
APAE DE SÃO LOURENÇO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2015

APRESENTAÇÃO

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de São Lourenço é uma organização

social sem fins econômicos, formada por pais, amigos e pessoas com deficiência intelectual e

múltipla que, unidos por objetivos comuns, buscam construir uma sociedade mais justa e

igualitária. Atualmente, a APAE de São Lourenço atende, diretamente, a 220 pessoas com

deficiência intelectual e múltipla em seu ciclo de vida, promovendo seu desenvolvimento

global e a melhoria de sua qualidade de vida, além de prestar apoio a suas famílias.

 A  APAE  de  São  Lourenço  investe  de  forma  permanente  na  avaliação  de  suas  ações,

avançando no conhecimento e inovação dos serviços prestados, o que permite estabelecer

parcerias com o poder público, visando organizar serviços relevantes de interesse social. A

entidade conta, também, com a participação permanente e efetiva de seus profissionais,

autodefensores e familiares nos conselhos paritários e deliberativos de políticas públicas,

exercendo o controle social, dialogando, debatendo e participando da estruturação da rede

social do município. 

A APAE de São Lourenço atua preponderantemente na área de assistência social, oferecendo,

também, serviços nas áreas de educação e saúde, cujas finalidades são: 

a) promover a melhoria da qualidade de vida de crianças, adolescentes, adultos e idosos com

deficiência,  preferencialmente,  intelectual,  múltipla  e  com  transtornos  globais  do

desenvolvimento  em  seu  ciclo  de  vida,  buscando  assegurar-lhes  o  pleno  exercício  da

cidadania; 

b) prestar serviços de habilitação e reabilitação a este público e promover sua integração à

vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimentos, assessoramento e

defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa; 

c)  prestar  serviços  de  educação  especial  às  pessoas  com  deficiência,  preferencialmente,

intelectual e múltipla;
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 d) oferecer serviços de prevenção na área de saúde, visando assegurar melhor qualidade de

vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente, intelectual e múltipla;

NOME  DO  SERVIÇO:  Associação  de  Pais  e  Amigos  do  Excepcional  –  APAE  -  Serviço  de

proteção básica  e  especial  de  media  complexidade  destinada ao  atendimento integral  e

integrada à pessoa com deficiência intelectual e múltipla e sua família .

DESCRIÇÃO: Oferecer e promover articulações de defesa de direito, prevenção, orientação e

prestação de  serviço,  apoio  a  família  direcionada a  pessoa com deficiência  intelectual  e

múltipla deste a concepção até a velhice. Os serviços prestados a pessoa com deficiência e

sua família se integram com a rede socioassistencial e fazem uma interface com as demais

políticas de saúde, educação e os equipamentos de garantia de direito, com vistas à inclusão,

autonomia e autogestão da pessoa com deficiência intelectual e sua família. 

USUÁRIOS: Pessoas com deficiência intelectual e múltipla e sua família.

OBJETIVOS:

 DEFESAS  DE  DIREITOS: inclusão  dos  direitos  das  pessoas  com  deficiência

intelectual e múltipla em todas as políticas públicas. 

 TRABALHO  EM  COMUNIDADE: estabelecer  alianças  estratégicas  com  vários

setores  e  segmentos  sociais  para  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  e  para  a

inclusão da pessoa com deficiência.   

 PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL: atenção integral

da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, em todo o seu ciclo de vida.
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 APOIO À FAMÍLIA: orientação e informações para que a família possa exercer os

seus  direitos  e  entendendo e  participação efetivamente em todo processo de

habilitação e reabilitação do seu familiar.

 APOIO  A  INCLUSÃO  ESCOLAR: atendimento  educacional  especializado  ao

estudante  com  deficiência  intelectual  e  múltipla  incluído  na  escola  comum  e

Inclusão assistida

 ESCOLA  ESPECIAL  DA  APAE: percurso  escolar  aos  estudantes  com  deficiência

intelectual  e  múltipla  nas  séries  iniciais  e  finais  do  ensino  fundamental,  EJA,

estimulação precoce e infantil.

 INCLUSÃO NO TRABALHO: articulação com os  vários  setores  e preparação do

estudante/trabalhador para o processo de inclusão social no mundo do trabalho.

 AUTOGESTÃO  E  AUTODEFENSORIA  e  FAMILIA: cria  situações  favoráveis  ao

desenvolvimento  da  autonomia  e  independencia  da  pessoa  com  deficiência

intelectual e sua família

PROVISÕES:

AMBIENTE FÍSICO:

A prestação de serviço disponibilizado aos usuários é ofertada em uma estrutura física de

1.751,33 de área construída, com 38 salas utilizadas nos serviços de reabilitação/ habilitação,

atendimentos  especializados,  oficinas  de  formação  para  o  trabalho,  laboratório  de

informática,  auditório,  biblioteca,  quadra  poliesportiva,  administração  e  recepção.  08
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banheiros, sendo 2 para banho e higienização.  Cozinha, refeitório, dispensa e lavanderia,

almoxarifado. Todos os espaços adaptados e dentro das normas de acessibilidade.

Apae - Dados Gestão - Infra-Estrutura e Recursos Humanos
Infra-Estrutura Geral Quantidade

Número de sala de diretoria 2
Número de salas de secretaria 2
Número de salas de aula 13
Número de salas de fisioterapia 1
Número de salas de fonoaudiologia 1
Número de salas de psicomotricidade 1
Número de salas de educação física 1
Número de salas de biblioteca 1
Número de salas de coordenação pedagógica 1
Número de salas de professores 1
Número de salas do Método TEACCH 2
Número de salas de odontologia 1
Número de salas de refeitório 1
Número de cozinhas cozinha/escola 1
Número de cozinhas cozinha/funcionários 1
Número de laboratório de informática 1
Número de banheiros de professores 2
Número de banheiros alunos/mães 4
Número de salas de enfermagem 1
Número de quadra poliesportiva 1
Número de lavanderia 1
Número de salas de serviço social 1
Número de salas de psicologia 1
Número de salas de terapia ocupacional 1
Número de salas de convivência 1
Outro auditório 1

Recursos Físicos - Infra Estrutura
Sala de recepção 1
Sala com capacidade de 15 a 30 pessoas 13
Salões com capacidade superior a 30 pessoas 1
Espaço externo na APAE para atividades de convívio 1
Mobiliários adequados 348
Telefone 3
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Veículos disponíveis em tempo integral 2
Computador 15
Acesso a Internet 15

ASSISTENCIA SOCIAL

Proteção Especial de Media Complexidade 
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PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS 2014

O  Serviço  de  Assistência  Social  da  Apae  visa  assegurar  e  viabilizar  aos  alunos  e  seus
familiares, o acesso aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, a toda rede
sócio assistenciais e aos serviços de outras políticas públicas , entre elas saúde, educação,
transporte especial, encaminhamento ao CRAS (Centro de Referência da Assistência Social)
das respectivas áreas de abrangências e para inclusão nos programas do Governo Federal e
Municipal  (bolsa  família,  ação  jovem,  BPC,  cesta  básica  e  outros),encaminhamentos  ao
CREAS ( Centro de Referência de Assistência Social) em situações de violação de direitos,
negligência familiar. Como programa de desenvolvimento de acessibilidade e de defesa de
direitos com o objetivo de promover a transformação das condições de vida das famílias com
maior índice de vulnerabilidade social, ampliando e consolidando sua cidadania, visando a
autonomia e independência da Pessoa com Deficiência e principalmente a qualidade de vida.

SERVIÇO DE   ORIENTAÇÃO SOCIOFAMILIAR.

Descrição: É um serviço de ação continuada com acolhida, escuta, orientação, 
assessoramento, encaminhamento, articulação com a rede de serviços 
socioassistenciais.
Objetivo: Disponibilizar as famílias orientação analise e encaminhamento de questões 
relacionadas à BPC, BPC indeferido, Questões relacionadas à Saúde, Defesa de Direito e
orientações sobre direitos violados, orientação e pedido de passe livre, SINDPAS 
intermunicipal.

