 

aprendizado, proporcionou à criança experimentar situações 

que lhe provocou os mais variados sentimentos (prazer/tensão 
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e liberdade/dever). 

 Brincando no Sítio: oportunizaram as crianças o contato com os brinquedos e 

brincadeiras de antigamente. Foi preciso resgatar nas crianças o hábito de brincar, uma vez que, por 

meio de brincadeiras, elas se desenvolvem em todos os sentidos. O projeto Brincando no Sítio 

valorizou as expressões folclóricas, como forma de identidade cultural, integrando às diversas áreas 

de estudo e aproveitando as experiências da criança. Este trabalho educativo criou condições para 

as crianças conhecerem, descobrirem e ressignificarem novos sentimentos, valores, idéias, 

costumes e papeis sociais. 

Brincando e Aprendendo no Arraiá: a festa 

junina foi uma excelente oportunidade de engajar 

diversas atividades interdisciplinares e ampliar o 

universo lingüístico, pois se constitui uma temática rica, 

onde exploramos diversos tipos de linguagens, resgate 

de brincadeiras, culinárias típicas e outros. A escola tem 

um papel importante na valorização das tradições. 

 1 2 3 Uma Música de Cada Vez: a 

música tem em si elemento de socialização e ajustamento, que atuando através do prazer sadio e da 

satisfação intima e coletiva, produz por suas atividades, a necessária higiene mental e terapêutica. 

Ela combate a agressividade canalizando o excesso de energia. 

 Aprendendo Através das Atividades Lúdicas: através 

deste projeto a criança manifestou suas expressões, assimilando 

conhecimentos e construindo sua realidade através das atividades 

lúdicas. Ela também espelha a sua experiência, modificando a 

realidade de acordo com gostos e interesses. Realizamos atividades 

lúdicas como: jogos, músicas e brincadeiras didáticas. As brincadeiras 

auxiliaram os alunos no desenvolvimento da atenção, memória, 

concentração, além da compreensão de regras e papeis sociais. Foi 

através das brincadeiras que os alunos expressam seus sentimentos e 

desejos.  

 Identidade e Autonomia: este projeto foi idealizado por sentir necessidade de 

propiciar aos alunos um conhecimento mais amplo de si mesmo, com enfoque nas áreas cognitivas, 

sócio-afetiva e corporal. A Identidade é construída gradativamente, é por meio de interações sociais 

que o aluno vai desenvolvendo a autonomia e a capacidade de tomar decisões, levando em conta 

valores, as regras e a aceitação do outro. 
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 Copa do Mundo 2010: Este tema propiciou um trabalho interdisciplinar, eventos como 

estes são excelentes temas motivadores para desenvolver os conhecimentos e as competências 

curriculares. 

 Projeto Passo a Passo: proporcionou ao 

aluno experiências novas e concretas para seu dia-a-dia, 

realizaram-se atividades que trouxeram mudanças no 

comportamento, dando sentido e significados aos 

conteúdos propostos. Realizamos um trabalho em parceria 

com as famílias ou responsáveis pelos alunos, com o 

propósito de assumirmos juntos, o papel de educadores, 

seguindo os mesmos caminhos. 

 

 REUNIÕES DE PAIS:  

 

Foram realizadas três reuniões com os pais dos alunos, sendo uma no inicio do ano para 

apresentação da equipe (professor e técnicos) e as outras duas no final de cada semestre. 

O programa Ensino Fundamental Adaptado – Ciclo I e Ciclo II encerraram o ano com 278 

alunos matriculados  

 

9.3.4 EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA O TRABALHO 

 

O Programa Educação especial para o trabalho atendeu alunos a partir de 16 anos. O 

jovem foi preparado para a inserção no mercado de trabalho através de atividades que priorizaram o 

desenvolvimento de habilidades básicas, de gestão e específicas, bem como os direitos e deveres 

inerentes ao trabalho. 

A preparação para o trabalho e a inserção da 

pessoa com deficiência no mundo do trabalho foi um 

desafio para toda a equipe envolvida neste processo. 