Número de pessoas com deficiência atendidas: 13

Número de profissionais que atuam no programa: 01 Assistente Social

PAIF – PLANO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL FAMILIAR

Objetivo: O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) é um trabalho 
de caráter continuado que visa a fortalecer a função de proteção das famílias, 
prevenindo a ruptura de laços, promovendo o acesso e usufruto de direitos e 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, por meio de aconselhamento, 
orientação e visita domiciliar e acompanhamento familiar.
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Número de pessoas com deficiência atendidas: 26

Número de profissionais que atuam no programa: 01 Psicóloga, 01 Assistente Social

PROGRAMA DE AUTOGESTÃO, AUTODEFESA E FAMÍLIA – ENCONTRO REGIONAL PARA
ESCOLHA DO AUTODEFENSOR DAS APAES DA REGIÃO DO SUL MINAS

Objetivo: O evento teve como objetivo a eleição dos autodefensores da região do Sul 
Minas, na escolha dos candidatos que irão representar as APAES em Belo Horizonte. O 
Autodefensor é o aluno da APAE, um representante do sexo masculino e outro 
feminino, eleitos pelos seus companheiros, juntamente com os seus adjuntos, com 
acento e voz em todas as Assembléias e reuniões da Diretoria e com a presença 
assegurada em todos os eventos oficiais promovidos pela entidade.
O Autodefensor tem a incumbência de defender os interesses das pessoas deficientes, 
sugerindo ações que aperfeiçoem o seu atendimento e participação em todos os 
seguimentos da sociedade. Como porta voz dos seus companheiros, sua participação 
pode fazer uma diferença positiva e ajudar os demais membros da Diretoria a 
desenvolver habilidades no tratamento da pessoa deficiente

Número de pessoas com deficiência presentes no encontro: 20

Número de profissionais que atuam no programa: 01 psicóloga, 01 Assistente Social

Saúde

Programas e Projetos Executados em 2015

Recursos Financeiros        
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APAE de São Lourenço: Serviço Especializado de Atenção a Pessoa com Deficiência Intelectual

– SERDI – I

Recursos Financeiros destinados a Saúde
Origem do Recurso Valor em R$

Sistema Único de Saúde - SUS 280.707,24

CLINICA MÉDICA

Programa Pediatra

Objetivo Consistiu em consultar avaliação e acompanhamento, de caráter ambulatorial, aos 

usuários ingresso na unidade de atendimento APAE propondo medidas e ajuste 

medicamentoso, estudo de caso com a equipe multidisciplinar
Número de atendimentos realizados: 350

Faixa etária: 0 a 65
Publico Alvo : Usuários da APAE
Recursos Humanos 01 pediatra

Fonoaudiologia

O  trabalho  fonoaudiológico  nesta  instituição  foi  de  grande  valia,  possibilitou  um

desenvolvimento adequado de fala, linguagem e motricidade oral. Desta forma, os alunos
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alcançaram  melhores  condições  de  comunicação,  respiração,  sucção,  deglutição  e

mastigação.

O  serviço  de  fonoaudiologia  durante  o  ano  atendeu  às  áreas  de  Estimulação  Precoce,

Estimulação  Sensório-motora,  Educação  Infantil,  Educação  de  jovens  e  adultos  e

pacientes/usuário externo que frequentam a APAE apenas para atendimento especializado,

avaliações,  orientações  familiares,  orientações  aos  professores,  encaminhamentos  dos

usuários para exames auditivos, especialidades médicas.

Avaliação:

Descrição: processo de investigação e identificação das áreas de competência e limitações,

por meio de entrevistas, observação e quando necessárias avaliações específicas da área da

saúde.
Objetivos: Identificar futuros clientes da instituição.
Publico Alvo: Toda e qualquer pessoa encaminhada à instituição.
Período de realização: todas as quintas-feiras da 15h00min às 17h00min horas.
Resultados  obtidos:  Identificação,  tratamento  e  até  mesmo  encaminhamento  a  outras

especialidades ou centros de tratamentos específicos.
Numero total de Avaliações: 41  avaliações.

ESTUDO DE CASO

Descrição: Consiste na exposição do ponto de vista específico da área de cada profissional da
equipe multidisciplinar sobre a pessoa que está sendo avaliada.
Objetivos: Discutir,  integrar  resultados  das  avaliações,  concluir  elaborando  diagnóstico,
prognóstico e plano de atendimento daqueles que serão alunos da APAE; definir se o aluno
precisa ser inserido na APAE ou encaminhado a outros serviços da comunidade. 
Público alvo: Crianças, jovens e adultos encaminhados por médicos, escolas regulares ou
iniciativa da família.
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Período de realização: No ano de 2015.
Resultados obtidos: 
Nº total de beneficiários atendidos: 41 alunos/usuários .

ENTREVISTA DEVOLUTIVA

Descrição: Apresentação da análise dos  resultados da avaliação multidisciplinar  à  família
e/ou escola.
Objetivos: Esclarecer aquilo que percebemos como sintomas, obstáculos e possíveis causas
das dificuldades apresentadas, baseados em fatos concretos e pontuais. 
Público alvo: Pais ou responsáveis pelo aluno e/ou escola.
Período de realização: No ano de 2015.
Resultados obtidos:  Permitir a família e/ou a escola, conhecer as áreas de competências e
limitações da pessoa em questão.
Nº total de beneficiários atendidos:  41 alunos

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS

Descrição: Intervenções  através  de  atividades  que  objetivem  a  manutenção  e  o

desenvolvimento fonoaudiológico requerido ou desejado. Além de métodos de estimulação,

que desenvolvam habilidades de fala, linguagem, audição e adequação dos OFA´s e funções

estomatognáticas. 
Objetivos: Prevenir, minimizar e tratar.
Público alvo: Alunos da estimulação precoce, educação infantil, do ensino fundamental, da

APAE de São Lourenço; além de pacientes/usuários externos que frequentam a APAE apenas

para atendimento especializado.
Período de realização: No período de janeiro a dezembro de 2015.
Resultados  obtidos: Melhoras  no  desenvolvimento  global  e  na  funcionalidade  dos

alunos/usuários.
Número total: 977 atendimentos individuais.

ATENDIMENTOS MULTIDISCIPLINARES

Descrição: Intervenções em conjunto com os profissionais das áreas de fisioterapia, terapia
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ocupacional e psicologia visando o desenvolvimento neuropsicomotor, sensorial e cognitivo;

comunicação e o treinamento de atividades de vida diária. 
Objetivos: Prevenir, minimizar e tratar déficits neuropsicomotores, sensoriais e cognitivos,

fala e linguagem, visando sempre o desenvolvimento.
Público alvo: Alunos da educação infantil e do ensino fundamental da APAE de São Lourenço;

além  de  pacientes/usuários  externos  que  freqüentam  a  APAE  apenas  para  atendimento

especializado.
Período de realização: No ano de 2015.
Número total de beneficiários: 74 atendimentos

Encaminhamentos aos Centros Especializados:

Descrição:  Encaminhar  os  usuários  as  especialidades  médicas  (  otorrinolaringologista,

Psiquiatra, odontologia e ortodontia) e exames auditivos.
Objetivos: Avaliação e conduta.
Publico Alvo: Usuários da APAE.
Períodos de Realização: Durante o ano de 2015.
Resultados obtidos: acompanhamento e melhoras no tratamento.
Numero total de Encaminhamentos:  04 encaminhamentos.

Reuniões da Equipe Técnica

Descrição: Reuniões dos profissionais que compõem a equipe técnica.
Objetivos: Discutir assuntos técnicos, administrativos e estudo de caso.
Público Alvo: Equipe técnica e diretoria.
Período de realização: Durante o ano de 2015.
Resultados obtidos: Resolução de assuntos internos.
Número total de reuniões: 35 reuniões.
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PROJETO ESTIMULAÇÃO SENSORIAL/ ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

Descrição: consiste em um atendimento multidisciplinar (Fonoaudiologia e Fisioterapia), no

qual o estimulo tem como função desenvolver as potencialidades dos pacientes/usuários, ou

seja,  conjunto  das  capacidades  que  aparece  nas  interações  e  inter-  relações  dos

pacientes/usuários no meio em que está inserida.

São realizados através de brinquedos, brincadeiras, jogos, exercícios e técnicas beneficiando

o potencial cerebral da criança, desenvolvendo assim seu lado físico, emocional e intelectual.
Objetivos: 

 Estimular as percepções visuais, auditivas, olfativas, táteis e gustativas;

 Melhorar o posicionamento;

 Adequar tônus muscular;

 Estimular linguagem;

 Trabalhar alterações miofuncionais orais;

 Adequar às funções estomatognáticas;

 Trabalhar atenção e concentração;

 Estimular a coordenação motora fina;

Público alvo: Alunos da sala de estimulação sensório motora.
Período de realização: Durante o ano de 2015.
Números de atendimentos: 181 atendimentos

PROJETO COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA/ ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

Descrição: Comunicação  alternativa  é  um  sistema  que  substitui  e  complementa  a  fala,

ampliando as condições de comunicação, auxiliadas por apoios de alta e baixa tecnologia.
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Objetivos: Permitir que o indivíduo com distúrbio de fala possa interagir com as pessoas,

ampliando seu repertório comunicativo e consequentemente, tornar-se mais independente.
Público alvo: Alunos da educação infantil e fundamental.
Período de realização: Durante o ano 2015.
Números de atendimentos: 117 atendimentos

Plano Terapêutico Individualizado - PTI

Descrição: Plano de atividades específicas desenvolvido para cada aluno, de acordo com suas

necessidades e evoluções.
Objetivos: Traçar os exercícios e estimulações, de acordo com as dificuldades e necessidades

de cada usuário para serem desenvolvidas dentro das salas de estimulações por profissionais

especializados.
Publico Alvo: Usuários da APAE
Resultados obtidos: Melhor desenvolvimento das atividades.
Número de beneficiados: 40

Orientação de Equipe Técnica

Descrição: Reuniões da equipe técnica com familiares dos usuários.
Objetivos: Orientar as famílias com relação às adequações, adaptações e estímulos.
Público Alvo: Familiares dos usuários
Período de realização: Durante o ano de 2015.
Resultados obtidos: Melhora no desenvolvimento do usuário
Número de orientações: 02

Orientação de Equipe Técnica aos Professores

Descrição: Orientação individualizada dos usuários, realizadas pelos profissionais da área aos

professores responsáveis.
Objetivos: Orientar  os  professores  com  relação  às  dificuldades  apresentadas  por  cada

Rua Clovis Reis , 334 – São Lourenço Velho – São Lourenço/MG – Cep. 37470.000
E-mail (apae@starweb.com.br) - Tel/Fax – (35) 3332 2560



APAE DE SÃO LOURENÇO

usuário, bem como os estímulos a serem realizados e apresentados através de um relatório

de etapas a serem cumpridas.
Público Alvo: Professores 
Período de realização: Durante o ano de 2015.
Resultados obtidos: Melhora no desenvolvimento do usuário
Número de orientações: 07

Relatório de Evolução

Descrição: Exposição  escrita  da  história  dos  fatos  e  análise  dos  resultados  relativos  ao

usuário.
Objetivo:  transmitir,  à  família,  escolas,  Instituição,  médicos,  os  resultados,  conclusões  e

evoluções diárias dos usuários. 
Publico Alvo: Instituição, família, escola e profissionais da saúde.
Período de Realização: junho à Dezembro 2015.
Resultados obtidos: Demonstrar aos familiares, Instituição, escolas e profissionais da saúde

o desenvolvimento do mesmo.
Número total de relatórios: 40 pacientes/ usuários beneficiados.

ORIENTAÇÃO AOS PAIS E FAMILIARES

Descrição: Promover orientações aos pais e familiares de como estimular o aluno/usuário

nas áreas fala, linguagem, cognitiva e perceptual e motricidade oral.
Objetivos: Oferecer  informações,  orientações  e  apoio  aos  pais  e  familiares  dos

alunos/usuários da APAE, fortalecendo desta forma o vínculo e a parceria da família com a

instituição. 
Público alvo: Pais e familiares dos alunos/usuários da APAE de São Lourenço.  
Período de realização: No ano de 2015.
Resultados obtidos: Maior participação dos pais e familiares no desenvolvimento de seus

filhos, melhora na qualidade de vida dos alunos/usuários e fortalecimento da parceria entre

família e instituição. 
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Número total de beneficiários atendidos: 25 orientações realizadas.

Elaboração de cardápio Estimulação precoce 

Descrição: Elaboração do cardápio da estimulação precoce junto com a nutricioniasta.
Objetivos: Elaborar  um  cardápio  com  valores  nutricionais  junto  com  a  consistência  dos

alimentos adequada para cada paciente/usuário, além de trabalhar a estimulação gustativa.
Publico Alvo: Usuários da APAE da estimulação precoce
Resultados  obtidos: Melhor  desenvolvimento  quanto  a  mastigação  deglutição,  sucção  e

valores nutricionais.
Número de beneficiados:  28 alunos/usuários 

TERAPIA OCUPACIONAL

AVALIAÇÃO TERAPÊUTICA OCUPACIONAL

Descrição: Processo de investigação e identificação das funções e habilidades necessárias

para o desempenho ocupacional, compreendendo as áreas sensório-motoras, cognitivas e

perceptuais, bem como as competências e limitações apresentadas pelo indivíduo. Aplicada

através de observações clínicas da criança.
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Objetivos: Investigar  o  desenvolvimento  do  usuário  e  identificar  as  suas  aptidões  e

limitações.

Público  alvo: Alunos/usuários  da  educação  infantil  da  APAE  de  São  Lourenço;  além  de

pacientes/usuário externo que frequentam a APAE apenas para atendimento especializado.
Período de realização: No período de janeiro a dezembro de 2015.
Resultados obtidos: Identificação dos usuários que precisavam de atendimento terapêutico

ocupacional; definição de objetivos e metas das terapias individuais; além de identificação

dos usuários que podiam ter alta.
Número total: 07 alunos/usuários beneficiados.

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS

Descrição: Intervenções  através  de  atividades  que  objetivem  a  manutenção  e  o

desenvolvimento  de  funções  e  habilidades  necessárias  para  o  desempenho  ocupacional

requerido ou desejado. Além de métodos de estimulação ou remediação, que desenvolvam

habilidades básicas, como alcance, preensão, força muscular, percepção visual, coordenação

motora, coordenação viso-motora, percepção tátil, percepção corporal, percepção espacial,

entre outras, que são essenciais para o desenvolvimento das atividades diárias e escolares

do aluno/usuário; e que contribuam para desenvolvimento neuropsicomotor do indivíduo.
Objetivos: Prevenir, minimizar e tratar déficits neuropsicomotores, sensoriais e cognitivos,

visando sempre à funcionalidade ocupacional.
Público alvo: Alunos da educação infantil e do ensino fundamental da APAE de São Lourenço;

além  de  pacientes/usuários  externos  que  frequentam  a  APAE  apenas  para  atendimento

especializado.
Período de realização: No período de janeiro a dezembro de 2015.
Resultados  obtidos: Melhoras  no  desenvolvimento  global  e  na  funcionalidade  dos

alunos/usuários.
Número total: 1526 atendimentos individuais.