A lei de cotas (Lei nº 8.213/9).estabeleceu a 

obrigatoriedade das empresas com 100 (cem) ou mais 

funcionários, preencherem parte de seus cargos com 

pessoas com deficiência. Esta obrigatoriedade foi um 

avanço na empregabilidade deste segmento, porém a dificuldade na efetivação deste direito ainda é 

uma realidade. 
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Para a garantia deste direito, é necessário que sejam oferecidas condições de vida 

equiparada às demais pessoas, e isso implica em capacitação, igualdade de oportunidades e 

acessibilidade para o pleno desenvolvimento de suas habilidades e potencialidades. 

No ano de 2010 contamos com parcerias de empresas, oportunizando a colocação de 

alunos na indústria e no comércio local.   

Através do trabalho a maioria das pessoas adquire sua identidade social e atende as 

necessidades básicas de proteção, segurança, afirmação e crescimento. 

No contexto educacional as diretrizes e metas para o programa, foram consideradas e 

discutidas por todos os Professores e também pela equipe multiprofissional que trabalha numa 

perspectiva interdisciplinar no sistema. 

Estes indicadores respondem 

qualitativamente os objetivos propostos, uma vez que a 

Educação Especial para o Trabalho se consolida num 

compromisso organizacional da prática pedagógica, 

passando pelos diferentes níveis de aprendizagem. 

É focando nesta prática pedagógica que 

consideramos que os resultados obtidos foram 

compatíveis aos objetivos propostos. 

Os membros da equipe falaram da 

importância dos cursos realizados para as famílias, pois 

estiveram mais presentes na entidade, visitaram as salas dos filhos e puderam ver de perto as 

atividades realizadas, valorizando as habilidades e potencialidades dos mesmos. 

A Profª. que trabalhou com  o Projeto Oficina de Artesanato de Couro,   agradeceu a 

oportunidade de trabalhar no projeto. Elogiou a criatividade dos alunos que usaram as cores, 

texturas, montando diferentes peças com beleza e qualidade. 

O trabalho do Programa foi realizado numa interface com a área da saúde e assistência 

social. 

A inserção no mercado de trabalho e o apoio a permanência do jovem no trabalho foi 

realizada por profissionais da área da assistência social.  Visitas sistemáticas foram feitas nas 

empresas locais, visando a identificação de funções que poderiam ser desempenhadas pelos jovens 

matriculados no programa. 

 

 REUNIÕES PEDAGÓGICAS: as reuniões aconteceram no início e encerramento do 

ano. 
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9.3.5 INCLUSÃO ESCOLAR 

 

Sendo a APAE de Franca uma entidade inclusiva e considerando o ajuste firmado com a 

Promotoria, Secretaria Municipal e Estadual de Educação, foi dada continuidade na avaliação dos 

alunos atendidos pela entidade, visando seu encaminhamento para a rede regular de ensino. 

Para o ano de 2011, foram inseridas na rede regular de ensino 14 crianças, avaliadas 

pela Comissão interdisciplinar criada pelo Promotor da pessoa com deficiência do Município de 

Franca, com potencial para serem incluídas. 

A inclusão está acontecendo no município de forma gradativa, avaliando a prontidão das 

crianças e a capacidade da rede em receber estes alunos com qualidade. O sucesso da inclusão 

depende da qualidade do atendimento que será oferecido, que é essencial para a segurança da 

família, que coloca o filho com deficiência na escola comum. 

  

 

X. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

 

Considerando os objetivos propostos para o ano nos programas educacionais, avaliou-se 

que foram alcançados, houve participação das equipes e obtenção de resultados positivos, porém 

percebeu-se que algumas estratégias podem ser reconsideradas, para que resultados qualitativos 

sejam observados. Estas estratégias serão discutidas e previstas no Plano de Ação para 2011. 