ATENDIMENTOS MULTIDISCIPLINARES

Rua Clovis Reis , 334 – São Lourenço Velho – São Lourenço/MG – Cep. 37470.000
E-mail (apae@starweb.com.br) - Tel/Fax – (35) 3332 2560



APAE DE SÃO LOURENÇO

Descrição: Intervenções  em  conjunto  com  os  profissionais  das  áreas  de  fisioterapia,

fonoaudiologia  e  psicologia  visando  o  desenvolvimento  neuropsicomotor,  sensorial  e

cognitivo; e o treinamento de atividades de vida diária. 
Objetivos: Prevenir, minimizar e tratar déficits neuropsicomotores, sensoriais e cognitivos,

visando sempre à funcionalidade ocupacional e cotidiana.
Público alvo: Alunos da educação infantil e do ensino fundamental da APAE de São Lourenço;

além  de  pacientes/usuários  externos  que  freqüentam  a  APAE  apenas  para  atendimento

especializado.
Período de realização: No período de janeiro a dezembro de 2015.
Número total de beneficiários: 4 alunos/usuários beneficiados.

SALA DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL

Descrição: A  Terapia  de  Integração  Sensorial  envolve  atividades  que  proporcionam

estimulação vestibular, proprioceptiva e tátil, dentro de um contexto de brincadeiras que vão

se tornando gradualmente mais complexas para promover respostas cada vez mais maduras

e organizadas, resultando em novas aprendizagens e comportamentos, que vão de encontro

com as necessidades do aluno para um bom desenvolvimento.
Objetivos: A  Terapia  de Integração Sensorial  visa  organizar  as  informações sensoriais  de

forma a produzir respostas ou comportamentos estáveis, que irão permitir a aprendizagem e

a interação produtiva do indivíduo com o meio. 
Público alvo: Alunos/usuários da educação infantil e do ensino fundamental da APAE de São

Lourenço;  além  de  pacientes/usuários  externos  que  freqüentam  a  APAE  apenas  para

atendimento especializado.
Período de realização: No período de janeiro a dezembro de 2014.
Resultados obtidos: Melhora no desenvolvimento global e no aproveitamento escolar dos
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alunos/usuários que frequentaram a sala de integração sensorial.
Número total de beneficiários: Cerca de 42 alunos/usuários beneficiados. 

ORIENTAÇÃO AO PROFESSOR

Descrição: Promover  orientações  aos  professores  de  como  estimular  o  aluno  nas  áreas

sensório-motora,  cognitiva,  sensorial  e  perceptual,  além  de  como  incentivar  o  seu

desenvolvimento funcional nos aspectos da vida diária e da rotina escolar.
Objetivos: Oferecer orientações, informações e apoio ao professor na sua prática diária e,

consequentemente, contribuir para o melhor desenvolvimento do aluno/usuário.
Público alvo: Professoras da APAE de São Lourenço.  
Período de realização: No período de fevereiro a dezembro de 2015.
Resultados obtidos: Melhora no desenvolvimento global  e no aproveitamento escolar do

aluno/usuário. 
Número total: 13 orientações.

ORIENTAÇÃO AOS PAIS E FAMILIARES

Descrição: Promover orientações aos pais e familiares de como estimular o aluno/usuário

nas  áreas  sensório-motora,  cognitiva  e  perceptual,  além  de  como  incentivar  o  seu

desenvolvimento funcional nos aspectos da vida diária e da rotina escolar. As atividades de

orientações aos pais e familiares foram desenvolvidas através de reuniões.
Objetivos: Oferecer  informações,  orientações  e  apoio  aos  pais  e  familiares  dos

alunos/usuários da APAE, fortalecendo desta forma o vínculo e a parceria da família com a

instituição. 
Público alvo: Pais e familiares dos alunos/usuários da APAE de São Lourenço.  
Período de realização: No período de fevereiro a dezembro de 2015.
Resultados obtidos: Maior participação dos pais e familiares na vida prática de seus filhos,

melhora na qualidade de vida dos alunos/usuários e fortalecimento da parceria entre família

e instituição. 
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Número total de beneficiários atendidos: 15 orientações realizadas.

INDICAÇÃO E CONFECÇÃO DE ADAPTAÇÕES

Descrição: Indicação  e  confecção  de  adaptações  ou  modificações  no  ambiente,  no

aluno/usuário ou na tarefa. Além de orientação aos pais e professores quanto ao uso e a

manutenção das adaptações e órteses adquiridas pelos alunos. 
Objetivos: Melhorar  o  posicionamento  e  tornar  o  desempenho  ocupacional  do

aluno/usuário  mais  funcional,  além de  evitar  contraturas  e/ou  deformidades;  Verificar  a

adaptação  dos  alunos/usuários  às  órteses  confeccionadas  por  outras  instituições  e

acompanhamento de seu desempenho funcional.
Público alvo: Alunos/usuários da APAE de São Lourenço.  
Período de realização: No período de janeiro a dezembro de 2015.
Resultados  obtidos: Melhora  no  desempenho  funcional  dos  alunos/usuários,  além  de

melhoras no posicionamento.
Número total: 05 intervenções realizadas.

REUNIÕES DA EQUIPE TÉCNICA

Descrição: Reuniões da equipe técnica multidisciplinar.
Objetivo: Discutir  assuntos  técnicos  e  administrativos;  e  elaborar  orientações

multidisciplinares.
Público Alvo: Equipe técnica e diretoria.
Período de realização: Durante o ano de 2015.
Resultados obtidos: Resolução de assuntos internos, e melhora na qualidade dos serviços
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prestados aos alunos/usuários.
Número total: 35 reuniões.

ESTUDOS DE CASO

Descrição: Consiste em reuniões para a exposição do ponto de vista específico da área de

cada profissional da equipe multidisciplinar sobre o aluno/usuário.
Objetivos: Pontuar problemas e sugerir mudanças de abordagens para melhorar a forma de

conduzir o trabalho com o aluno/usuário. 
Público alvo: Alunos/usuários da APAE.
Período de realização: No período de janeiro a dezembro de 2015.
Resultados obtidos: Melhorias na forma de conduzir o trabalho com os alunos/usuários da

APAE. 
Número total: 21 reuniões.

RELATÓRIOS

Descrição: Exposição  escrita  da  história  dos  fatos  e  análise  dos  resultados  relativos  à

evolução dos alunos/usuários da APAE.
Objetivo: Registrar a evolução dos alunos/usuários atendidos pela Terapia Ocupacional.
Público Alvo: Alunos/usuários que são atendidos pela Terapia Ocupacional.
Período de realização: No período de janeiro a dezembro de 2015.
Resultados  obtidos: Registro  da  evolução  dos  alunos/usuários  atendidos  pela  Terapia

Ocupacional.
Número total de beneficiários: Cerca de 10 alunos beneficiados.
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REUNIÃO DE PAIS DAS TURMAS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE

Descrição: Evento realizado para  exposição do trabalho feito com os  alunos/usuários  da

Estimulação Precoce, bem como a evolução de cada um deles, com explanação dos serviços

e exposição de fotoetnografia.
Objetivo: Aproximar  a  família  da  rotina  escolar;  estreitar  os  vínculos;  aumentar  a

participação da família na escola e demonstrar o trabalho realizado com seus filhos na APAE.
Público Alvo: Familiares dos alunos/usuários da APAE.
Período de realização: No mês de fevereiro de 2014.
Resultados  obtidos: Melhora  na  parceria  entre  família/escola,  e  do  desempenho  sócio-

afetivo do aluno/usuário devido à participação da família em sua vida escolar.
Número total de beneficiários: Cerca de 15 famílias beneficiadas.
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Fisioterapia

O principal objetivo da fisioterapia em 2015 foi proporcionar aos usuários um atendimento

de qualidade e diferenciado dos demais centros de saúde.

Os beneficiados  foram avaliados e  atendidos  não só  pelos  fisioterapeutas,  mas  por  uma

equipe multiprofissional. 

O  serviço  de  fisioterapia  durante  o  ano  contou  com  quatro profissionais  altamente

capacitados  e  especializados  que  prestaram  serviços  às  áreas  de  Estimulação  Precoce,

Estimulação Sensório-motora, Educação Infantil, Educação de jovens e adultos.

Foram realizadas avaliações, orientações aos pais junto à equipe técnica, orientações aos

professores,  encaminhamentos  dos  usuários  para  confecção  de  órteses  para  os  centros

especializados, aquisição de cadeiras de rodas e andadores, reavaliações para obtenção dos

resultados e a novidade foi a implantação do Protocolo Pediasuit.

Público alvo

Varia de acordo com a demanda ou afecções que chegam até a instituição por meio de

encaminhamentos de especialidades diversas e escolas.

As patologias que se encontram com mais frequência são:  síndromes (ex:  Síndrome de

Down),  disfunções  neuromotoras  (paralisia  cerebral),  deficiências  múltiplas,  atraso  no

desenvolvimento neuropsicomotor, distrofias e alterações posturais.

Descrição

Os atendimentos foram distribuídos nas áreas de Estimulação precoce,  Educação infantil,

Estimulação sensório-motora e Ensino Fundamental, com 1935; além da Educação de Jovens

e Adultos, contemplando  824 atendimentos.
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O setor conta com quatro profissionais, que cumprem 70 horas semanais distribuindo seus

atendimentos em 30 minutos por usuário.

Os alunos da Estimulação Precoce também puderam receber no período de Abril / 2015 a

Setembro / 2015 atendimentos de Hidroterapia.

Descrição

A Hidrocinesioterapia ou simplesmente hidroterapia, é a fisioterapia na água, ou a prática de
exercícios terapêuticos em piscinas, sendo constituído por um conjunto de técnicas 
terapêuticas fundamentadas no movimento humano, associada ou não a manuseios, 
manipulações, hidromassagem e massoterapia, configurada em programas de tratamento 
específicos individualizado.

OBJETIVO:

Proporcionar aos alunos / usuários atividades direcionadas que tragam uma resposta 
positiva, buscando uma maneira lúdica e diferenciada de se realizar a fisioterapia, tornando-
se o tratamento mais prazeroso, tendo assim um melhor resultado durante a sessão.

BENEFÍCIOS: 

A hidroterapia propicia a autoconfiança do paciente, permitindo maior liberdade e amplitude
de movimento, redução da sensibilidade à dor, melhora do sistema cardio-respiratório, da 
consciência corporal, equilíbrio, aumento da circulação periférica e relaxamento muscular 
geral, com consequente redução do tônus.

Numero total de atendimentos: 34 atendimentos

Avaliação
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Descrição: processo de investigação e identificação das áreas de competência e limitações,

por meio de entrevistas, observação e quando necessárias avaliações específicas da área da

saúde.
Objetivos: Identificar futuros clientes da instituição ou encaminha-los ao serviço adequado.
Publico Alvo: Toda e qualquer pessoa encaminhada a instituição.
Período de realização: todas as quintas-feiras da 15h00 às 17:00 horas.
Resultados  obtidos:  identificação,  tratamento  e  até  mesmo  encaminhamento  às  outras

especialidades ou centros de tratamentos específicos.
Numero total de Avaliações  41 avaliações.

Encaminhamentos aos Centros Especializados

Descrição: Encaminhar os usuários aos Centros de Reabilitação Especializados como: Centro

de reabilitação de varginha, Três Corações, Hospital SARA, AACD, e especialidades medicas.
Objetivos: Aquisição de órteses, cadeiras de rodas adaptadas, auxílios de locomoção (como

andador e muleta) e consultas medicas.
Publico Alvo: Usuários da APAE.
Períodos de Realização: Durante o ano de 2015
Resultados obtidos: entrega de cadeiras adaptadas, órteses de MMSS, MMII, andadores e

cadeiras adaptadas, além de consultas com especialistas.
Numero total de Encaminhamentos:  15 encaminhamentos.

Reuniões da Equipe Técnica

Descrição: Reuniões dos profissionais que compõem a equipe técnica.
Objetivos: Discutir assuntos técnicos, administrativos e estudo de caso.
Público Alvo: Equipe técnica e diretoria.
Período de realização: Durante o ano de 2015
Resultados obtidos: Resolução de assuntos internos.
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Número total de reuniões:  35 reuniões.

Reuniões com a diretoria

Descrição:  Reuniões da coordenação da equipe técnica com membros da diretoria (diretor,

diretora e/ou supervisora pedagógica, presidente e outros membros da direção).
Objetivos: Discutir assuntos internos.
Público Alvo: Coordenação da equipe técnica  e diretoria.
Período de realização: Durante o segundo semestre de 2015.
Resultados obtidos: Resolução de assuntos internos.
Número total de reuniões: 3 reuniões.

Outras reuniões 

Descrição:  Reuniões com membros da secretaria de educação , secretaria de saúde, NASF,

outras instituições, com membros de outras Apaes  e membros da Federação Nacional das

Apaes.
Objetivos: Discutir assuntos técnicos, administrativos 
Público Alvo: Coordenadoria da equipe técnica e membros supracitados
Período de realização: Durante o segundo semestre de 2015.
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Resultados obtidos: Resolução de assuntos internos e dúvidas.
Número total de reuniões: 6 reuniões.

Orientação de Equipe Técnica

Descrição: Reuniões da equipe técnica com familiares dos usuários.
Objetivos: Orientar as famílias com relação às adequações, adaptações e estímulos.
Público Alvo: Familiares dos usuários
Período de realização: Durante o ano de 2015
Resultados obtidos: Melhora no desenvolvimento do usuário
Número de orientações:  30 orientações

Orientação de Equipe Técnica aos Professores

Descrição: Orientação individualizada dos usuários, realizadas pelos profissionais da área aos

professores responsáveis.
Objetivos: Orientar  os  professores  com  relação  às  dificuldades  apresentadas  por  cada

usuário,  bem  como  os  estímulos  a  serem  realizados  ou  adaptações  e  posicionamentos

adequados,  apresentados através de um relatório de etapas a serem cumpridas.
Público Alvo: Professores 
Período de realização: Durante o ano de 2015
Resultados obtidos: Melhora no desenvolvimento do usuário
Número de orientações: 34  orientações

 Relatório de Evolução

Descrição: Exposição escrita da terapia e tipo de conduta realizada em cada atendimento,

bem como as respostas obtidas com cada aluno/usuário.
Objetivo:  Relatar  os  resultados,  conclusões  e  evoluções  dos  usuários,  para  serem

arquivadas nos prontuários individuais.
Publico Alvo: Instituição/prontuário
Período de Realização: Diariamente, sendo entregue todo final de mês.
Resultados  Obtidos: Relatar  o  desenvolvimento  e  as  técnicas  utilizadas  com  cada
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aluno/usuário.

PTI – Programa Terapêutico Individualizado

Elaboração do Programa de tratamento individualizado, de acordo com as dificuldades e

evoluções de cada aluno/usuário, sendo alteradas sempre que necessário, de acordo com a

evolução.

Projeto estimulação sensorial

Descrição: consiste em um atendimento multidisciplinar (Fonoaudiologia e Fisioterapia), no

qual  o  estimulo  tem como função desenvolver  as  potencialidades  das  crianças,  ou  seja,

conjunto das capacidades que aparece nas interações e inter- relações da criança no meio

em que está inserida.