 

 

XI. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO POR AREA DE ATUAÇÃO 

 

Os serviços oferecidos pela APAE de Franca se deram na interface das políticas de 

saúde, educação e assistência social. Diante deste contexto, a entidade buscou co-finaciamento 

nestas áreas em esfera municipal, estadual e federal. Contamos também com significativo apoio da 

sociedade civil, através da participação em eventos, contribuições via telemarketing e outras 

doações. 
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11.1 Receitas e despesas, totais e custo médio per capta 

 

Receitas Totais 6.213.769,36 

Despesas totais  5.607.939,21 

Custo médio per capta 469,68 

Número de usuários em 2010 995 

Número de funcionários contratados pela Entidade 161 

Número de funcionários cedidos pelo Município  30 

Total geral de funcionários 191 

 

 

11.2 Quadro Demonstrativo dos Recursos Utilizados por Área de 

Atuação e Fonte de Financiamento – Interface das Políticas 

 

AREAS DE 
ATUAÇÃO 

ESFERAS/FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

VALORES 
PERCENTUAL 
POR ESFERA 
DE GOVERNO 

PERCENTUAL 
POR ÁREA DE 

ATUAÇÃO 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

Município de Franca R$ 496.488,00 8,00% 
 
 
 
 
 
 
 

30,22% 
 
 
 
 
 

Municípios vizinhos R$   18.484,10 0,30% 

Fundo Munic. Dir, 
Criança e Adolesc. 

R$     9.215,00 0,14% 

Contrato FACEF R$   10.000,00 0,17% 

Estado R$ 88.775,60 1,42% 

União R$ 231.120,00 3,71% 

Sociedade civil – 
Telemarketing, eventos, 

doações e outros 
R$ 1.003.674,56 16,16% 

Receitas Financeiras R$ 19.866,01 0,32% 

 
SAÚDE 

Estado R$ 15.000,00 0,24% 

33,69% 

União R$ 1.049.460,60 16,89% 

Sociedade civil – 
Telemarketing, eventos, 

doações e outros 
R$ 1.009.145,88 16,24% 

Receitas Financeiras R$ 19.866,02 0,32% 
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EDUCAÇÃO 

Município de Franca R$ 1.046.834,32 16,84% 

35,92% 

Estado R$ 626.962,00 10,09% 

União R$ 17.034,00 0,28% 

Sociedade civil – 
Telemarketing, eventos, 

doações e outros 
R$ 541.656,85 8,71% 

 Receitas Financeiras R$ 10.186,42 0.17% 0,17% 

RECEITAS TOTAIS                              R$ 6.213.769,36 

 

 

11.3 Recursos Humanos envolvidos 

 

A manutenção da equipe de profissionais se configurou na maior despesa da entidade, 

uma vez que, o atendimento da pessoa com deficiência exige profissionais especializados, e os 

serviços oferecidos são de ação continuada e não raramente individualizados.  

 Assistência Social – A equipe esteve composta por coordenador da área, assistentes 

sociais, psicólogos, professor de educação física, instrutor de música, monitores/cuidadores, 

professora de informática, terapeuta ocupacional, nutricionista, profissionais administrativos e 

auxiliares gerais. 

 Saúde – A equipe foi composta por coordenador da área, médicos, fisioterapeutas, 

dentistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistente social, profissionais 

administrativos e auxiliares gerais. 

 Educação – Equipe foi composta por diretor escolar, coordenadores pedagógicos, 

professores especializados em educação especial, professores de educação física, auxiliares de 

sala, profissionais administrativos e auxiliares gerais. 

 

11.4 Abrangência Territorial 

 

A área de atuação da entidade abrange Franca e outros 10 municípios da região, uma 

vez que, a APAE é a única entidade que oferece atendimento multidisciplinar, de ação continuada à 

pessoa com deficiência, nas áreas da saúde, educação e assistência social. 
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11.5 Participação dos usuários e suas famílias 

 

A APAE é uma Associação de Pais, esta participação é histórica, estes foram os grandes 

responsáveis pela fundação do movimento apaeano e pelos avanços no atendimento a pessoa com 

deficiência nas últimas cinco décadas. 

Buscamos constantemente a participação das famílias na entidade, inclusive compondo a 

Diretoria, com poder de sugestões e decisões.  

Diante da importância da família na entidade, em 2010 intensificamos as atividades 

destinadas às mesmas, por entender que esta participação e proximidade é essencial para o seu 

protagonismo. 

Os usuários são os principais beneficiários dos serviços e são ouvidos, esta interlocução 

ocorreu no cotidiano da entidade. Além deste contato temos um casal de usuários que são 

denominados de autodefensores, representaram os colegas internamente e externamente à 

entidade.  

Outra forma de participação ocorreu nas reuniões das áreas de atuação com as famílias, 

onde foi avaliado os serviços oferecidos e realizado mudanças quando necessário. 

 

 

XII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em 2010 a APAE de Franca completou 40 anos de efetivo funcionamento e atendimento 

a pessoa com deficiência.  Foram anos de crescimento, aprendizados e desafios, que fortaleceram a 

entidade ao longo dos anos. 

A busca por melhoria contínua é um compromisso da entidade, nesta perspectiva, em 

2010 realizamos algumas ações que eram necessárias, como a execução do projeto de bombeiro e 

a instalação da rede de hidrantes. Melhoramos também a acessibilidade interna com a construção 

de alguns passeios, que facilitou a circulação dos usuários.  

Outra conquista foi o campo de futebol com a pista de atletismo, uma necessidade, dado 

a importância da prática de esportes para a pessoa com deficiência. 

No segundo semestre concluímos algumas obras iniciadas, melhorando espaços físicos 

de atendimento aos usuários, como a reforma do espaço de habilitação e reabilitação, reforma da 

sala de informática, e de salas de aula. 

Outra melhoria foi a aquisição da câmara de congelamento, que está beneficiando 

amplamente a entidade no processamento e armazenamento dos alimentos.  
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Na busca de sua missão, a entidade trabalhou junto aos usuários e famílias, visando a 

independência, autonomia, qualidade de vida, superação de situações violadoras de direitos, bem 

como, outras ações que contribuíram com o desenvolvimento global do usuário. 

Visando manter a sustentabilidade financeira da entidade, foi realizado o Leilão União de 

Forças, um evento novo que contribuiu significativamente na manutenção da entidade.  

 Preocupamos também em manter-nos atualizados com relação à nova lei da filantropia, 

que dispõe sobre a certificação das entidades de assistência social e regula os procedimentos de 

isenção de contribuições para a seguridade social. São mudanças que impactaram diretamente no 

cotidiano das entidades, em especial daquelas que atuam em mais de uma área.  

Concluímos que foi um ano de muito trabalho, parcerias e resultados, onde o apoio do 

poder público foi essencial na execução dos serviços, porém, a entidade também trabalhou 

arduamente na captação de recursos para complementar os recursos necessários na manutenção 

dos serviços oferecidos. 

 

12.1 Ações em andamento 

 

 Reforma e ampliação do almoxarifado geral. 

 Término da 2ª etapa da reforma do espaço de habilitação e reabilitação da pessoa 

com deficiência. 

 

 

XIII. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

O monitoramento e avaliação dos serviços ocorreram nas reuniões sistêmicas, onde a 

equipe de saúde, educacional e de assistência social, reuniram-se ao final de cada semestre para 

uma avaliação interdisciplinar. Foram momentos de avaliação do trabalho, do desenvolvimento do 

usuário e de propor novas alternativas de atendimento quando necessário. 

O número de famílias participantes nos projetos oferecidos, correspondeu a expectativa, 

embora percebemos a necessidade de intensificar ações que envolvam outros membros da família, 

como pais e irmãos. 

Houve envolvimento das famílias nas atividades oferecidas, com troca de experiências e 

ampla discussão dos assuntos propostos. 
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A participação dos usuários em eventos correspondeu ao previsto, foram várias 

participações esportivas e socioculturais, inclusive com bons resultados em competições realizadas 

no município. 

O número de usuários inseridos no mercado de trabalho superou a expectativa, tendo um 

acréscimo de mais de 100% em relação ao ano anterior. 

As reuniões com os pais, de coordenadores com equipe técnica, o índice de freqüência 

dos usuários dos serviços foram os principais indicadores de monitoramento, que nos permitiu 

concluir que atingimos os objetivos propostos no plano de ação, algumas sugestões de mudanças 

serão implementadas no ano de 2011. 

 

 

 

 

Franca, 25 de abril  de 2011.  
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