É realizado através do brinquedo,  brincadeira,  jogos,  exercícios e técnicas beneficiando o

potencial cerebral da criança, desenvolvendo assim seu lado físico, emocional e intelectual.
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Objetivos: 

 Estimular as percepções visuais, auditivas, olfativas, táteis e gustativas;

 Melhorar o posicionamento;

 Adequar tônus muscular;

 Estimular linguagem;

 Trabalhar alterações miofuncionais orais;

 Adequar às funções estomatognáticas;

 Trabalhar atenção e concentração;

 Estimular a coordenação motora fina;

Público alvo: Alunos da sala de estimulação sensório motora.
Período de realização: Durante o ano 2015
Números  de  atendimentos  Fisio  e  Fono:  33  atendimentos  /  fisio,  fono  e  to:  35

atendimentos/ fisio e to 38 atendimentos.

Entrevista na Rádio Alternativa

Descrição: Entrevista com os profissionais de saúde da Instituição.
Objetivo:  Levar  ao  conhecimento  da  população  do  município  o  trabalho  realizado  na

Instituição desde a estimulação precoce até o tratamento com nossos jovens e adultos.
Público Alvo: ouvintes da rádio.
Período de Realização: Durante o segundo semestre de 2015.
Resultados obtidos: Conscientização da população.
Número de entrevistas  : 4
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Cursos realizados pelos profissionais

Descrição: Realização de cursos de aprimoramento e aperfeiçoamento pelos profissionais. 
Objetivo: Adquirir conhecimento e aplicação de novas técnicas.
Público Alvo: alunos da instituição
Período de Realização: 16/04/2015 à 21/04/2015
Resultados Obtidos: melhora de resultados nos tratamentos oferecidos pela instituição.
Número de beneficiários diretos: 2 profissional

Protocolo Pediasuit

Descrição: É um tratamento intensivo, com duração de quatro semanas de duas a  quatro

horas diárias de exercícios associado ao uso de um macacão terapêutico ortopédico, que

irá promover um ajuste biomecânico no paciente.
Objetivo: Diversificar os atendimentos realizados pela instituição visando a melhora na

qualidade  de vida de nossos alunos.
Público Alvo: alunos da instituição
Período de Realização: de maio a dezembro de 2015
Resultados obtidos: melhora de resultados nos tratamentos oferecidos pela instituição.
Número de beneficiários diretos: 05 pessoas 

PSICOLOGIA

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

Descrição: Processo de investigação e identificação das áreas de competência e limitações do
indivíduo, por meio de entrevistas, observação e aplicação de testes psicológicos. 
Objetivos: Determinar quais os alunos que serão inseridos na APAE e aqueles que deverão
ser encaminhados para atendimentos na comunidade. 
Público alvo: Crianças, jovens e adultos encaminhados por médicos, escolas regulares ou por
iniciativa da família.
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Período de realização: No período de janeiro a dezembro de 2015. 
Nº total de beneficiários atendidos: 42 avaliados.

ESTUDO DE CASO

Descrição: Consiste  na  exposição  do  ponto  de  vista  específico  da  área  de  cada
profissional da equipe multidisciplinar sobre a pessoa que está sendo avaliada.
Objetivos: Discutir,  integrar  resultados  das  avaliações,  concluir  elaborando
diagnóstico,  prognóstico  e  plano  de  atendimento  daqueles  que  serão  alunos  da
APAE;  definir  se  o aluno precisa ser  inserido na  APAE ou encaminhado a outros
serviços da comunidade. 
Público  alvo: Crianças,  jovens  e  adultos  encaminhados  por  médicos,  escolas
regulares ou iniciativa da família.
Período de realização: No período de janeiro a dezembro de 2015.
Nº total de beneficiários atendidos: 42 avaliados 

ENTREVISTA DEVOLUTIVA

Descrição: Apresentação da análise dos  resultados da avaliação multidisciplinar  à  família
e/ou escola.
Objetivos: Esclarecer aquilo que percebemos como sintomas, obstáculos e possíveis causas
das dificuldades apresentadas, baseados em fatos concretos e pontuais. 
Público alvo: Pais ou responsáveis pelo aluno e/ou escola.
Período de realização: No período de janeiro a dezembro de 2015.
Resultados obtidos:  Permitir a família e/ou a escola, conhecer as áreas de competências e
limitações da pessoa em questão.
Nº total de beneficiários atendidos: 42 avaliados

REUNIÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Descrição: Consiste  em  pontuar  questões  referentes  ao  aluno  já  inserido  na  APAE  com
diretores, professores, outros profissionais da APAE e de outras instituições .
Objetivos: Discutir problemas e sugerir mudanças de abordagens para melhorar a forma de
conduzir o trabalho com o aluno que já está inserido. 
Público alvo: Alunos da APAE.
Período de realização: No período de janeiro a dezembro de 2015.
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Resultados obtidos: Melhorias na forma de conduzir o trabalho com os alunos/usuários da
APAE.
Nº total de atendimentos: 174

ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS

Descrição: Exposição  escrita  de  documentos  como  relatórios,  encaminhamentos,
orientações, PTI e evoluções .
Objetivos: Informar à família, à escola, médicos, conselho tutelar e juiz de direito sobre os
resultados,  conclusões, encaminhamentos ou evolução dos alunos,  subsidiados em dados
colhidos e analisados à luz de um instrumental técnico (teste, entrevista, observação,  etc.),
ou orientar os professores auxiliando-os a conduzir o trabalho com o aluno já inserido.
Público  alvo:  Crianças,  jovens e adultos encaminhados para serem avaliados e alunos já
inseridos na APAE.
Período de realização: No período de janeiro a dezembro de 2015.
Resultados obtidos: O registro da história  dos  fatos  e  análise  dos  resultados  relativos  à
avaliação  ou  evolução  dos  usuários,  permitindo  ao  destinatário,  conhecer  as  áreas  de
competências  e  limitações  da  pessoa  em  questão,  e  as  orientações  ao  professor  que
oferecem o suporte psicológico necessário.
Nº total de beneficiários atendidos: 86 alunos.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL

Descrição: Atendimento ao aluno por meio de aconselhamento psicológico ou atendimento
psicoterápico.
Objetivos: Dar  suporte  psicológico  ao  aluno,  a  fim  de  que  ele  possa  desenvolver  suas
potencialidades e resolver suas dificuldades utilizando melhor os seus recursos pessoais.
Público alvo: Alunos da APAE.
Período de realização: No período de janeiro a dezembro de 2015. Cada atendimento com
duração de trinta minutos, uma vez por semana.
Resultados obtidos: Melhora no desempenho afetivo e social do aluno.
Nº total de atendimentos: 856 atendimentos

ESTIMULAÇÃO PRECOCE E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
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Descrição:  Consiste  em promover  atividades  junto  às  crianças  da  Estimulação Precoce e
alunos da Educação de Jovens e Adultos.
Objetivos: Realizar  intervenções  no  grupo  para  estimular  habilidades  cognitivas,
comunicacionais, psicomotoras, afetivas e sociais.
Público alvo: Alunos da Estimulação Precoce e da Educação de Jovens e Adultos.
Período de realização: No período de setembro a dezembro de 2015. Cada atendimento com
duração de trinta minutos, uma vez por semana.
Resultados  obtidos: Melhora  no  desempenho  do  aluno  quanto  às  suas  habilidades
cognitivas, comunicacionais, psicomotoras, afetivas e sociais.
Nº total de beneficiários atendidos: 3 alunos da estimulação precoce e 1 da educ. de jovens
e adultos.
Nº total de atendimentos: 40 atendimentos

COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA

Descrição: Comunicação alternativa é um sistema que substitui e completa a fala, ampliando
as condições de comunicação, auxiliadas por apoios de alta e baixa tecnologia.
Objetivos: Permitir que o indivíduo com distúrbio de fala possa interagir com as pessoas,
ampliando seu repertório comunicativo e consequentemente, tornar-se mais independente.
Público alvo: Alunos da  educação infantil e fundamental.
Período de realização: Durante o ano 2015.
Nº total de atendimentos:  117 atendimentos
OBS: atendimento do profissional de psicologia com a fonoaudióloga.

ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA AO AUTISTA

Descrição: Consiste em ensinar o aluno autista a realizar tarefas da rotina diária como lavara
as mãos, escovar os dentes, etc.
Objetivos: Proporcionar  ao  indivíduo,  dentro  de suas  possibilidades,  condições  para  que
possa  formar  hábitos  de  autossuficiência  que  lhe  permitam  participar  ativamente  do
ambiente em que vive.
Público alvo: alunos com autismo.
Período de realização: Durante o ano 2015.
Nº total de atendimentos:  28 atendimentos
OBS: atendimento do profissional de psicologia com a terapeuta ocupacional.

ATENDIMENTO EM GRUPO
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Descrição: Consiste em promover atividades junto às crianças da Estimulação Precoce. 
Objetivos: Realizar  intervenções  no  grupo  para  estimular  habilidades  cognitivas,
comunicacionais, psicomotoras, afetivas e sociais.
Público alvo: Alunos da Estimulação Precoce.
Período de realização: No período de fevereiro a setembro de 2015. Cada atendimento com
duração de trinta minutos, uma vez por semana.
Resultados  obtidos: Melhora  no  desempenho  do  aluno  quanto  às  suas  habilidades
cognitivas, comunicacionais, psicomotoras, afetivas e sociais.
Nº total de beneficiários atendidos: 26 alunos da estimulação precoce.
Nº total de atendimentos: 32 atendimentos

ATENDIMENTO EM GRUPO  
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Descrição:  Consiste  em promover  atividades  junto  aos  alunos  da  Educação  de  Jovens  e
Adultos.
Objetivos: Realizar intervenções no grupo para estimular habilidades cognitivas, afetivas e
sociais.
Público alvo: Alunos da Educação de Jovens e Adultos.
Período de realização: No período de fevereiro a dezembro de 2015. Cada atendimento com
duração de trinta minutos, uma vez por semana.
Resultados  obtidos: Melhora  no  desempenho  do  aluno  quanto  às  suas  habilidades
cognitivas, comunicacionais, psicomotoras, afetivas e sociais.
Nº total de beneficiários atendidos: 24 alunos da educ. de jovens e adultos.
Nº total de atendimentos:  35 atendimentos

ORIENTAÇÃO FAMILIAR

Descrição: Atendimento aos pais ou responsáveis dos alunos da APAE.
Objetivos: Orientar  os pais  ou responsáveis  para que possam solucionar seus problemas
utilizando-se de seus recursos pessoais, ativando os núcleos saudáveis, para modificação de
comportamento  e  ajustamento  familiar,  por  meio  de  aconselhamento  psicológico  ou  de
atendimento psicoterápico.
Público alvo: Pais ou responsáveis pelo aluno
Período de realização: No período de janeiro a dezembro de 2015.
Resultados obtidos: Melhora no desempenho afetivo e social do aluno e no ajustamento
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familiar.
Nº total de beneficiários atendidos:  85 famílias

PROJETO DE ACESSIBILIDADE

Descrição:  Consiste em visitas da equipe multidisciplinar às casas, escolas comuns,
e/ou empresas para oferecer assessoria técnica aos alunos e profissionais. 
Objetivo:  Adequar  as  condições  de  acessibilidade  arquitetônica,  comunicacional,
metodológica, instrumental,  programática e atitudinal,  promovendo a inclusão do
aluno com deficiência, através de orientações, palestras, etc. 
Público Alvo: Alunos da APAE, do ensino comum ou ex-alunos da APAE incluídos.
Período de realização: No período de fevereiro a dezembro de 2015.
Resultados obtidos: Contribuição para a melhora do aluno quanto ao rendimento
escolar e seu desenvolvimento biopsicossocial e inclusão social.
Nº total de beneficiários atendidos: visita à Escola Polivalente e à Escola Criançando;
reunião com o NASF; reunião com o CAPS/SL;   visita ao CAPS/SL; e visita à casa de
um aluno.

REUNIÕES DA EQUIPE TÉCNICA

Descrição: Reuniões da equipe técnica com a diretoria.
Objetivo: Discutir assuntos técnicos e administrativos.
Público Alvo: Equipe técnica e diretoria.
Período de realização: Durante o ano de 2015.
Resultados obtidos: Resolução de assuntos internos.
Número total de reuniões: 35 reuniões.

ATENDIMENTO A VOLUNTÁRIOS

Descrição: Entrevista ao candidato a serviços de voluntários na APAE.
Objetivo: Identificar  as  áreas  de  competência  e  limitações  do  candidato,  por  meio  de
entrevistas e observação. 
Público Alvo: Pessoas da comunidade.
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Período de realização: No período de janeiro a dezembro de 2015.
Resultados obtidos: Nenhum dos entrevistados foi inserido na APAE de São Lourenço.
Número total de atendimentos: 01 entrevistado.

PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS

Descrição: Consiste na participação de eventos como reunião de pais e professores
Objetivo: Reunião de professores em 22 e 25/05/2015 e reunião de pais em 24/08/2014.  
Público Alvo: Familiares e professores.
Período de realização: Durante o ano de 2015.

Enfermagem
Descrição: Atuar na prevenção, reabilitação e recuperação da saúde.
Objetivo:  Promover  a  melhoria  na  qualidade  de  vida  em  todos  os  seus  ciclos  de  vida
(crianças, adolescentes, adultos e idosos), prevenir agravos que determinem o aparecimento
de deficiências, incentivar e trabalhar a autonomia nas atividades da vida diária de acordo
com a  individualidade  e  quadro  específico.  Desenvolver  relacionamento  terapêutico  e  de
apoio com o paciente e família enfatizando os valores do paciente reforçando positivamente
seus esforços para melhorar o autoconceito e as capacidades de autocuidado.
Publico Alvo: Pacientes de 0 á 65 anos 
Atendimentos: Atendimentos diários,  totalizando anualmente em 1.761 atendimentos.

TRIAGEM
Descrição: É um conjunto de dados, formado a partir de sinais e sintomas, histórico 
clinico, exame físico e exames complementares.
Objetivo: Identificar futuros clientes da instituição
Público Alvo: Pessoas encaminhadas pela rede de serviços socioassistenciais e demais
politicas  públicas  da  cidade,  tais  como:  profissionais  das  áreas  de  saúde,  escolas,
creches,  consultórios,  hospitais,  Centros  de  Referência  de  Assistência  Social,  com
suspeita ou com diagnóstico de deficiência intelectual e/ou múltiplas.
Período de realização: Janeiro á Dezembro
Numero total de triagem: 35 
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EDUCAÇÃO PARA O AUTOCUIDADO
Descrição: Conjunto de ações educativas em saúde, através de palestras, orientações 
individuais ou em grupo. 
Objetivo: Instrumento de estímulo para adesão á tratamentos, uso correto de 
medicações e hábitos saudáveis
Público Alvo: Diabéticos, hipertensos, 
Período de realização: Janeiro á Dezembro
Numero total: 200

CONSULTA DE ENFERMAGEM
Descrição: uma estratégia privativa e prestada pelo enfermeiro, e que oferece inúmeras
facilitando  a  promoção  da  saúde,  o  diagnóstico  e  o  tratamento  precoces,  além da
prevenção de situações evitáveis
Objetivo:  Facilitar a promoção da saúde, o diagnóstico e o tratamento precoces
Público Alvo: De 0 á 65 anos
Período de realização: De janeiro á Dezembro
Número total de consultas: 36 consultas

ORIENTAÇÃO FAMILIAR
Descrição: Esclarecimentos quanto ao uso correto de medicações, encaminhamentos 
para os serviços especializados,  intermediação nos agendamentos de exames, consultas
entre outros
Objetivo:  Facilitar o conhecimento e a compreensão  dos cuidados e seguir 
corretamente os tratamentos 
Publico alvo: Pais e responsáveis dos assistidos
Período de realização: Janeiro á Dezembro
Total de orientações:  30 orientações

ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA

Descrição: Atendimento de acordo com a necessidade e intercorrências durante o dia
Objetivo: 
Público Alvo: Todos os assistidos
Período de realização: Janeiro á Dezembro
Total de atendimentos: 200

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO

Descrição: Administrar medicação
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Objetivo:  Fazer uso correto da medicação sem interrupções e/ou quando houver 
necessidade, administrado conforme prescrição médica  em prontuário.
Público Alvo: Assistidos que ficam no período diurno e vespertino
Período de realização:  De segunda á sexta 
Total de administração: 1.260 

Nutrição

Objetivo: Oferecer atendimento e acompanhamento clinico da pessoa com deficiência
Público Alvo: Alunos
Período de realização: Durante o ano de 2015
Número total de atendimentos: 108

Odontologia

Objetivo: Oferecer atendimento e acompanhamento clinico da pessoa com deficiência
Público Alvo: Alunos
Período de realização: Durante o ano de 2015
Número total de atendimentos: 205 atendimentos

EDUCAÇÃO

OBJETIVOS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO:

 Ofertar o percurso escolar para alunos com deficiência intelectual e múltipla;
 Desenvolver com os alunos a consciência de seus deveres e direitos,  tornando-os

agentes transformadores para a atuação em uma sociedade democrática;
 Orientar o educando no processo ensino-aprendizagem;
 Favorecer e promover a inclusão escolar e social de nossos educandos;
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 Oferecer  a  Educação Básica nos  níveis  e  nas  modalidades de ensino,  conforme a
necessidade  e  a  demanda,  cujas  necessidades  educativas  exigem  adaptações
curriculares específicas; 

 Proporcionar  estratégias  que  permitam  ao  aluno  com  Deficiência  Intelectual
desenvolver habilidades para a sua autonomia e vida diária, como: cuidados com a
saúde,  segurança  e  higiene  pessoal,  conceitos  básicos  de  calculo,  leitura,  uso  do
dinheiro e habilidades sociais e profissionais.

 Ofertar oficinas com intuito de proporcionar momentos, os quais visam aumentar o
potencial e autoestima do educando preparando-o para o mercado de trabalho.

QUANTIDAD
E

DESCRIÇÃO ESFERA DE GOVERNO

18 Professor Regente de Turma Estado
01 Supervisor Pedagógico Estado
08 Professor Regente de Turma Município
01 Diretor Escolar Município

PNAE Merenda Escolar Federal
PDDE Dinheiro Direto na Escola Federal

Programa: Projeto de Acessibilidade

Objetivo: Oferecer apoio às escolas regulares sobre as condições de acessibilidade 
arquitetônica comunicacional, metodológica, instrumental, programática e atitudinal, 
promovendo a inclusão do aluno com deficiência em todos os espaços educacionais e 
sociais.
Número de Salas Assistidas: 18 salas
Público Alvo: Alunos do AEE – Atendimento Educacional Especializado
Recursos Humanos: 02 Psicólogos; 02 Fonoaudiólogos; 04 Fisioterapeutas; 02 Terapeutas 
Ocupacionais, 26 Professores, 01 Assistente Social, 1 Supervisora Pedagógica e 01 Diretora 
Escolar.

Programa: Conselho de Classe

Objetivo: Proporcionar Reuniões Pedagógicas para acompanhar, debater e avaliar o 
desenvolvimento e o desempenho escolar dos alunos, durante o bimestre, além de 
estabelecer Intervenção Pedagógica, para sanar as dificuldades, ou buscar materiais 
diversificados e aulas mais dinâmicas para interagir o aluno no processo ensino 
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aprendizagem.
Número de Reuniões: 04 
Publico Alvo: Alunos da Escola Esperança APAE
Recursos Humanos: 02 Psicólogos; 02 Fonoaudiólogos; 04 Fisioterapeutas; 02 Terapeutas 
Ocupacionais, 26 Professores, 01 Assistente Social, 1 Supervisora Pedagógica e 01 Diretora 
Escolar

Programa Inclusão Assistida

Objetivo: Receber orientações da Equipe Multidisciplinar do Município, quanto aos 
procedimentos relativos ao processo ensino- aprendizagem para a inclusão dos alunos que 
tiverem condições para serem incluídos na Rede Regular de Ensino. Entretanto, o aluno só 
será incluído, após reuniões com a equipe técnica e pedagógica que fará uma Avaliação e 
Testes para avaliar as condições dos discentes. Será enviado, para a escola o PDI (Plano de 
Desenvolvimento Individualizado do aluno), Laudo Médico e Relatório Pedagógico sobre a 
situação escolar do aluno.
Número de alunos incluídos: 09 alunos
Faixa Etária: 2 A 12 anos
Recursos Humanos:  02 Psicólogos; 02 Fonoaudiólogos; 04 Fisioterapeutas; 02 Terapeutas 
Ocupacionais, 26 Professores, 01 Assistente Social, 1 Supervisora Pedagógica e 01 Diretora 
Escolar

Programa: PDI - Plano de Desenvolvimento Individualizado do aluno

Objetivo: Estabelecer um conjunto de metas elaboradas a fim de orientar os professores em 
seu planejamento diário atendendo a especificidade individual de cada aluno e as estratégias
educacionais visando à melhoria da sua funcionalidade, aprendizado com experiências, 
autonomia e independência. 
Número de alunos atendidos: 170 alunos 
Faixa Etária: 0 a 65 anos
Publico Alvo: Alunos da Escola Esperança APAE
Recursos Humanos: 02 Psicólogos; 02 Fonoaudiólogos; 04 Fisioterapeutas; 02 Terapeutas 
Ocupacionais, 26 Professores, 01 Assistente Social, 1 Supervisora Pedagógica e 01 Diretora 
Escolar.

Programa: Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista
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Objetivo: Trabalhar um programa especial de educação para as necessidades individuais de 
aprendizado da criança autista, baseado no desenvolvimento de uma rotina estruturada, 
com objetivo de treinar o desempenho do aluno para aquisição de hábitos aceitáveis e 
apropriados: aumentar o funcionamento independente; diminuir a ansiedade e 
agressividade; ensinar a relação entre causa e efeito; incentivar a comunicação; promover 
clareza e sinalização do ambiente e tarefas.
Número de alunos atendidos: 18
Faixa Etária: 2 a 65 anos
Publico Alvo: Alunos da Escola Esperança APAE
Recursos Humanos: 02 Psicólogos; 02 Fonoaudiólogos; 04 Fisioterapeutas; 02 Terapeutas 
Ocupacionais, 26 Professores, 01 Assistente Social, 1 Supervisora Pedagógica e 01 Diretora 
Escolar

Programa: Oficinas Profissionalizantes – Arte e Artesanato

Objetivo: Trabalhar e Identificar as potencialidades para a formação profissional dos 
educandos com deficiência intelectual e múltipla e as potencialidades na comunidade, para 
sua inserção no mercado de trabalho.
Número de alunos atendidos: 80 alunos 
Faixa Etária:  15 a 65 anos
Publico Alvo: Alunos da Escola Esperança APAE
Recursos Humanos: 02 Psicólogos; 1 professor; 1 Instrutor de Artes; 1 Supervisora 
Pedagógica e 01 Diretora Escolar.

Programa: Oficinas Culturais – Capoeira, Dança de Rua e Percussão

Objetivo: Desenvolver as habilidades culturais através da dança, capoeira e percussão. 
Despertar o gosto pela música e propiciar uma interação entre os assistidos e as diversidades
culturais.
Número de alunos atendidos: 100 alunos 
Faixa Etária:  08 a 65 anos
Publico Alvo: Alunos da Escola Esperança APAE
Recursos Humanos: 02 Psicólogos; 1 professor; 3 Oficineiros; 1 Supervisora Pedagógica e 01 
Diretora Escolar.
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